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WAAG (DB OUDE-), pold. in bet L,,n,ha• Hftllin, proY. lroord•
Bra6arul, 7'.,.,Je di11r., arr. Ht1rlogtnbo#la, kant. HfMltln, gem.
Brongt1,-.Haagoort-Oa"oij_,.•Doneron, in de beerl. Dtotagtlln ; pa
lende N. aaa den DotYencbe-Zeedijk , O. aan het Poldertje-bonn-de-Oade

#,

W~ ,

z. ean het Oude-Ilaasje,

W. aan den Bnitenpolder-Ya■-Gansoijea.

Deae pold., welke Y66r het jaar 1798 bedijkt ia, beslaat, Yolgeaa het
bduter, eene oppenlakte na 48 bond. S9 ,. r. S9 "• ell., en heelt
drie houten duiken, ala: eene aan het boveneinde wijd 0,SIS ell. met
eeu klep ; een omtrent in het midden wijd 0.118 ell., met een drijf
deurtje en liep, en een un bel benedeneinde, wijd 0.30 ell. me& eene
klep en schuif, en wordt op het Oude-Baasje no bel oYertollige water
ontlaat. De hoogte nn het nme~il is 0.60 ell. boYen A. P. Da
liooate der dijken ia 1.80 en i ell. Bij wordt bestuurd door den eigenaar.
WAAG (HET POLDERTJE-BOVEN-DE-OUDE,), pold. in het Ln,1
- BnJna, proY. 1'oonl-Bra6arul1 arr. •, Bmogm6o,ela, kant.
• , gem. Drortgeln-B~oort-S.moij.,...n-Donm. ; palende N. aan
den DoeYeracbe-Zeedijk, 0, aan bet Rietgors tegen de uitwatering Yan
den Genderacbe-boeiem , Z. en W. aan bel Oude-llaaaje.
Deze pold., wrlke Y66r het jaar 1798 bedijkt ia , beslaat, volgens bet
bdalter, eene oppenlakte nn 93 ,. r. 80 Y, ell., en wordt door eenen
bouten duiker, wijd 0.40 ell., YOonien ,an eene klep, op het Oude
Kaasje, Yan bet unrtollige water ontlast. De hoogte van bet aomerpeil
is 0:00 ell. bono A. P. De hoogte der dijken ia 1.80 à 1,90 ell.
Hij wonll beltnurd door den eigenaar.
WA.Al (DE), ,oorm. buit., thans eene boerenbof,tede, in de 0-..B,.
• - , pro,. thklfflarul, distr., arr. en i u. N. ten 0. nn Nijswgu ,
kant. en 1i u. N. O. van Bl,t, gem. en 11 n. N. ten 0, van B1111..,,, l u. ~• v1p1 .ilr,gnne, waartoe be, behoort.
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Deae horst. beslaat , met de daartoe beboorende gronden • eene op•
penlaktc van 3 bund. 1i v. r, 80 "• ell., en wordt thans in eigendom
bezete11 en bewoond door den Beer R. Ln1111.
WAAI (DE>,· kolk in het graaf,. Culen6org , prov. Gelderland. Zie
WuT (0.).
.
·
WAAIJEN, geh. i11 het 0111rl-rlierder prll'f, Utr«lat. Zie W,u11. (1)
W AAJJEN (DB), berg. in 0011-Intlii, op het S•nda,cAe eil. Ja"",
resid. Sonabaya.
WAAIJENBURGSCHB-POLDBR (DE), pold. in het eil. JYalclaeren,
pro't', Zeeland, distr., arr. en kant. llitldelh•rg, gem.. lfin11-n-St-.
Joo,land; palende W. en N. aan het Arnemuidaehe•gat, 0. aan den
Middçlburgacbe•polder, Z. aan den Molen-polder.
Deze pold. beslaat , Tolgens het kadasLer , eene oppen_lakte van
M bund. IS9 "· r. 77 "· ell.
WAAIJBNSTEYN of WAIHITIIII, voorm. ridderhof1t. in het 0fff'1-ar
Z. 0. van A•er•foorl I kant. en
tier der pro'f, Utreelat, arr. en :Si u.
11 u. W. van RAeaert I gem. en IS •min. W. van A•erongna.
Wegens deze ridderhofstad ia ffllGO D1n111s. Rnscu, in 16-ii, in de
riddenehap nn de pro't', Utrecht beschreven geweest. Zij behoorde in het
midden der vorige eeuw aan W1LL1• H111D11s. u11 °NAIHV I Graaf w11
Roc/,eforl 1 die er, in 1783 door da Staten van de pro'f, Utrecht, mede
beleend was. Thans bestaat daarvan niets meer dan cene boerenwoning,
welke, met de daartoe beboorende gronden, eene opper,lakte beslaat 'fan
61S v. r. UO v. ell., eu in eigendom bae\en wordt door de GraYinne E. M.
VAII R■uE,,eehtgenoote van den Heer V1tL11■ 1, woonachtig te London.
WAAIJESTIJN, adell. h. in den Tietn.aanl, prov. Gelderlaml.
Zie W ,n111"u11,
·
.
WAAK.ENS or WA1&1111, geh., prov~ Frie,lan,l , lur. H1'e,tergoo,
griet. BoanleroJeel, arr. en 3 u.
W, van L«tntJanlert, kant. en
i u. N.W. van Rauwrfl, iO min. Z, nn 11'in1U1, waartoe hel
behoort; met IS h. en ruim 50 inw.
WAAKZAMIHEID (DE), verl. houtgr, in lfederland,-Gaituui, kol.
S•rina•e, aan de Tal04ycoerá-irrek, t.er linker aijde in hel afvaren;
palende bovenwaarts aan dep verl. houlgr. Creveeoeur , benedenwaarl1
•an den verl. boutgr. Gloria; 1000 all. groot, Tbaos behoort bij aan
ln#go.eld.
.
WAAL, plaats, vermeld in eenen giftbrief nn Keizer B111nus. IV,
van het jaar 1064, waarbij aan ADILIOLD, den negentiendeo Bisschop
"an Utrecht gesehonkeo or weder gegenn worden , ondeneheidene
landgoederen I die daarin guegd worden de kerk van Utreebt , door
D11D1■ 1s., Graaf • • IJollontl, en 1ijne ionen , ooregtvaardig afgenomen
te aijn, Dese plaats moeL gelegen hebben boten Dordrecht, pro,.
Zuid-llolla■d, doeb. reeds voor lang cloor de wa\erea van den Bies
boseb verzwolgen aijn.
Volgens sommigen .zoude omtrent de■e plaats bet oude VADA gelegen
hebben, hetwelk men bij TACITIJI vermeld vindt, ·
WAAL (DB), in het LaL, V u1s or VHu11, 'l'olgena sommige schrijvers
V •cn1.11, in het Fran1eb V HAL, ri'f, in Gelderla ■d,
Deze riv ., welke iu de aebtale eeuw reeds voorkomt ouder den naam van
W 1n■ 10, is eigenlijk een arm van den Rijn I die vroeger bij '11 Graven
weerd of Schenkenachans zieb daanan afscheidde,
doeh sedert men , in
.

z.

z.

.

(1) Enneen1 zoeke JDcn·dc overige art. elders op Wu voorkomende, die men bier
Jllet aantreft , up W ....

hel befia der YOrip eenw, eeae doorgrarillg beert gemaakt bU hel dorp
PADDerclea (1ie het art. P&DUHIIIC■ I u1.uL), heeft die 1eheidiag i urea
meer beoedeawaart.s plaats. Van daar afaonderlijk met eene 1àellera
Taart Toortloopende stroomt. :Dl W UL naar Nijmepn, Toorts naar
Tid en nnolgt haren loop tot bij bet fort. Nieuw-St. Andries ; alwaar 1ij
door middel no eenea 1ijdelinphen stroom het Scha n •·gat of ook
wel het Gat. Tao St. Andries geaoemd, gemeenschapheehmetde
Ma as; 'f09rts schiet 1lj taueheu den Bommeler- eo den Tielerwaard
heen en -.ereeoigt 1icla , beneden het fort J,oe,esteia , weder met dtt
• •••• De11 vereeoigde rivier draagt den naam no
onder
welken naam •U lanp Gorinchem en Dordrecht Toorlstroomt.
Het wordt door CLn1a1us (1) betwijfeld, of de W .UL, ia de "fl'OelJlle
tijdea , wel met dea Blja "feree11igd was I dan of de11 ri•., even als de Linge
en andere llleine stroomeo, te •oren niet. slechts eene vliet of kreek
geweest 1ij , die de binnenlanden "fan het onrLollige water ontlaatte
en zich ia de llaal storlte. De ri,ierkandige V1uu (2) beef\ ook
dit. gHoelea omhelsd , "Vooral op grond , dat de naam nn den Bija
hU oilaluiling aan den r!!fter arm dier ri'fier •erble,eu is , ofschoon
de W .uL eenen korteftn loop naar see laad. Aange1ien nu het woord
"f8D OYeronde lijden , eene in- of doorbraak heteekent , en dat
het nog ~iet. ongewoon ia te 1eggea, dat er in den dijk of de. dijken
eene of meer -In gebroken· of geHlleo 11jn , 1011de mea den naam
desq ri,ier ,an eeoe ia- or doorbraak Yan den llijn kunnen afteidea.
lodiea echter deae doorbr•k werkelijk heeft plaat.s gehad , moet 1ulu
T6ór het begin oaaer jaartelling geeebied zijn , daar de linker arm Tan
deo Bijo , reeds bij de komsL der Bomei■ ea , H W &&L genaamd werd
eo C,11&1 (S) ea T&e1TVs (() dauna, oacler den naam 'HD V•w ea
V.&a4UI gewagen.
,
·
De W .UL liep Hn de noepte tijden af , IC!O als nog , 'tOOrbU Nijmegen,
Tiel en Bommel. Beneden deae laaute plaats schijnt zij echter Troeget
hare rigtio1 meer noordwaarts genomen , ra achter Gorinchem , Si:bellui.
aen en Bardinneld been , baren loop naar de Giessen , die 1ij in baren
1troom op"fiDf, gehad te hebben, VerYolgens wendde aij 1icb weder
meerder 1uidwaarl1 , stroomde heoedenwaarls ,oorbij Sliedrecht, nam
.bama wederom eene noordwestelijke ri1ting, en liep , Dordrechl in het
aoiden latende, lanp het land nn Papendrecht, naar den uitloop Yan de
Alblas, nreenigde aicb met. dát water I en 1troomde nu westwaarts,
tasscben de landen "f8D Zwijndrecht en die Yan Ridderkerk , nom den
Dubbel of Duel op, "Vereenigde 1icb omtrent Heinenoord met de
ll a a I en wierp aitb , baren naam nrloren hebbende , met deze in aee.
Hel. is onseker o( de Yereeniging Yan DB W,u met ,l e 1'/ a,u, omtrent
Bouum , •an •roegere tijden is. Noeb op de kaart YRn PBUn11,1■ ,
noch op de kaarten Yaa 1'TOtau111 , or die un An11111, komt •l.i ,oor.
C..11T1■ 1u1 meent , dat aldaar , in later tijd , doonnijdingen gemaakt
aijn , en wordt. ook in dat ge•oelea, door Vnsu (IS) •oorgestaan. Ook
de Tereeaiging "~ Maai en. Wur. bij Loenstein is ..an later tljd.

•-ru,

-z,

B4J1t, D.

(t)

ONr &In tdlloop""" dm

(t)

Rlt,l,rJMd.ige Yerhaatldfng.

(a) De B«lo Gallico, I.lb.

I, bi, 88.

IV. Cap. x.

(') .Mll4IL, IJIJ. Il, Cap. VI.

(Il .llli,nfrhttlllfd Yff'A11n<kling, bi. llt.

D,J,loo,1Googlc

.., ÄÄ.
Hr hee~ met betrekking tot de W AU eene b41zonderheid plaats ; die
nien aeld&aam bij andere ri,iereh ontmoet , dat , namelijk , eeà geheel
tussebPnvak dier ri,ier eenen anderen naam beeft nrkregen, terwijl
daarboven en beneden de naam .no WuL ia behouden. Wij bedoelen
den naam nn M1awm1 , dien •Ü , nn· e,en bo,en Gorinchem af,
tut de Alblas toe , ,oert. Hier kreeg die arm der ri,ier, welke
wnhraarts naar Heinenoord stroomde, wederom den naam van W A,&L,
maar die, welb langs Krimpen , IJ■selmonde, Rotterdam en Schiedam
naar Vlaardingen liep (traaromtrent zij 1ich wederom in de 6mttlm
Jllaa, stortte en daarmede onder den algemeenen nllam van Maas , naar
zee ,loeide) behield den naam nn llla1w1oa. Het blijkt derhalYe dat
de Mam Ma1w1n■ Tin lateren oorsprong dan die van W HL ia, aange1ien wij de W UL, na eenigen tijd onder den naam van lb1w1DB g.,·
stroomd te hebben, onder baren eigen n,am wede"inden.
Beneden Nijmegen, tuuchen dese stad en hei (ort Kraijenbotr, •ün
op den oever vele Bomeinsebe oudheden gevonden , ook ia de&e bij
laag water nog met ,ele dergelijke potaebenen enz. besaaid,
A, P.= 0 stellende i, de hoogte te ll11lhui1en 10,ISIS6 ell., te Nijme
grn 9.11Si ell., te Ochten 6.ii6 ell., te Tiel IS.346 ell., te Zalt-Bom
mel 2,724 ell., te Woudrichem 1,IS6i ell. hij ,loed, 1,143 ell. bij eb,
Breedte te Pannerden aan den ho,enmond 401S ell.; te Hulbuiaen, bij
gewone watentand 263,70 ell., bij hoog opperwaler op eirca 1800 ell.,
beneden beL dorp i3SIS ell.; te Nijmegen voor de Stnempoort. tol
tegen de Uiterwaarden, bij 3 ell, pijl, 364 ell.; te Ochten, bij ge
wonen waterstand, 377 ell., bij hoog opperwater, 1480 ell,; te Tiel,
eten beneden de stad, bij rnonen stand, 641 ell., bij hoog opperwater,
UIIS8 ell.; te Varik" bij gewonen watentand, 481S,60 ell., hU boog
opperwater, 841S ell.i tuucben lfo11um en Heesselt , bij gewonen
stand, 761 ell.; te Zalt-Bommel , tusschen de Veerdammen, 400
ell., bij hoog opperwater, IS08 ell.j te Loe-vatein, des zomen 410
ell,, des winters 1S09 ell.
Afstand Hn Hulhuizen tot Nijmegen 12,IS99 ell,; "8D Nijmege■ tol
Ochten i0,721 ell,; 'fin Ocbten tot 'l'iel 91SISO ell.; -van Tiel totZalt
Bommel 18,272 ell.; Tan Zalt-Bommel tot Woudrichem 17,ISISG ell.
Diepte te Hulbui&en .± 4,i71S ell.; te Nijmegen ± IS,192 te Varik
± i,917 ell.
Stroomsnelheid te Hulhuiaen ± 1,471SO te Nijmegen± 1,03:50, te
Varik± 1,0640ell. in 1".
Geheele ve"•' der rÎTier van den bovenmood tot aan ·uardinneld
bij eb 10,i04 ell., bij Tloed 9,6i7 ell.
_Bij Zalt-Bommel ontwaart men reed.t een weinig -vloed , doch ge
middeld 1lechts 0,01 ell, De WAÄL beeft eenen onregelmatigen aftoop,
doch bare helling il tuaschen Ochten en Tiel minder dan elders·, tusschen
Tiel en Zalt-Bommel het grootste, door den tOC'l'oer van water uit de
Maas door het ScbansgaL, en tuuchen Zalt-Bommel en Woudrichem
weder minder door den uitloop ,an de Iaaa bij laatstgenoemde plaats ,
'll'a■ rdoor eeoe mindere 1Delbeid des atrooms , door opstopping ,eroor1aakt wordt.
Zij heelt aanmerkelijke ondiepten tot op i,ISO ell. en vele 11odpla
tc:n, waar,an de nl'l'olgenden 1000 en meer ellen lengte hebben , als
die legen o\"er Hulhui,en , lengte 1000, breedte 180 ell,; die tegen
over de Bemmel1ebe•waarden, lengte 2200, breedte ~ISO ell.; de plaat
beneden Lent, lenste 1600 • breedte 160 ell.; die tegen our Ooster
hout, lenate 1100, breedte 170 ell.; de Loenenlche-plaat, lengte t700,

WA.A.
lnedte i30 ell.; die tegfD onr D~ten, lengte 1JSOO, hteed&e ~ all.;
tie o,liemertsche-plaat. lengte 1100, bRedle 200 eJI,; ho& Var1k1eb1~ . lengte 1600, breedte 300 ell.; de plaat laap Ueessclt, lengln
SUI, breedte 380 ell,; die tegenover Opijnen, lengte 1000, breedte
ell.; eil die touehcn Haaften en Hellouw, lengte 1220, Ltt1:dte
dl.; terwijl aan beide oewers onr bare pheele lengte meer dau
•
140 kribben en hoofden wordea aanretroll'en.
Over clne ri..-ier &ijn geeae vaste overganpmiddelen , doch nr11chil
lealle -rtea -wao veren als : te Door11enb11rg op Kekerdom en hene
ftll Gent op de Ooy met schuiten , te Nijmegen eene Jierbrug, Ie
Sfijk-E•ijk eene gierpont; te Dodewaard eu te Ochten met schuiten ;
Ie Wamel eene gierpont; het Dreumel■cbe-ner op den Roodenhaan
met .clmiten; Ie Varik op Heerewaarden en te Hce.uelt op Ros■nm
heiHD met schuiten ; le Zal,-Bommel ecne gierpont; te Haaften op
Ga.ren , te Hellouw op Nieuwaal en te Herwijnen op Zuilichem alle
drie met 1chuiten ; het Brakel ■che penluer en een 1cliuiteo,eer van
.Lonestein naar den Noorder Waaldijk onder Vuren.
WAAL (lJE), voorm. water, pro,. Zeeland, ten N. en 0. van
lf-.i-Bnelarul. Zie FAAi., •
,
WAAL (DE), aa W.u1., Dl Wu oha Wan, d. op het eil. Tuel, prov,
lf..,J-HolJ.rul, arr. en 10 u. N. van ..IU•aar, kant. en 3 u. N.N.O. ,an
• H ~ , pm. Te:nl, ½u. N. 0. van den Burg, aan den rijweg van
4lea Bur1 op Oosterend.
Tol hel jaar UU:S lag dit d. aan zee, doch is au door den pold.
Waal-ea-Burr daarvan af3eacbeiden. De ligging is niet oonrmake
lijk. De meeste buiseo, die er i8 in gelal zijn, met 140 inw., hebbeo
aai■tj. , welke wel niet groot zijn, maar evenwel aan het dorp op eeoi
pa alitand het aanzien van een bos■chaadje neven. De inwoners. b1flla■ meest nn veeteelt en gedeeltelijk van den landbouw. Ten· O.
llllitm dit doep li3t de Sommellje'6erg , aie dat art.
J)e Huw., die bier 960 in getal zijn, beb~reo lot de pm_. IPaal•
ta•Iloog. Da W UL wu vroeger met O o, I ere II d vereenigd , en bad
let eenlen Predikant .bua.1■ Bomus, die in 1608 naar Vlieland nr
t,ok, Gedareade de dienst van H11 ■u Jus KA.1111■ , daar pkomen ia
t&H en o,uleden in 1676, werd Oosterend van DB W u1. gescheiden
m van eenea eigen Predikant "ooraien, hetwelk plaats had i11 1666.
Docla ia het jaar 1809, toen -N1coLus W1LLH .HoLT bier Predikant
wa■ , 11 Il oog mel de Waal provisioneel en ten deele, doch na 1ijn
nerlijdeo daarmede vaal ,êrcenigd.
De kerk, welke vóór de Reformatie aan den B. 01111LHIIS was toegewijd
fll Ier begeving van de Graven stond , beul, destijds 6 morgen lands ,
ee à Pasteor, die aldaar niet woonde, trok 4 ponden .(4. g11ld,).
Het il een tamelijk groot, maar oud sehouw, dal vroeger eeoe li.apel
Niiïat gewee■ t \e zijn, mel eeoen zeer ouden ■ tompeil toren ,.doch so►

t•

..

,.

De Uoopsge1., van welke men er ongeveer 60 telt , beliooren tot
cle gem. Br,rg- Il' aal-n-Oo,tereind. - De. R. K., van welke men er
1i aaotreFl, parocbiëren te Burg. - De dorp1cbool wordt gemid

deld door een plal van 40 leerlingen he&ocht.
Er moel vroeger in dit dorp ook een UeiliKe Gee■ thui• geweest zijn.
WAAL (Uli:), meertje in hel Land-wn-Yoorne, prov. Z11id-llol
laN, IS min. N. van Rockanje, in den Stn"jpe-pol,ler.
Naar me11 wil zou dit voorbeen een arm van de àlaa, ge"·eesl 1.ija ,
tlit aicb hier in zee ontluttc. Dit water heefL de eigcoachap van alles•

IS
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hetgeen men er in werp& , met eene kont no 1teen &Il omulten , ea
du door den tijd al■ te Yer■teenen • waa\'Îll ook sedert ruim eena ea
een bain eeuw eeae ateenachtige ,er~ennbeid or hoogte i1 aangegroeid ,
sponsachtig, boven water '9erterencle. Deae hoogte schijnt te bestaan uit
opeengestapelde 1teenen , welke eigenlijk omkonLingen {incrnsLiën) 11ijn •
dat ia koude ligchamen, die 11icb om eene kern gnormd hebben, Zij
■ijn un drieërlei ■oort, De eente ■cbijnen te beslaan nileea dun, bik
aardig kontje, hetwelk 1ich om det1 stengel no riet of waterplanten gesel
heefl; de tweede soort heeft eene meer houtachtige kern ; de laatste
■cbijot een afgeronde steenklomp te lijn. Wanneer men deae TOorwerpen
afbreekt, nrLoonen zich de steenachtige ,ormen in dunne laagjes, In
inren lost zich bet lr.alkaehtige gedeelte op en gaat o,er iu eene gelei
achtige aelrstandigbeid. Men ,indL iu dit watertje nel ri,ienpoo• ,
hennen• koolstofzore bik. Deze set 1icb om de, spon• , en 'Vormt
alzoo de ,enteningen of omkontingen. Het riet in den W ua. ia oader
water met ateenen begroeid en ,enteent allenga geheel. Wanneer men
eenen _stok in dit water steekt , wordt bij in korten tijd met steen
achtig gruis omaet ; waanail blijkt, dat 41it water een 1teenmakende
kracht beeft , hetwelk seer 1eld1aam ï. en -m111elijk in ons land al
leen hier ter plaatse gnonden wordt.
W-AAL (DE), ,oorm. meertje in de Yier-/foorthriogg,n, pro,. Jfoortl
Bolla,ul, gem. en W. aan 06d4,,., Het is dro111gemalan, - maakt
thans een gedeelte ,an den Braitnpo_lda uit, en beslaat daarin ee■e
oppenlakte nn 18 bond, 1 ,. r. 30 ,. ell.
WAAL {DE), boscb in de Jltijerij wan'• Hertag,,,601t1A, kw. Oü
tlfVÏji, pro,. lfoord-Bra6ra,ul, gem. en 1i a, N. 0. no Til6arg.
Dit boaeb beslaat eene oppervlakte van 7 hand, IS ,. r, 90 , • ell •
en wordt in ei1endom bezeten door den Heer A. F. Baron u■ R1xu
,0■ 11L u11 Ksun , woonachtig te •• Hert111enbo1cb.
WAAL (DE) , binnenwater, pro,. Zaül-Hollan,l, loopende uit de
Merwede , door eene aluia te Oostendam , hel11iden den Reljerwaard ,
westwaarts langs Hmdri1'-ldo-4fllbotlat en Rij,oortl 1 ,erder 1uidwaarta
naar Heer-Jan,tlaa , alwaar het door eene sluit in de Oude lla111 uit
loopt; alsoo den 1oogenaamden Zwijndrecbt■cbe waard ten N. en W.
begrenzende.
Over dit water ligt eene houten brng te Rijsoord in ~en grooten weg
•an Rolterdam naar Dordrecht. Het waa vroeger een gedrelte nn de
riTier de Waal welke tu111chea de Zwijndrecbtache en den Rijderwaard
doontroomdo en bij Heer•lansdam zich met de Maal' vereenitJdc en
welke na dat door overatroominrn d11 Waal, of IOO als dese sedert
genoemd is , ia lllertttde baren loop ook noordwaart• lan1• Rotterdam
genomen bad, omstreek■ bel jaar 131SO als een tak der /Jler•ttk 1
afgedamd,
WAAL (DE) , '900r111, water, pro,, Ze,lntl, dat in eene noord
westelijke rigting , tusscben · Serooakeljke en Oostkapelle ter eener en
Vrouwe-polder ter andere aijde doorliep, ,en 1icb in de lfoordue onl
la1tte, Het is naderhand door den Bijkadam afgesloten en eindelijk ia
Walcheren in1edijkt J tot eene modderige kreek sedaald, waarvan thans
niets meer her.laat.
WAAL ('T), d. in het Oeerlwarl11r der pro,. Ulretlil, arr. en 6 u.
Z. W. ,an .4fflfflfoarl I kant. en 3 u. W. van ll'ijk-bij-Da,mtede,
gem. Tall-en•'C lf aal 1 ½ u. nn Vreeawijk, aan de Lek, in eene zeer
vruchtbare landouwe, vol achoone korenlanden en boomgaarden. Van
!Ien Lekdijk hwl\ meo er een heerlijk uitzigt naar Vianen eu oYtr he&
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L11nd-,aa-Uagestein. Men \ell er (0 h.· en 330 iuw., di• ntl'eat in
den laodbonw buo bmtaan ,inden. Ook btel\ men er •nen llo1-en
tevr11t1 pelmolen.
De lier,.., die er 1SO in getal •~n, beboorea lol de gem. 'I 1Yael
~•-Ho_'j,. De kerk, welke bier dór de Reformatie 1tond,. was
'l'ermoedelijk aan den B. Aara.eogel ll1cn11o toegewijd, De inkom
sten deaer kerk bedroegen in het jaar 1ö86 niet meer dan 17 1J11l
den 70 cents. D■ ar war in den kerk eeoe Yikarij , welke bij beurle
'l'erge,en werd door den Graaf no Culenborg en den Heer nu Vianeu.
In het jur 16:SIS werd 1ij I benevens de vikarij ~ Honawijk , door den
Gnaf nn Cutenborg , •ergnea aan s"o• n• Br.ouua&.u.. De tegen
woordige kerk , in 1778 gebouwd, beeft een torentje op den Yoorgenl,
hetwelk van de gesloepte kerk. is blijven ,taan, doeh is no geen orgel vooraien.
·
De R. K., van welke men er iOO tolt, paroebiëren te Yr,,-jjl:
en te SrAalmj,.
.
.
De dorpscbool wordt gemiddeld door (0 or ISO leerlingen besoeht.
Tegeaover dit dorp , midden in de Lek, lag noeger een eilandje ,
waarop een sleeaona en eenig geboomte stond , doeh dit. bestaat niet
meer.
De kermis •all in den 4 1ulij.
WAAL ('T), wild en moerasaig kreupelboaeb in het dingspil lfoor
Jmrelrl, proY. DrntA., arr., gem, en t u. N. Q. van Rodm, l a.
N. 0. na RodtJ'fllOlde, waaron4er het behoort. Daarin ataat. meeat
elaen- en beulr.enbo11l,
. W.à.AL (DE DOODB-), water in het Rijk---lfij-grn, proY,
Qeldwlnd I ia de gem. Ooy, 20 min, N, 0. nn Nijmegen, t111aebm
den Ooysebe-dijk en de Waal, die door eene kade daanan is afge
acbeiden , doch waarop het door eeno aluis uitwatert.
Het is onbellend of het eeae oade bedding dier ri,ier is , dan of
het deor eene doorbraak 'ontstaan •U , doch het ia eene aaamerke
UJ•e watervlakte.
WAAL (DB GROOTE-), voorm. meertje in Dr,grerlanrl, proY, Iroar,/,
./.Jolland. Zie G110011-W.u1..
WAAL (DE KLEINS-), meer ia Dngt,rland, proY, lVoord-llolland,
gem. en eten buiten de Westerpoorl der stad Hoorn..
'
Dit meer is ontslaan door den watervloed nn het jaar 11St( doch
is voor een klein gedeelte, beslaaade eene oppervlakte no 1 bond.
9:S Y. r. 39 , • ell., bedijkt. Het onrige gedeelte dal ROIJ water ÎI en
aicb oihtrekt van de kleine Waal tot de Groote Waal aal L'8De grootte
'l'&n ongener li b11nd, beslaan. Mea taagt daarin nel baan, snoek en
paling.
•
WAAL (DE KLEINE), voorm. water, pro,. Z11land, dat uit de
Schelde voortkomende in eene weatelijke rigting tusaeben Kolljn1plaat
ter eeaer en beoosten WljLvliet ter andere 1ljde doorloopende, zich in
Aet >aal ontla.ue.
WAAL (DK ZWARTE-), ,oorm. water, pro,. Zeeland. · Zie
Zw.1na-W.uL (a■).
•
WAALBORÇ, landg. in het diagspil lVoordennlJ, proY, Dre11lAB,
arr., judie. en adm., kant. en IS u. N. W. van AHH, ffCDI, en 1 u.
N. O. van Rodm, li min. N. 0, van Hod,rttoltk, waartoe het be
boordt, 2. u. Z. W. na Groningen. Sedert bi:t jaar 1809 behoorde
dit landg. aan den Groningscbeo Hoogleeraar in de resten llr. S. Gu
u■.a, die er den 1omertijd doorbrag,.
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Het bealaat, met do daanoe beboorende grondel! • ee•• opperd11l.le
ruim 30 lmud., ,u wordt thans in eigendom benleo door de e
ren Jlr. S, Gur.u I President no het Provinciaal Geregtabof van
Drenlbe I le Auen I en llr, .M. S. GuTAU, lid Yaa de Arroadiuemeall
·
Regl.bao k le GronillJrl!D.
WAALDIJK (DE LINKER-) of Z1111u-W.u1JN11., dijk, pro•. O,l
dtrlarul I welke uo de Pruiuiscbe grenzen een begin neemt door Nü
~ a , laags het Rijk na Nijmegen en bet Laad tusltlben Mau en
Waàl , in .ftlle meeat westelijke rigling. our Dreumel loopt I wur bij
sich met den Maasdijk vereeoigt; van daar loopt bij verYolgen1
weder westwaarts , benoorden den Bommelerwurd en door Zalt-Bom
mel , tot hij 1ich bij Loevealeia andermaal met de n Il aas dij k
vereeoigt.
·
Deze dijk brak bij den waterwloed no Januarij 1820 onder ll,lt.rtloa,
omtrent ii uur boven lfijrMfJ•• 1 door, e.n wel juist daar ter plaabe •
alwaar de waterkeering Toorbeen Lol overlaat bad gediend, Dt-se door
braak scheen ia den beginne op twee plaataen te aijn voorp,allen ,
doch werd door Yllrruiruing 1poedi1 t.ot ééue gebragt, welke de •Udte
bad Yan i70 all.
WAALDIJK (DE REGTER-) of de NooaauwuLDUs., dijk, pro'f,
Gelrlerlantl I wellr.a bij Herwen eenea aanvang neemt , van daar eerat
langs het paoderambt van Herwen , woorts lanp de Betuwe I door Tiel
en ve"ollen, leur den Tielerwaard lOL eau Vuren lciopt•.
WAAL NBURG, oud. adcll, h. in het 011trlnoartier der pro•.
Vtret:ht. Zie W .u.111111■ 11. (1)
·
WAAL.EN-BURG, pold. op het eil. T,z,l, proY, lfoonl-llollarul,
arr• .41lmaor 1 kant. ám Helder, gem. Tuel 1 palende N. aan Eijer
laad, N. O. aan de achorren en aliJi.keo, O, en
aan heL oudela.od
waa Texel.
Tot het bedijken \'ID desen pold, werd in" 1438 octr_ooi nrleend 1
in 1488 werd aij alaoo hedUkt , doch in 11S3i O'fentroomd sijade ,
ia 1ij ia 161i herdijlr.&. HU beslaat, \'olgen• bel kaduler, eeue opper
\'lakte van 739 bood. 415 ,. r. 16 'f, ell, Daarin 1taa11 oage'fc:er 20 b.
en een watermolen , aan eene voorm. kreek , welke in eene breede kolk
uitloopt , die door eene 1lui1 op do Oe,lerbeddea uitwatert. Jlet pol
derbestunr hestut uit aevea Leden,
WAAL-RN-BONSWJJI. ('T), kerk. gem,, pro•. VtreeAl, klau, co
ring Yan Il' ijl: lnj-Dnr,ted,. Deae gem. bestaat uit T a 11- e u - 't
W a a I en H on1w ijk, eu de buurt, R ielnld, die burgerlijk lot
&Aalitr;jl behoort, Men beeft er ééoe kerk te 't Waa len tel& er iOO
1ieJen , onder welke 80 Ledel!Jalen. De cente, die ia deae gem. na
. dat zij eent eenige jaren door naburige Predikanten en ook door Proponentaa bediend was, het leeraarambt beeft waargenomen, ia g••·,?eat
Jo■uns Sc■oT111111, (L11111sc■ nTIL) die ia hel jaar 1610 ber•·aarls kwam
en in het jaar 1614 naar Zegveld \'ertrok.
•
WAAl.-EN-KOOG, kerk. gem., prov. lfoonl-Holland, klus. van
.AUntaar, ring van de Bilandftl, .Mea lieert. er twee kerken , ééae to
Waal en ééne te Koog en teil er i60 1iclen, onder welke 120 Ledematen.
De eente, die ia deae combinatie bel leeraarambt beeft waargenomen;
ia geweest Ds. FICCO Pon1a, die in het jaar 1810 :herwaarl1 kwam en
,
in het jaar 18H na~r Ouddorp e. a, •ertrok.
YIID

z.

(1) l•eneen ■ ,oekc men alle onrli;e art. welke men èlder■ 'W•• 1•1pald 't'lodl en
ntat Yoorllomen op W,1.

.lllet

w .l .l.
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'\lüLBB■, geh.

in hel La,11l•••-Yaltm6•rg, prov. L...6■ rg.
.
WAALBB, pm. in do •.ïjmj Nn '• Hmognl,o,.la, Jr.w.
,-.-tl, proY, lfoord-B,aband I DmJ, distr., arr. en kant. Bindl,o..
(1 k. il., H m. k., IS s. d.); palende N. aan de gem. Geatel-en
Blaartbem , 0. aan Aalst I Z. aan Valkemwaard , W. aan den Doiu
md, die bur un Dommelen , Rielbo,en en \' elcabonn-en-llereveldbo:..
ffll acheidt.
Daegem.beuthetd. Waal-re, met deb. Boog ■ traat en Bolk1laeaYel, beneYen1degeb.Heikant. He,nel, Hulst en Loon en
beslaat, Yolgen, het kadaster, eene oppenlakte HD 131S9 bund. IS9 v. r.
84 Y• .ell., waaronder 600 b1111d. 44 v. r. 411 v. ell. bela11baar land,
ea teil 1ilS h., bewoond door 137 buisgea., uitmakende eene he,ol
kiag nn 8-iO inw.', die mee1l in den landbouw bon be■ taan vinden.
Ool heeJ\ men er eene fabrijk YID awarle palroonlaswas, eene ijier
dnadwHerij , eene bierbronwerU , een water-korenmolen , die lenn,
tot runmolen dient en een waler-laken~Yol- en olieU1olen. Ue grond
is o,rer het geheel wel ter bebouwing geschikt, en op sommige plaalkn
seer goed , en leurt op: rogge, haver , boekweit, óudencheiden ken
kengroenlen en Yoederkriaiden. .kr aijn Yele goede weiden aan den
Dommel, en hier en daar eenige opgaande boowen en.-eel 1chaarhout
en heggen.
De inw., die er op 4 na allen R. K. aijn, onder welke 630 Com
mooikanteo. mak,n eene par. uit , wrlke lot bel apo■ t. ,ic. Y&n •, //n
rogna6e#i I dek. na Bi111IÄo- 1 behoort en door eenen Putoor be
diend wordt.
De 4 Hen., die er wonen, bebooren tot de rem. na Yo/lt,.,_rrl
Do..,ln-1'uln-1u,-,lal,t. - Men heeft in deae gem. ééne 1ehool,
,relke gemiddeld door een iretal no 110 leerlinpn be:socb& wordt,
Deae gem., welke noeger tot de beerl. ll'aolre-en-Yollten,.aarrl
heboorde , mukt tban1 eeue afaonderl\jke beer!. ait , welke in eigen
dom bea&n wordt door den Heer J. W. C. na V11.D■ov ■■•
Het d. W .ULH , Yan oude ook W ALH , doorgaan• in den oml rek
W OH■ Hll genoemd , was reeds bekend in de achtste eeuw en ko111t ook
TOOr onder den naam van W ADILII of W n1noa en op het jaar 71ffl
onder de benaming van WHIIILO en WAD■aLoc ■ ; I' illo in pago Taz
-dria npn flw,,t_ine D11tAMala (een dorp ili het land1cbap 'fasandrie
aan de rivier de Dommel). Het ligt 11 u. Z. Z. W. Yan Eindhoven•
tnsschen de 'Jongelreep en de Dommel, op welke laatslgeooemdc de
Leicle watermolen•, de W aa I re ■ ch e- m o Ie n en de Loo ode ra eb e•
m o Ie n gebouwd aijn. Dit dorp is niet fraai ; de hui1cu 11aan er nr
uiteen unpreid.
Na den Trede un Munster hebben de R. K. nn WULH geen andere
plaall gehad tot de geaamenlijke oefening HD den godsdienst, dan de
hulpplaat1 na de Acbel■ebe kluis. Naderhand hebben aij , hü het.
dorp , eene scbuurkerk gebon•·d ; doch in het jaar 1798 is ue oude pa•
rocbiekerk, ingewijd ter eere van dell H. W1tL1 ■ aoaoo1 1 tot liet beait en
gebruik der R. K. wedergekeerd. Deae kerk is een 111iddelmalig gebouw,
aolder orgel , doch ,ooraien van eenen n·aren toren , •elks spi&I in
170:.J door ernen geweldigen 1lor111 omver geworpen i1; thans aict men,
ia plaats daarvan, eene vrij hooae en nette 1pi11 op dezen toren. De
voormalige achuurkerk is thans afgebroken.
Het raadhuis i1 een sewoon gehouw , waaraan uiell bijzu11deu talt
op te merkea.
Zie Wua.
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Men beeft bier eene buitenplaat, , het k II t eo 1- u a - Waal re ge-
beeten, Zie dat woord,
De kermi1 valt in den eenll!n Zondag na den 1IS !aguatas.
W HLIII meeat in 11$43 aan den Gelderscnen Onnle· MuaT111 n■ Rn1u I die in de Meijerij•nn•'• Hertogenbosch genllen was I met Val
kenswaard cene bràndachattiog van 900 gulden betalen.
Den 14 April 1661 werd de Predilr.anL YDD W.u.LH en J'àlhn•
voor de bedieninir des
I als hij de gewone hoisbezoeking
H. Avondmaal, deed, op het lt.erkhof,te W .uLa ■ , door eene menigte
R. K. inwonen, die aldaar eene bedenarl deden, ire1la1ren en gewond.
HIJ klaagde daaroYer den Algerueenen StaLen I welli.e den Heer van
Waalre-en-Valkenswaard aanschresren, dat bij alle bedenkelijli.è naar•
atigbeid aanwenden ,oude, om de handdadigen le doen atrall'en. Hij
ko11 daartoe de 1terli.e bond van den Landdrost der lleijerij gebruiken.
De Dro11aard van WULH gaf, eenigen Lijd hier na, den Algemeenen Sta
ten kennis ; • dat bij te ,ergeefs alles had aangewend , 01n die misda• digen le ontdekken. Hij bad uiL luachte na bun Hooir Mogenden
• welbehagen van den jare 161S7 aeprocedeerd, .001 de schade den
• Predikant toegebrogt, door Schepenen te doen waarderen, en die
• door de gemeente te laten voldoen , welli.e die op de boosdoeners kon
• herhalen. ~ waàrdering was geschied , doch de 811rgemee1ters
• hadden 1war1gheid gemaakt, die te betalen ; waarom bij' een paard
• van hen bad afgepaml en .doen verkoopen. De Bnrgemeealers had• den Tau het vonnis van waardering, aich .op Schepenen Yin '• Herto• geuboscb beroepen , waarvan aij de beschrijfbrieven bekomen hadden •
• met last, om het afgepande onder borgtogt lerug te geten , op
• eene boete Yan 1ea gulden daag,. Dit streed tegen H. H. M. M. 'voorn.
• plali.aat.. Hij nraocbt derhalve, dat 1ij geliefden Schepenen Yao
• '• Hertogenbosch te gelaten , zicb de kennisneming dier 1aak niet
• aan te lrekk.en , en dat, indien Burgemeesters _\'ID W .una, OYer
.■ de waarderinir bezwaard waren, 1ij dit den Algemeenen Staten 1ouden
• '8ordragen," Desa 1onden dit aan Schepenen te '• HMtogenboseb,
om daarop bun berigt over le geven , hetwelk behelsde, dat hel H. H.
M. M. uit de overgeaondene stukken blijken sonde, wie den aanlca
ger van dit werk ireweest WIi, De Dro11aard bad Ie wecir gebragt ,
dal de Predikant hel deaen tergewen , en ook beloofd bad , den lleer
nn W .uLH en den Drossaard te ,eraoeke11 , dat hij vrijgesproken
werd. De Burgemeester• TUil WÁALIII leiden hieruit af, dat ll. tl, M. M.
bevelen niet ,u:rden nagekomen , om dat 1ij, die de euveldaad 1I9•
pleegd hadden , bekend waren , eu de Dros11ard ben niet 1tr1ftu •
aoo al, bij bad moel.en .doen, ill plaat■ nn de gemeente le bezwaren.
Dus waren de Burgemeesters ten onregl overtallen , 1lrijdig t.enen het
plakaal TOD het jaar 1tilS7, Schepenen un '• Hertogenbosch had
den daarom de ge'!'oonlijli.e beschrijfbrieven verleend , om dat , intro
val aich iemand , bij bel ge•·ijsde van nedergeriglen , in buitenspo
righeden van plakateo I die ter hunner besli11ing ,tonden, benadeeld
Tond, hij het gewone middel van 'beroeping mogt gebruiken. De 1aak
bleef hierbij ; althans men vindt er niets meer van aemeld.
In bel jaar 1746 beeft dit dorp builen1Jemeen veel door eelle fee
pe~t geleden.
WAALI\E (IIBT KASTEEL VAN-), buiL. in de Meijerij •111, '• _Hu
togmbo1ch, kw; Annpenl,md , pro, . 1Voord-Braba11d , Derde d11t r.,
arr., kant. en ruim 1i u. Z. Z. W. van Bi,ulhown, ce111, en 21S win.
Z. ltD W. nn 'Il' aalre I aaa dea Dommel in een aangenaam e11
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boad11lk oord.
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He& il C!ell g1'00t en acbooo , ouderwellcb gebouw , dal

aielL oaaaageaaam ia 1ijae plaataadje ed roado111 ia het water gelegea

is.

Het beslaat , met de daartoe bebooreade 1rondeo , eene oppervlakle
8 "· r. 70 I', ell., en wordt in ei1eodom beuten en be
woond door den Heer Jou11111 'Musu.u■■ ,
WAALRE-EN-YALKENS WAARD, voorm. beert. in de M.ïjerij ...
1• H ~ I &
1 kw. Keapenlaad, prov, Noortl-B...,,.nd, lhrde distr.,
arr. en kant. Eiadl&oN,a; palende N. aan de iem. Gestel-en-Blaart hem,
N. 0. aan Aalal, O. aan den Tongelreep die baar van de gem.
Hene en uende acheidt, Z. aan de Belgiaehe gem. Achel, Z. W.
-n de gem. Borkel-en-Schaft , W. aan den Dommel, die baar •••
Dommelen, Riethoven en Veldbo,en-eo-Merenldbonn scheidt.
Deze heer). be,attc vroeger de gem. Va Ik en• waard en W aa Jre
en bealoeg alaoo eene oppervlakte nn 3lS14 bund, 91S Y. r. 30 v. ell••
waaronder tstO bond. 68 ,. r. 18 1', ell. belutbaar laad• .Hen teh
er 342 b., bewoond door 369 buisgea., uitmakende eene bevolking nu
2090 inw., die meest ia den landbouw hno bestaan vinden. Jlen
heeft er IS leerlooijerijea , 2 lijm1iederijea , 3 bierbrouwerijen , ·1 l'a
brijlr. tan 1warle patroontaswaa , 1 ijaerdraaclweverij , i water-olie
en 2 waler-lr.oreamolens, van welke de eene leven• lol ran- en ,ol
molen dient en 1 water-,laken-rol- en oliemolen.
De R. K., die er i0IS0 in getal aijn , maken de par. Yaa Va) keaswaard en Waalre 11it. - De Herv., nn welke men er ruim
40 telt, behoorea tot de g11111. ·ral'""-ard-Dommet.n-ll'GOlrt-e•
..ilal,t,
Jlea Leef'l in deae voorm. heerl. 3 scholen, als: twee te Valk e ns
wa arden ffne te Waalre, welke geumenlijlr. gemiddeld door eea
ptal ua i60 leerlingen besoeht worden.
Zekere A■ elLHJ.11111 1000 van lllLDIHLDDI, gar 1ijne beaillingen le
W.uu1 (waaropder destijds Valkenswaard roede btgrepeo was) aan
den B. WaLuaaoae , den eerateo Biascbop no OlreebL , die se weder
niet alle aijne goederen • bij 1ijne11 uiteralen wil • naliet aan de Abdij
no Eehleroach , welke de allodiale (eigene vrije) groodbeerlijkbt:id ,
nlc cijnse• en leeneo aldaar beeft be1eLea , lot bare nrnietigiug op
het laatst der Yorigc eeaw toe, waaronder bel leen van den watermolen
met aaoboorende_ goederen, die nog in, onderscbeid11ne brieven van do
Yeertie11de eeuw genoemd worden : Si.te Il' illibrordtr .Bigtn, en het
1ldrp heet daarin nog W ADHLL Onerininderd de grondheerlijkheid
der Abdij, werd du beerl,, l,estaaode ia bet hoog" laag en middel
baar Reg&agebied , bij eenen af,onderlijken Heer lie,eleo, en \"ah den
Herlog ,an Braba■d ter leen gehouden. Waarsebijnlijk moet me11 deu
oonprong daarvan hier in 1oeli.en , dat de geestelijken , tot het uit
oefenen nn regts,r.=bied , iemand , onder den naam van Ad,oeaat,.,
moalen stellen, .yenlr.rlijk nu beefL de Abt van Echternacb daarloo
deA Hertog no Brabaod ten eeoigeo tijd veraocbt en .gesteld , en deac
heet\ weder 1ijne advocatie aan eeoeo Edelman ter leen uitgegeve ■ ;
~f wel de Abt beeft eenen Edelmen tol Advokaal gesteld , en d111e
&ijoe adfOcaLie aan deA HálOIJ opgedragen , en weder ter leen ont
"'ngeo. DiL leen is beaeleo geweeal, bij beL gealaeht va11 Ronuua ,
uit !ieL-welk het, J,ij koop , in IISIH is overse,raan in daL van -u11 11a
Cr.asaa, dat bet weder in 1772 verkocht. In hel b"gin de,er eeuw
werd deao beerl. beRten door Vrouwe CuanL11o Aa"0Lo111o RtPKUII ;
lhao1 ia aij io twee afaonderlijke heerl., Il' aa lre co Ya Ucru
•• • r ,l gescheiden.
Tan 19 buad.
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WAALBÄ-HOI,EN of WUJ.IIICH·■OJ.111, geh. Îa de •njerij ..,..
•• lltrtognabo,ei, kw. Ktt11pmlanJ, prov. Noord-Braiand, Der-d6
di1lr., arr., kant. en 1j u, Z. Z. W. van Bindl&o11tn, gem. en l u.
N. 0. van Ritth011en, &!ID den Dommel nabij den water-laken-vol- eo
oliemolen waanan bel geh. zijnen naam ontleent; mel i b, en 20 inw.
WAALSCHE-WETERlNG (DE), waterloop in bel lVederkw,artitr der
prov. Utrtclat, gem. Tull-en-'t /Paal, welke met ééne noordelijke ria
ling naar de Sebalkwijluehe-wetering loopt en aieh daarin ontlast,
WAALSDORP, landg. in Rijnland, prov. Zuid-Ho/lo,rd, arr., ._ant.
~n i u. N. van '1Grnfleft/aog11 1 gem. IPo,1enaar-ttt-ZuidtDijl, 1½ u.
W. van IP a,1enaar.
Dit land8'. be,laat, mel de daartoe behoorenJe gronden, eene op
pervlakte Yan 90 bond 34 "· r. IS:S v. ell., en worden in eigendorn
lieaeleo door Óen Heer Cuu E■■ nu11. Baron vu Ton 'Uli Suioos
HIIUN , woonachtig te 's Gravenhage.
WAAI..SDOUP (DE VLAKTE VAN), duinvallei, in RijwlanJ, prov.
Zuid-Holla11d 1 gem. 1ra,1111aar-en-Zuidwijk, 1!. u. Z. W. vaa
Wassenaar.
Deae duinvaltei, welke cenc oppervlakte beslaat van it hond. h2
"• r, 7G v. ell., en reeds vroeg in het najaar draHig lian zijn, i.
meeat begroeid met gras en dienL tot proeCveld en voor de praeli1cbe oefe
■iogen der arlillerie. Daarin wordL door de daarbij woonach1ige laud
lieden eenig hoornvee geweid.
WAALWETERING (DE), waterleiding op de O11er-Betr1w, pro\".
G,lJerlund. Zie W11Tu1n (01).
WAALWIJK, kant,, prov. lVoord-Brabond 1 arr. '• ll11rtognaboula,
palende N. aan het kant. Heusden , 0. aan de kant. '• Hertoircnbesch en
Bo:rtel, Z. aan heL kant. Tilburg, W. aan het kant. Oosterhout.
Dil kant. bevat de volgende 11 gem.: W a a I wij k, Baardwijk ,
Besoijen, Capelle, Drunen, Loon-op-Zand, Nieuwkuik
en-Onzenoord, Sprang, Vlijmen, Vrij hoeven-Capelle en
Wa •pi k. He\ bealaal eene oppervlakle, volgens hel kadaster, van
17,028 bond. Men teil ~r :i086 b., bewoond door 4281 huis:re1.,
uitmakende cene bevolking van 22,000 inw., onder welke velen io het
maken van de zoogenaamde J,augealraalsehe achoenco hun bestaan vin
dt'n; terwijl de overigen meest van den landbouw, veeteelL en melkerij
lenn. Ook wordt er veel hooi 3ewonnen , dat &eer gcaocht ia.
WAALWIJK, gem. io de 1'1t!ijtrij 110n '• 1/ertogenbosela I kw. Oû
,,,.,,,ijk I prov. /Voortl-Brabaml I T•tede distr., arr. '• Herlogenbo,cl&,
kant. /f' oal"ijl (9 k. d., 4 m. k., 9 •· d.); pal,•udc N. aan de 01iJe
Jlaas en de gem. Drongelcn-llagoort-Gansoijen•en-Doe\"eren, 0. aart
Baardwijk, Z. aan Leon-op-Zand , Z. Z. W. in eene poot of hoek
aan Sprang, W. aan Besoijeo. .
Dezegem. hc,·at eenen Binnenpolder en eenen Builenpolder
(1ie de volgende 'art.), verder het vl. Waal wij ll. en eenige afgele
gene huizen ; beslaat eeoe oppervlakte , volO'ens het kadaster, tan
007 bund. 26 "· r. fä <r. ell., waaronder 66:S bund. 97 v. r. 16 "• ell.
belastbaar laud, en telt iliO h., bewoond door ISlSO buisge1., uitmakende
eeue bernlkiog ~•n ruim 3100 inw., die meest in landbouw, veeteelt,
hooibouw , handel in graan en allerlei benoodigdbedcn, alsmede in sclaeep
vaarl hun beslaan vindt'n, Ouk heeft men er i "·indkoren- co schors
molens, 1, bierbrou\\erijen, 1 a:r.ijnniakerij, 19 lecrlooijerijen, 2 hoe•
deofabrijkeo, 1 wascbbleokerij , 1 touwslagerij en eeu a~ntal sehoen
mak11ij11n De grond i1 hier &eer ,·ersehillend, in 'het Noorden klei
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ia laet Zuiden un~d , gemiddeld echter nuch1baar !len teelt
er: tarwe, gent, rogge; hHer, boekweit, vlas, hennep, koolnad,
erwten , hoonen , ardappelen , wortelen , knollen , beetwortelen,
YRI hOO! ena., alles -Yan goede hoedanigheid.
De R. K., die er 2770 in getal 1ijn, maken met dio van Be, o i
; e,., 1/agoort I Zuitlev,ijn-Capelle, Drongelen, en Gan
•••jew I eene par. uit, welke tol het apost. vic. tall '• Hertogen
loael, dek. 't'ln 6emruidn1Jerg , behoort , en 5900 aielen , onder welke
51700 Commnnikanten leh, en door eenen Pastoor en twee Kapellaan1
bediend wordt. De R. X. van W&.&Lwus. en daarmede nreenigde plaat
sen aijn sedert de ReFormatie door éénen Pastoor , met eenen mede
bedienende Kapellaan, bestuurd lot in bel jaar 1857 , toen er een tweede
lCapellaan i1 bijgevoegd. De pastorij is van het jaar 121 i aan de abdlJ
-van Tongerloo gekomen en werd sedert door geordende Prieslera bediend
tot in bet jbr 1826, toen de bedirning aan wereldlijlLe geestelijken
overginr. Die van Buoije. verkregen, den 1S Junij 17:Jl, bij
eogl11iking or toelating der Staten -Yan Holland , verirunning om door
eeneo Pastoor bestuurd le worden; en de Prelaat van 'longerloo l'erkreer
de■ 19 Maart 1733, -Yan de aelfde Stalen, verlof, om er eonen Pastoor
ea Kapellaan , geordende Prieslen or KanunnilLen van 1ijne abdij , l8
plaallell, want Buoije• en de andere/lullen behoorden lot in bel
begin deur eeuw lot de provincie Hollan , terwijl W .ur.w1n. ten alle
tijde onder Staall-Braband wa,. Hieruit volgde , dat ieder Priea&er
die er geplaatst werd , bij beide de Staten , 100 algemeene als die na
Bolland, moest geadmilteerd or \oefrelalen worden , aoodat er bij elke
Yabtnnr lot -Yerkrijging van eenen Priester meer tijd en moeite moest
besteed, ea •eel awaarder oolosten gedragen worden, dan in andere
plaatsen.
De Hen'., die men er !l90 lelt, onder welke ongeveer 170 Ledematen ,
maken eene pm. uit, welke tot de lda11. van Hn,Jns, ring vaa Ore

•"-•6,pelle, behoort, De eerste, die in dne gem, het leeraarambt

heefk waargenomen, is geweest HIHon■ us Dl V111s, die den !t1 An
ptn1 1648, door een en twintig Predikanten, van Westmaas herwaarts
beroepen werd , want de eente l'redikanlen werden door de klau. va■ .
'a Herlogeoboaeb berMpen, tban• geschiedt het beroep door deo ker
le raad. Aan Jaco■vs DHnos, bier beroepen in 1887 en t ïn 173i,
werd in het eeratgenoemdeJ"aar, Hagoort mede ter bediening ge
pven, doch in 17156 werd agoort weder van W.uLWlllt afgenomen
eo bij llffllffJffl gevoerd.
·
De i Evangel. Ludi., die er woneo, bebooren 'tot de filiale gem.
•an H,ullrn. De :10 Isr., welke men er aantreft, behooreu tot da
bijkerk te Bn,y,n.
·
lleo heet'l in den gem. drie scholen, als: eene algemeene Neder
da ihc be seboo I met meer dan !!00 scholieren ; het op voedings
ge llieht van den Beer W.usu met ISO kost-leerlingen en even llOO
Tele aadere en het Guticht der 1usters van liefdadigheid,
op1erigt ia het jaar 1844, dieuende tot opvoeding voor jonge Jufvrou- .
wen , tot onderwijs voor meisjes in de, taal en handwerken ·en tot be
waaneLool. Het wordt bestuuril door 14 susten en beeft meer dan
IOO leerlingen.
,
.
Deae gem. is eene beerl., welke door W1111cuu111 v.1 ■ Bon1■n en aljne
,emalin Jou.111u. Hertogin 11an Brabantl, in 1364, eenl verkocht is, onder
•oorwaarde , dat de Heer V.ll Ba101■ 001, die er eigenaar van werd, in
deze plaats , geen kasteel , hetwelk naar de gewoonte van die lijden, den
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naam en het gebruik eener burs
1terkll1 , IOU gehad habllen t IOII
motJen sliebten. }Jet schijnt daaruit oorspranlelijk dal de Heeren of
Vrouwen van W uLw1a: tol heden , binnen die plaats, geeae heeren
lmis bei.eten beb1!en. Zij hadden • des niet Ie min alle heerlijke reg
len ; uitgezonderd de Opperheerschappij , en ffl!meene Lands lastea. •
W1Lt1• VAR BalDHODI komt in 1387 en Ju vn BHPBBODI in 1400 als
Deer Yan W uLwu1. YOOr. Daarna is deàe heerlijkheid acblerèenvol
,ende sekomen aan de geslachten van W1uUT1u, na DH lbawEDs,
1'H Dao11111u11 , u11 B1o11ST , lltLLIH , ,.,.. L111Dua. en eindelijk in dat
,raa LI L1u DB W1nu, -waarin bel tot nu toe nrbl.even is, 1ij11de
tbam Ambachtsvrouwe UD WüLWla, Vrouwe Putriu. IIHIA C:011•
Rl"HTIA tl L1u H W1uu, douairière tanden Heer Luu11 TuoDOOa as
FoauT&u.
Het "lek W utwmt, in noeger tijden W ALIWTC& en WAU.W'IC, ligt
ruim 3i u. W. van '• Hertogenbosch , 1i u. Z. W. "•" Heusden ,
:S u. N. van Tilburg, 4· u. Z. van Gorinchem, IS u. N. 0. UD Breda.
Bij eenen brief van Ding1dag ~a St. Lucia (13 December) 1303 ,
'Verleende Jn Il , Hutog • • Braboad, aan den plaats gelijke nij
heid , al, de 1ledea I,eu,en en '• Herto,enboseh haddea , en daarbij
wordt de plaats reeds ,mie n mjAail. genoemd ; en werden ook
Schepenen aldur be,oegd Ul'klaard , om ol'er misdaden regt te
•preken.
In 1409 kregen de ingeaelenen van WULWU& nn Wu.a.u VI, Graaf
•a• Hollon,l, vrijheid un de B0Uand1ehe tollen.
Jo 17i6 werd aan W ♦ALWU& toegestaan de plaats te bestraten ; en
ÏII 17i9 werd un dit dorp octrooi Tuleend tot. het heften van atnat
of weggeld daarop.
HeL waa een der Toornum1te dorpen in de Langestraat , die, door
den St. Bliaabeths 1loed, den 19 Nowember Hll1 , oventroomd en seer
1eteiaterd aijn geworden. Hel gevoelen echter, dat deae Laage1ll'aat. ,
daal' ter plaatse , meel' noordelijk ■oucle geloopen hebben , i• ,an allen
grond ontbloot, en schijnt op bloote gissingen te berusten. De overoude
kerken van Wua.wuit en Baerdwijl,; en de 'ferdere oude gebouwea •
uo hier al, te Buoije• gevonden wordende, bewUzen met de lig
l(Ïng en den aard van den grond , dat de straat nooit ia nrlegd se
weeal , en er aijn ook nimmer grondslagen van buiaen gevonden , welke
redelijker wij,e tot. die gedachten aanleiding aonden hebben kunnen
1even. Thaos ia W utwuir. , een aanaieolijk vlek I waarna de buizen ,
t.er wederaijden van eeao regie eo breede keistraal, naut elkander ge
bouwd ,&aan , ter lengte van .l u. 1aaa1 ; doch doordien de huizen Tan
Besuijen, ·westwaarts onafgesebeidcn en in de 1elfde »trekking daarop
'Volsen, 100 doet het zich voor, als eene lengte van bijna i uur gaans
te hebben. 'Ooatwaarll volsen onmiddellijk die tan Baardwijk, doch
in eene meer bogtige rigling, aoodat deae geheele behuisde streek eeae
leugta no f uur g11an1 beeft.. - In de kom van heL vlek Wutwutt
telt men iiO b. en 2900 inw. Het heeft door eene haven, welke
2600 ell. lang is, gell!eenschap met heL Oude-llaasje, waarOYer hier
eene brug plagt te leggen , die echter l'eed1 in het jaar 1473 weg
'WH, en later door een pontveer -rervugea is. Den 19 Januarij 1789
i1 evenwel aan de Heeren van Wutwu& en Gan1oijea, octrooi ver
gund to& bet le11en 'fan eene bros over het Onde-llaa ■je, 1\jnde er
toen ooalwaarll tegenover Gaasoijen eene houten brug gelegd , welke
gemeenschap met he& Land-no-Heusden beeft. Door den geheel vol
&ooiden 1tnatwe1 , toucb1n '• Herlogenboseh en het Baamsdo11bche
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ner , ea dan Die.uwen kelweg tuucben Tilbore eo ~tJen , i1 bier
'feel doortogt en bedrijvigheid ooi.slaan.
.
o ij e N , reeds in Yroegere tijden maar één
Vermil1 W...,..,wus. en
kerspel bebbeo uitgemaakt , staal de kerk , die aij destijds mel elkan
der gemeen hadden, op bel weateinde draer pleats, aan de landschei
ding lus&eben die beide dorpen. Deze kerk, welke 'Vóór de Reformatie •
aan den R. Juuau lffl Dooptr wu toegewijd , en aed«l het jaar
1648 in het beait der Benormden ia , is een ruilb en luchtig kruis
prijkende met een net eo welluidend orgel , dat in he&
JUr 18U , ter ..e"angiog van het oude, door de edelmoedigheid
van den Heer lllr; .Jon1111u Pnaaa &aoLT■ en aijne ecbtgenooLe,
Vrouwe A ■■ oLDJH. ll.1 ■ 1• Fa111.1n geschonken ia, en den 19 .Mei van
dat jaar verd ingewijd. Deze kerk is iu drie 'ferscbillende tijdperken
pl-,oowd 1 100 als duidelijk te sien ;s aan den bouwtrant. Het acbip mei
een deel 'fa■ kruis en koor , behoort tot den Heideoacbe Lljd ; de sij
panden tot dien der middeleeuwen en de laallle uitaelting tot dien nn
de weder berlHing der bouwkunst. Op eeoen hoeksteen daarvan, sie&
men de jaartallen 11S49 en 1674 ingesneden. Aan de ,restaijde der
kerk 'findt men nog de grondslagen no eeoeo groeten toren, die aan
de grenslijn vao de
Beaoijeo raakte, eo vermoedelijk door ,
ten gnolge 'faD deu St. Elisabetb1 ,loed gHallen of vernield ia. Due
is vervaagen door eenen fraaijen toren , die midden op het kruis der
kerk staat , .op 'fier pilaren rust , vrij boog en spits i,, !ln eenen bouw.n
omgang heeft met eene balie en bo'Vea aan eenep grooten knop of peer.
De parochiale kerk ia noeger leenroerig geweest aan den leenbove
Yan 'WMJ.wua, e.- aedert 1648 is de Bert. gemeente, in bare Kerk
meesten • met dit leengoed ..erlijd ,gewordea , tellen bij het o.erlij
den ,,a den 1terfmaa, welke gewoonlijk uit eeoen der regerende Kerk
meesten der Henormden werd aangesteld. De R. X. gemeente heeft
meermalen, onder anderen in 1789 en 1818, getracht de parochiale
kerf weder ia beait te krijgea; doch clese bare poging mislukte gedu
rig, en blijf\ de Herv. gemeenle,than• ia bef ongestoorde beul ua
baar 011 sedert jaren beaeten kerkgebouw.
la het midden 'rail he\ vlek ·staat een aanlienlijk kerkgebouw , tea
dienste van de R. K.., dat ia. de jaren 1827-18i9 geheel nieuw ia op
getrokken. Deae kerk, aan den H. Joiunu tlea 1b,oper toegewijd •
heeft eenen sierlijken koepeltoren en prijkt inwendig met een orgel
ea drie altaren. Het gebouw beef't een ,oorpleia , door eeo ijzeren
belt afà'edotea. Vroeger namen de B. K. hunne. godsdienst waar in
eene ICbuurkerk , die ia het midden ,an het 'flek. stond , en tban1 i1
aC.ebroken.
W ur.wmt beaat eertijd, een klooster van Geestelijke Maagden van de
orde van den B. Auavsrai111, toegenaamd Naureth. Zie dat woord.
Te W uLwus. :,,as van ouds een Zieken-Gutbuia gesticht_, hetwelk
sedert lang vernietigd ia, De oude kerk er no diende later tot een
Raadhuil of Bui• der gemeente. Het wa1 een schoon gebouw , met eene
torea en eeae slaande klok, doch ia door den brand in 18ilS ternield en niet weder opgebouwd.
.
Er was hier vroeger een Departement der Maatschappij : Tot Nul eon
•, ..lig-., hetwelk den 11S Jaauarij 18:U was opgerigt, doch dit
heef,i sedert eenige jaren opgehouden te bestaan. Tbans echter i, men
weder werksaam een andér , onder den naam het Departement Lnge
draat, op te rigtea, het.welk den 9 No.ember van dit jaar (1848) te
Spranf sijne eente vergadering al houden •
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Ken beeft er ses grootejaarmarlten, .-an welke de eerste phcnulen
wordt den eersten Woensdag in de Vasten; de tweede den \weeclen Vrij
dag na Pascben; de 4erde den tweeden Woensdag na Pinksteren; de
vierde W oenadag na lfHll Ce6oorle; de· Yijfde Donderdag na den centen
October en de 1esde Vrijdag na 8. NOTember, De lermia uit in den
• tweeden Zondag in Julij, en duurt acht dagen. Ook is er des Yrijdap
eene aan1ienlijke week.marlt, waarop eene sroote menigte rundvee wordt
te koop gebragt, welkè markt reeduedert 11U6 bestaàt, want den 16
October van dat jaar , werd den Beer en ingeac,tenen van W.ui.wuit
Yergund eene week- en jaarmarkt te houden. Er is mede eene ko
renbeun, waarop veel verhandeld wordt,
W utwll& is de gehoorteplaa\a van At"1os Yil VDII, die over het
lanonnieke regt geschreven 1aeeft tin 1715,
· In het jaar 1504 trok Nui:or.us, Beer MIi Pulfffl-en-Strij,a, die de
Brabanden 11it Holland verdreven bad , uaar W &uwu&. V66r die plaats
lag eene schans , •elke door de Hollander■ beaeten ll'U geweest , niaar
door de Brabanders wu nrmeesterd. Pun11 tutte die schans aan, nam
die 11ormenderhand in, overweldi~e W ur.wu& en stak het in brand.
Te W u1.,n,c waa het, dat de Bemonatranten , in den jare 1819,
na hunne veroordeeling op de Dordrecb\aehe, Synode en hunne verban•
ning door '• Land Overheid, eene eerste 1cbuilplaat1 vonden onder oog
luiking nn den B. K, Bincbop , en dat ook Huao Dl GaooT •tin met
selaanpak aflegde, waarmede hij uit Gorinchem gevlugt waa, ten einde
aijne gevangenia met eene ballinpchap te 'Verwiuelen.
Den i8 Kei 1750 bante o'Ver Wu1.w1R, Gansoijen, Dronge
len en B et hen , een 'Venchrillelijk onweder Yan donder en blibem
101, vergeseld met geweldig awaren b:igel, dieal het gewu_~p het veld ter
uedenloeg. De glazen der huiaen aan de west- en auidaijde un W lll.
,na werden ingeslagen. Alomme werd de noodklok getrokken, Bel Yee
liep uit de weiden , en toen het weder een unr geduurd hebbende een
weinig bedaarde , vond men nle paarden in de slooten liggen.
Jn 1748 hield Wm.u IV, Prina trd11 Oranje, aldaar eenigen tijcl
aijn hoofdkwartier,
In 171SIS ontstond er te W AUWint eenen feilen brand , waardoor •ele
buiaen werden verteerd,
Keiaer Nuouo■ beaocbt deae plaala,in het jaar 1811 en oYernacbtte
aldaar.
Den ilS Junij 1894 werd W u1.w11c weder door eenen awaren brand p
teislerd , waardoor 151 huizen en ( schuren aan kolen gelegd werden. Uit
eigene middelen en ondenteund door aaa1ienlijkein11melin1en , ,rerd het
apoedig weder hersteld en met een aantal goede en fraaije buiaen bebouwd.
In den nacht tu1scben St December 1845 en 1 Januarij 1844 brak
er te deaer plaatse weder een brand uit , •aardoor drie b11iaen aija
in de asch gelegd , en nog eens in dat aelfde jaar werden er •eder vier
hui1en door den brand nrnicld, doch ook de1e werden 1poedig weder
herbouwd.
WAAL WIJK , bij verbastering W ALI& genoemd , geh. in de .,ijnij
t1a11 '• Bertogtn6ortli, kw. Kempenlarul, prov, lfooriJ-Bra6and., Derle
distr., arr., kant. en il n. Z. W. van BindAOtltll, gem, en 10 min.
W. van BittAoen; mel 14 b. en rnim 70 inw.
WAALWIJK (BINNENPOLDER-VAN-), pold, in de •tijerij ••
'• Hertogew6oiela, kw, Oi,tereijlt, prOY. Jfoord-Braband., TceeJedistr,,
arr. '• /lertogml,0rt/a, kant, en gem. F aalwijlt: palende N. aan den.
Buiten-polder, 0, aan den Biuoenpolder-van-Baardwijk, Z, aan den
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Loen-op-Zand en Sprans, W. aan den Bionen
polder-na-Be.oijen.
Dae pold., waa"an de tijd nn bedijking onbekend , doch de Ka
pitale of Winterdijk in 18i7 nrhoogd eo nrawaard is , en wurin ook
het dorp W a a I w ij k gelegen i1 , · ligt binnen den ringdijk van de Lan
gestraatsche• Binnenpolders , en·ia aan de 1uid1ijde aanmerkelijk hooger
dan aaa de aeordaijde. Bij bealaat , volgens hel kadaster , eene op
pervlakte van 288 boud. 311 "• r. 46 v. ell., met inbegrip Yan het
dorp W a a 1w ij k , wordende de luteo gedragen door de eigenaren der
Inden en van de gebouwde eigendommen volgens de kadutrale huur
waarde. llen \elt daarin iOO huisen , waaronder :JIS boerderijen , en hU
wordt door ,drie ateenen sluiajes, door den Buitenpolder-no-Waalwijk,
op het Oude-Musje , van het overtollige water onllaat; de benedeoste
alnis ligt nabij de hann, i• wijd 1,41 ell., hoog 0,94 ell. en Yoonien
no twee vloed- en 1ene ebdeur; de middel1te, achter de R. K. pa,torie
plegen, il wijd 0,68 ell,, hoog.0,64 ell. en Yoonieq nn twee vloed
en e,=ae ebdeur ; de derde of bonn1te, nabij de Putsteea, is wijd O. 70
ell., hoog- 1,ilS ell. en· voonien Yan twee vloed- en een ebdeurtje. De
hoo,te 't'an het somei-peil ÎI O,iO ell. boven A. P. De hoogte der dij
ba 4,iO à 4,60 ell. Het polderbelLuor bataat uit noen Pretidenc
en twee Leden.
•
WAALWIJK. (BUITEN-POLDER-VAN-), _onbehuisde pold. in de
•njmj ..,. ', llmog,,J,o,d,., kw, Ou,.,,,,iji, prov. lfoortl-Braband,
T"de distr., arr. ', Hmoge,J,OffA, kant. en gem. 1Faalr,ijl&, pa•
leade l'I, aao het Oude-Jlaaaje, 0. aan den Buitenpolder nn Baard
wijlt , Z. aan den kapitalen of winterdijk van den Bioneopolder van
WaaJwUlt, W. aan de haven van Waalwijk.
Deze pold, hetlaat, volgens het kaduter, eene oppervlakte nn 31S7
hud. 13 v. r. 41S v. ell. met de kaden. De l11teo worden naar de
bclutrale opbrengst ~ragen. HU beeft 4 1teenen aluiaen. De 1loi1
au het boveneiad der haven van Waalwijk, wijd 0,60 eJI. en voor•
IIÏen van eene vloed- en ebdeur L eene oiet overwelfde 1lui1 op
de Hooigracht, wijd 1,80, hoog 1,öö ell., voorz{en van eene vloed
.. ebdeur , en aan de binoenaijde van sponningen voor een regel 11ehot•
balken ; de niet overwelfde l\ijk11lni1 , dieoeode 1peeiaal lot ontlu•
tins T8D het 1taler no de Baarilwijksche onrlaat, waoneu de kaden
Jieloopen aijn , wijd :J 114 , hOOf !1,40 ell., voonieu van eeo paar punt•
deuren en schotbalbponoingen binnen eo buiten de deqreo , benenn1
eene 1pooning voor eene schuif aao de hinnensijde. en ~ne niet over•
welrde ,luis hU de Gansoijensche brus, ,-ijd 1,40, hoog 1,9i ell., voor
&ÏeD vaa eene vloeddeur en een paar apoQ.nniosen voor eene schuif. De1e
,tuisen wateren uit op de hann van W àalwijk en verder op het Oode
doch de 1lui1 bij de Ganaoijenscbe brug onmiddellijk op het

.._,je,

Oode-Mauje.
l)e eente deser 1luiaen is in 18i6 ter vervanging van eene aldaar

bestaan hebbeode houten 1luis I gelegd , en grootendeel1 door den Bin
aenpolder-van-Waal wijlt, Y11or een kleiner deel door het dorp Waal
wijk, en voor het klein1le deel door den Buitenpolder bekostigd.
Dae 1lai1 dient voornamelijk voor de uitwatering van den Bionenpol
der , doch ook tol inaetting van Yeflch water voor Waalwijk en in
den Buitenpolder. De niet overwelfde Rijkssluis is in 1801, van wege
het Rijlt , door de Administratie van den Waterstaat , gelegd , voor
IS674 pld., de onderhoudskosten worden ook door 's Rijlu schatkist
pdrapn.
.
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In desen poldersljn de landen aan de Zuid- ol dijbljde gelegea, door
gaans iets hooger dan die nao do noordzijde. De hoo11te 'fan het so-
merpeil 1,05 ell. boven A. P., de hoogte der dijken as 1,80 en 1,90

cll. boven. Hel polderbestuur bestaat uit vijf Leden.
WAAR (HET), geb. in het Oldrmibt, prov. Groningen, arr. en 2I u.
N. W. van ll'iruc!u,ten, kant. en i u, N. N. 0. 'fan Zuid6rotl, ge
deehelijk gem. en 1 u. N. ten W. van &Aefftlda 1 ½ u. N. W. Hn.
.lfieut11-&Aeemda, waaronder dit gedeelte kerkelijk 1,eboort, .gedeelte
lijk gem. en i u. Z. W. van lfieu-,,lth, ler plaatse, waar hel Oode
dirp sicb met het Zijldiep vcreenigt.
Men telt er !SIS h. en ruim 41S0 inw.; al ■ 49 h. en 420 inw. onder
Jfieum-ScAeemda 1 6 h. en ruim :m inw. onder lfintoold,.
Het W ua is een aangenaam en fraai gelegen gehucht, met eeneo
houtzaag-, pel- en korenmolen en eene acbool , welke gemiddeld door een
ge-tal UD 100 leerlingen bezocht wordL. - Oader de inw. lelt men vele
lloopsgesiaden, die hier eene fraaije, ,ia bel Jaar 1839 gebouwde kerk
hebben, welke tot de rem, 1'oortl-&r-l:-ffloo.1f1..,_Sc/annula behoor.t.
WAARD (DE), eil. in het Il, prov. Noord--/Jollàntl. Zie Jo-Ra11Ln-E11,.t.110.

W.HRD (DE), pold. in bel balj. no BretlMoth, prov. Noord
Bolland I arr. en kant. Haarlnt I gem. Haarlffla•erliede-lfoord-&AaU,.
eijl:-en-Hof-~,.,,_t, palende N. aan Bergenoort, O. aan de Lie,
aan hel Vuilrak, W. aan het Noorder-Spaame.
Deze pold., welke waatschijnlijk in de vijftiende of sestiende eeuw be
lltikt is, beslaat, 'Volrens het kadaster, eene oppe"lakte nn 19t baad.
IS9 v. r. 10 v. ell. scbotbaar laad; \ell 7 h., waaronder i boerderijen,
en eene schulpkalkbraoderij , en wordt door eeneo wa,ermolen , op
het Spaarne van het overtotlige wlter oatlast. Het polderbestuur be
staat nil den Burgemeester ea drie Poldermeesteren.
In 01 W uao wordt '• somers Yeel hooi ponnen , maar '• wioten
• staal hij meestal , gelijk de uiterwaarden der rivieren , onder wat.er.
WAARD (DE) , 1treek lands ia het 1'nlerk-rti11r, prov. fhorn9en. Zie Ruu;u.t.11D,
WAARD (DE), pold. in het balj. no de Jfi,:,w,lnwgn, proY.
lfoord-llolland. Zie W uaD-POLDBI,
WAARD (DE), naam, welken men ia de wandeling reef\ aan den
J11n-Iloqwuao, pro.,. lfoonl-Hollaml. Zie fbn-BvcowuBD,
WAARD (DB), streek grond1 in Rijnland, prov. Zaid-BoUntl,
arr. en kant. Leyilm, lunchen den Oude- ea den Nieuwe-Rijn besloten.
Beu redeelte deser gronden ia bij de uitlerirnr der stad Leydea ,
daariu opgenomen en behoort dos thans \ol de gem, Leythn, het oftl'ip
dat nog buiten de stad ligt tot de gem. Leyartlorp.
WAARD (DE), zandbank ia het Noorden van de Zaitkn•, sünda
het zuidelijk redeehe der droogte, welke sich 'Vaa Vlieland , 1oidwaart1
uitstrekt to\ voor den oostelijken wal \'an Te.se), alwaar het ten W.
door de Pao, ten Z. door de 'fe.selstroom en ten 0. door het Oude
Vlie bespoeld wordt.
Deze zandbank i, rijk aan oeslen, die bier in de maand Maart worclea
opgnischt en daarna in putten to\ September en Ottober gespeend worden.
WAARD (DE BEIIUDRDB), géh. in het Jf,Jerhiartier der pro'f.
U1r«At. Zie B1■111101-wuu (1).

z.
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WAARD (DB HEDELSCHB-), uilerwurd in de llnjmj ..,.
•• H.rtogna6ov:A, kw• •..,,la-n,J, pl'fl, lfoortl-Braian,I, 7'1111ecledi1tr.,
ur. en kant. '• Hmogen&o,cA, gem. B•pe.,_,__11.,.,,,iji; palende W.
N. en 0. aan da Haas, Z. aan den Empebcha-dijk.
Deze uiterwaard is aan de :r.ijde van de Mau meestal doer den
boogen oe•er als bekaad te bescbouwen. Aan de noordzijde van de
Die.ze is bij , ingevolge dispositie no den llinistet van den Water1taat en de Publieke Werken, d. d, 15 Juaij 1818 bekaad ter hoogte
.-an 0,783 ell, boven be& nnlpeil te Crevecoeur, d. i. 4,894 ell. bo
ven A. P.
In den auidweslboek nn dezen waard ligt.liet 'fort C~necoeur,
en trpn den Maasdijk slaan daarin twee huiacn, waaronder eeno boer
derij Treurenburg (zie da&woord).

Onrigena Îj het best.weiland,

dal doorsneden wordt i:!oor den, in aanlelf 1ljnde I groolcn welf van '• Her
topaboaeb naar U~ht, die ~n noordweaten YAA deun waard, door

W Hedebche-ponlveer GYer de
De

.Maas gaat.

BD■uca1-wuaa wa&ert uit

op de Diae, door eenen laoaten
dniker, wijd ia dea dag O,ISO en ho111 0,60 ell., voor:r.ien Yal\ eeDO
a:huü, en ll&aal onder het be1tuur van de eipaarea , aijade do lleenn
Jonkh. n.11 Tau Ht.uu en na .lb111w111..
.
WAARD (HET HUIS-TE-) of bet H11u~•••W.uar, -.oorm. h. in
ltijtalond, prov. Zuûl-llolland, arr., kant. en i Il, 0. ,an Lt,tlna,
pm. ea 6 min. N. ten \V. nn L,yJ.rdorp , op de acheiding nn
ilen Ouden en den Nieuwen Rijn, aan de 0011.elijke pual Taa J. 'Il'114rd.
Dit h., da& een adellijk leen was , ia tep lijde no het beleg nn
~den, onder Ju n■ B11aau , omatreeb hel jaar 1420 in braad
ge.stoken en aedert ten rronde toe gesloopt. De grond , waar hel ge
ataan hee[t , dient tbua gedeeltelijk tot bouwland.
WAAllD-DUI, dijk in het 1'~1eri-,tiar, proT. (}roraing,a, gem •
.6rijp,brlt I in eene west.-noordwestelijke rigtinlJ no Krommaijl naar
Iunnekaijl loopeade.
Achter of Leo Noorden van dnen dijk liggen d11 Waardster-uiter
dijken en het Ruigaand , :r.ijnde aederl bel laat,t der voorgaande eeuw
mede ingedijkt. Lanp do Wua.a-umt staan aanaienlijke boerderijen,
belaooreade aan welgatelde., daarop wonende landbouwers.
WAARDE, laeerl. 9p het eil. Zuirl-Bn.lanJ, prov. ~eelarul, arr.
ea bot.
gem. 11'1J1Jrtle•en-Yalkenï.e1 palende N.W. aan de
heerl. Kruiningen? N. 0. aan de lrabbendijbcha-vlie&, die haar van
Krabbemlljke 1cbe1d&, O. aan Valkeniaae 1
en Z.W. aan de Bonte
of Wester-Schelde.
D"eae heerl. bestaat ait den Polder-van-Waarde en den Weat
'feer-polder, benevens een gedeelte van den Oud-Krab bea
dij kscbe-pold er; bevat beL d. Waarde en oenige verstrooid lig
geude il.; betl'8t , vol1J9n• het kadasLer , eene oppervlakte vaQ. 794
bond- :;& "• r. SIS v. ell., waaronder 749 hund, 49 v. r. belastbaar
land,; telt 91S h., bewoond door 108 huiagea., uitmake.ode eene be
volking va■ ruim U00 inw., die mee1L in de11 landbouw bun bestaan
•inden. Ook beeft mea er eencn bouten korenmolen.
De inw., die er, op i .h!WffU, na, all11n Hen, 1ija , maken met die vaa
J'aUeaiue ea een gedeelte nn Ga•ege, eene gem. uit, welke on1neer IS80 aielea , onder welke iSO Ledematen , telt, en t.ot de klass.
'fan Goe,, rÏDf 'fan llniniflgn, behoort. Reeda vroeg ia bier voor
de oet'eaiog vaa de llenorrude leer geaorgd. De eenle J.eeraar • waar
van pwup wordt, wu 6111...,..... CAuar...ca:, •~t Pnau Dl Jlo11u,
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d~n 2 Februart, 11815 1 en lfo:oL&.11 Mui , den i Mei duraan,olgencle"
vruchteloos beroepen ,raren. C.1 ■1n1,a kwam hier in October 11S8$
en stierf den :S lulij 1189, kort na het verbranden der kerk, HU
werd in Mei 11S90 opge,olgd door loua Dl Pa111c1,
De 2 R. K. huisgeainneo, welke hier wonrn , parochiëren te Goea
Men heeft in de&e gem. eene school, welke ge10iddeld door een getal van ISO leerlingen be1oebt wordt.
·
Men weet niet ■ zeken te &eggen omtrent de naamsoorsproog van
deze heerlijkheid. Hel woord "'aankn beteekent voorlanden van loo
pende rivierep , ook laag land, buitendijks aan het water liggende
ed met hout of geboomte beplant.
Dit op deze heerlijkheid toege
past, soude hewU1en , dat W &&■ DB , 100 al niet uit de vooroever•
der Ilonle seboreo , dan toch eenen anderen stroom in aijne na•
buurschap moet gehad hebben, welks voorgronden, bedijkt :&ijnde,
een heerlijk goed hebben doen ontstaan. Aangezien er evenwel aodere
plaatsen van dien naam zijn , waarop dit niet toepasselijk is, blijft
het onbeslist waaraan men de herkomst van dezen naam moet toe•
schrijven ; mi11cbien zoude men bij de Noormannen of D1men gelijke
heoa1ningen kunnen vinden.
Is de naamaoorsprong dezer heerl. in de oudheid bedolven , niet.
mi11der baar eerste aanvang of bestaan. Het eenige dat men weeL
ia , dat 1ij tusscbeo de Bonte en Hiokele las , ten
van welken
laatsten stroom zij waa opgewa11en en dat bier oudtijds , regt tegen
over de kerk , een kaateel te vinden was , hetwelk het stamhuis der
oude Edele Uli W uaDB geweest ia. De plaats , waar het gestaan
heeft, wordt nog de ~uteelherg genoemd en is als vroon bekend.
Als men aldaar ploegt of spit, worden er nog sleed, ateeoen gevon
den , en men kan duidelijk besfll!uren, dat
va■ eene gracht ia
omringd geweat. ,Aan den buitenkapl van de1e gracht is, in 1847 •
bij hel graven van eenen put , ruim een paar ellen diep onder den
grond , een gave oud Frankische pot gevonden, welke thans in het
museum te lliddelburg bewaard wordt. Daar nu geeoe overleverin•
gen noch eenige aanteekeningeo leeren, boe dit kasteel zijn ondergang
gcvo11den heeft , evenmin ala wie de alicbler er van geweest is , siat
men , of het niet. dit. W Á1u1 zou wezen , hetwelk 1111.11 STOn zegt ,
dat Graaf W1LLH lil, anders Koning WtLLI■ genaamd, in het jaar
1247 belegerd en ingenomen heefl. Mag me.o verder gissen, dan
sullen de Vlaamscbe oorlogen, waanan Zuid-Beveland 100 dikwijls
beL tooneel waa, bier den gebeelen ondergang van het kasteel vohooid
en niets dan de gedachtenis daarvan overgelaLen hebben, Stelt men ,
dat bel kasteel io het jaar 1i47 reeds kan belegerd zijn gewee1t., dan
moet zijne 1tichtiog en het aanwer.en van het dorp veel vroeger aan
vang renomeo hebben.
Hel is aek11r, dat oudtijds deze heerl. een adellük placht bad ,
TBR welke het den naam ontleend of daaraan gegeven heeft.
Jn het
jaar l21i1 sloot l.11 ua W.11a~1, Zeeuwsch Edelman, eea verdrag met
den Abt en het convent van Duinen , nopens het land van W &&■ DB ,
dat hij _van gemelden Prelaat ter leen hield , · liggende in het land
van SeAoudte, Hee/telin9e, Bonte en Hinkolinge. In de ·r,gisters van
Holland wordt op 1322 eeoe acte gevonden van l.1 ■ u11 Dl W11&DB 1
1,ij welke hij belooft den Graaf van Holland en Zeeland te wille te
wezeri voor alle aulke 24 gemeten (ruim 11 bood.) lands, als bij hem
in eigendom gegeven had. H11Da111: vu Dl WnaDI l.1111. staal mede
hl'grepen in den 1oen v.11. Boasà1L1, van het jaar t:SIS8. In den
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•rifrlnelen Lescbrijfbrief der Bclelea nn Z11id-Bevelaad , van 1498, ,ras
eoli. Bo0Dnv1.r• n11 H Wn101 begrepen, die onder de leenmaanea l!lt
maasmannen van Zeeland, ia het jaar 1474. Hertog K&aBL vu Boua90t1D1i in dea oorlog moest dieaea met :vier veebte~dea te voet 7 gelijk
Aea1.u11 u11 DBB W uaH met éénen ncbtende le voet doen moest, JoosT
en Boow111s n11 Dl W&BBDB 7 gebroeden , leeFdea ten jare 11S42 , en
beaaten in Noord-Monster, Nieuwerkerk en Baarsdorphonck 16 geme
ten 11,0 roeden (7 hnnd. 1 v. r. 69 v. ell.) Lienden, · JluBTu n11 Dl
W1nD1 wordt vermeld ia het jaar 11SlSO en ,rederom eene .1.uBTu
'Uli DIi W111BDB, waarschijnlijk de zelfde, den 19 Maart 11S96 gestor
Ten. di11 de vader •as vaa lllu11us n11 DIi W ■nDI, overleden den
- 1 IS Februarij 16:Ji ea· begraven met da volgende acht kwarlieren :
W1no11, Boerulorp, Reimer,wale 7 Haem,1,d,, Slapl,,
Zaertle, Sclatnge til Cruiningen, nalatende \wee dochten,
Joabrouwen 11&1111 en P11n1n1.u u11 111 W11aD1, getrouwd ·met
t•ff gebroeders, Heeren l&c:oa en P11na C&■PI, Het zal enngenoemde
ILamrs n11 DIi W11an1 geweest zijn, die, den 10 September 1628,
Trijbeid nnochi-, om als een Zeenwsch Edelman tweemaal ter week
met een &eel winden te mogen jagen in de dninen van Schouwen.
Jonker An■on n11 Dl W111H1 schijnt in het jaar 160i al OVl!rledcn
te aijn geweest , om dat zijne erfgenamen de redemptie verzochten
•an aekere tienden , •elke op zijnen naam gestaan hadden , en aan
de grafelijli.heid vervallen waren. Verder ,indt men, dat lonker Mau
'HII va.11 H Wa11&D1, den 18 Februarij 1637, tot Luitenant van een
11.ompagnie voetknechten werd benoemd I maar die, of een ander van
diea naam, moet in bet jaar 1639 reed ■ overleden.aijn, want den
i8 Oc:tober van dat zelfde jaar venocbten de "WOOgden der weeaen van
JluJ11111 n11 DB WHIDI, als erFgenamen van Jonkhaer Inans vu
•• W■nD&, zekere part\jtju tienden te redimeren, Eindelijk ,indt
_men bij S■,J.J.1111&11&1 (1), dat de laatste man ■oir van dit edel ge
slacht 67 jaren oud geworden en te Goes begraven is I met aijne vier
kwartieren Wn1D1, Bzaarde, Baar,tlorp tn Selaingen, waar
acbijnlijk. i1 dit geweest AH■on vu Dl W1Eu11, die in hei jaar 16117
onder de 1cb11Uer■ van de handboog gevonden werd.
Over het wapen , hetwelk de1e Edelen gevoerd hebben , 1\jn de
1evoelens -rencbillende. S■&LLIGAIIH (2) wil , dat het was een ■cbild
••n ailver , met het bovenste derdedeel van a ■ uur , gelijk bij het ook
in zijne wapenkaarten dus heeft afgebeeld. -De edele J. n11 Gnn
JtZllH (S) aegt hJll wapen is tl'argmt •· eA,f tl'anr (van zilver met
een hoofd van azuur) , hetgeen overeenstemt met Sxu1.1&AHB , en het
helmstok •• renarl 111Jinant tle gue■Ue, "(een half te voonchijn ko
mende swos van keel) (4) ; terwijl het op een oud wapenbord dezer
Edelen voorkomt van sabel 9 met twee golvende fasces, nrgezeld in
poinlea van eene schuine roit (locange) , alles van 1ilver.
Wannçer deae heerl. van haar edel stamhuis is aFgeseheiden , hetsij
door verhetirtverklaring, gelijk onder de grafelijke regeringen dikwijls
plaata bad, vooral in de Hoek■che en Kabeljaa11w ■che tweeipahen, of
wel door verkoop ; komt nergens voor , maar wel , dat in het jaar 11S98
11)
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Jlrc:a1u N lloa.11 daarvan hancll!rtia1 venocbl , 1110 eene boewe en
laad , onder dese heerschappij gele,en , mitagadera hel vierendeel na
Valkeniue. Men vind, van da& zelfde geslacb,, ten jare 1&38 , ala
Vrouwe ,an W.i..11111a, H1,u4 DIi llouL1•, ea op dee volgt Jookbeer
F&.111çoa1 o• L.1 ToaH I die, ia het jaar 16H, Beervaa Wuaoa geweest
is, gelijk , in het jaar 161SIS, daar~an dea eisendom bezat Jonk •roa•
Cu11.1■ 11U n11 Euaaour., want zij venoeht , den 10 November •••
dat jaar, vrijheid tot verkoop. Zeer waanchünlijk is van baar deu
heerlijkheid OYWlJl!fUD op be& huia vu 1111 N1u1, en de Heer GtL1.11 na Hll N1111 aal de eente un aijnea 1lam geweeat aijo, die bier
Ambachtsheer waa. In het jaar 1678 kom& Dn" u■ 1111 NJNB,
Gecommiueerde Rud Wl!fen1 Goe,, ale aoodauir voor ; terwijl mea
ia het jur 17~ ao, als eipnur TaD dit heerlijk P'.d kende Jlr.
G11.w1 Coaa11.11 na na N1u1, . Oud-B11,,em-ter 10 Raad der atad
Goa, wieaa dochter , Jonkvrouw Jo■.1■ 114 na na N... , liet tea hu
welijk bragt HD Jr. w....... lhNlll t Leenman 't'ID
Be•a
\en Schelde en Rentmeester der exploiten van Vlaanderen-, uit wieas
geslacht het gekomen ia aan Mevrouw u■ n S,aauu.. Tban1 word&
de heerl. W .i..11D1 in eigendom benten door den Beer J. J. Bvaua•
■ooDT, woon~cbtig te Utrecht.
.
u.
0.
Het d. Wu1111. w...... ' W&a■ DI of W11aa1 ligt
van Goes • 7 min. van de Bonte of Wester-Schelde , waaraan he&
eene lade of hoofd beeft. Ook is ten Z. van het dorp een haventje,
&ot bergiog van kleine vaartuigen. Het 1cbijot oudtijds aicb meer
noordelijk daa nu uitgestrekt te hebben , wijl dat gedeelte, dat ten
Noorden van de kel'.11. ligt, het Oude do r p genoemd word&, maar
LeL westelijk ,edeclte, tusscben de kerk. ea den kuteelberg, het
Nieuw• dor p. Het dorp is vrij net betimmerd, wel onderboudcn
en beboet\ , ten aaaaien dw gebouwen , goed geplaveide dorpasLralea ,
heulen en andere werken , voor vele dorpen in Zuid-Beveland geensaias
te wijken. llen telt er ia de kom van het dorp 67 h. en 390 in...
Er ÎI aldaar een ovenet,eer op .Kieldrecht en een op Welaoorde.
De eerste 1licbli114r na eene kerk. te W uan1 , zoowel als aao welke
besebermheilige die wa1 toegewijd, vindt men nergens opgeteekead.
Alleea wee& men , dat a:ij ,óór de Reformatie ter hegevinir stond vu
den Deken en hrt kapittel van Sial Salvator te Utrecht en zija door
de grafzerken de namen van eenen Pastoor bekend.. Hier was ook. eeo
11rovisoria, die een kerkelijk regtagebied, misschien van veel uitreatrekL•
heid, oefende; dan den i9 Junij 1413 vergunde Hertog WaLH■ ,u
B11aa111 aan die uo Goe, de geeatelijke jurisdictie of provisorie van
Yersecke en ,an DU W &IIDB bi11ne11 hare atad te moren leggen, wur
door ook dit ambacht tot het dekcnscbap van Zuid-Beveland geraakte,
en dal weer afhankelijk, eerst van het Utrecbllehe, daarna van het
Middelburgsehe bi~dom is rewordcn. De Spaanscbe krür, die aan
deaen oord ,ooral gewoed heeft, ui het kerkgebouw eent in verval heb
ben gebragt , daarop volgde , dat het door eeoen bliksemstraal , den
10 April 11S89, aang~atoken, geheel afbrandden•. Het werd her
bouwd , doelt ingekort en kleioder dan voorheen hersteld ; de bestier
ders der kerk versochten in het jaar 11S9111, aan '• Lands Staten vrij
dom van den honderllen penning voor zestien gemeten (7 bund. 3( "· r.
61S v. ell.) lands en aekcre tienden dne kerlr. toebeboorendc, om haar
daaruit te kanoen herstellen , en Lot de godsdien11oefenin1 ,et.cd. be
kwaam te maken , welke reparaliën 1200 golden kwamen te bedragen ;
JulU 11S94 toegestaan.
hel veraoek '80 vrijdom werd bun eent den
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Den t8 April 1198 werd door den Heer van Kruiningen 1'er1ocht
eo laena loepslaao bel bedijken no eea klein aehorreken gele3en weat
waaru Tao aijae heerlijkheid , tegen die van W u■ D■ aan , mila hij
eeoe cijns no scs oî acht gulden •• jaan, welke de kerk ,·an Wua
•• daaruit pleegt te genieten , ten 1\jnen laste aam. De kerk , welke
io eeoea treaëlijke11 1land door eigen 01iddelen onderhouden wordt , mag
ÎD oe&beid en welgesehiklheid van binnen met de mee1te in Zoid-&11eland om den prijs dingen; aan de 1oid1ijde is een kapel of uitstek,
waa,ia de begraafplaats der Heeren eo V ronwen van W UAD■ gevon
den wordt , eu een marmeren gedenlr.teeken van Heer 611,Lq vu au
NHsa , welke , 11nens zijnen dienaar, in het jaar 10.'S7 , to Goea in
een oproer het leuQ nrloor. Het gedenkleeken atelt voor '• 1D11n1
beeldteni1, van gips venaardigd , liggende met het hoord op den lin
kerarm , op l!t!lle lomhe van gemettelden ateen met gips bepleisterd.
Dict bij den ingang 1iet men ook oog eeo Engel1eh opschrift met 1ou
clea letters op aart marmer, meldende de rustplaats TAD deo twinw
dfjaripo Enwnu llo■ AH E19., bij de landing der Engelseben in Zee
lnd, in 1809, aldaar overleden. Zijoe krijgsmakkers, .die in 1814
wederom in Antwerpen lagen , hebben toen dit gedenkleeken doen plaat
ND,
De kerk te Wu■ -1 heet\ geen orgel, doch prijkt met eenen
vrij hoogen vierkanten toren, met korte, doch scherpe 1pita.
Oelr. heeft bier vroeger eene priorij van Tempelieren , later valt St.
Jan1beeren bestaan, waarvan men thaua aelfs de plaats niet meer weet aan
te wijzen; misschien kan bienao lfel de Ka ■ tee lbe rg gekomen zijn.
Het is ongdwijfeld , dat, sedert. de Hoote met de Schelde en de Noordaee
gemenasebap bad , alle doorbraken en oventroomingeo , die de naburige
ambachten teisterden , ook dezen oord niet venehoond 1111len hebben ;
dan men was nitl bedacht, om door aanteeke11ingen den nakomeling
van merkwaardige gebeurteniuen te doen keanis hebben. Het eerste,
dat mea van o,eratroomingen bier feest, i1 in 1:504. Volsens Sau1.UAH■ (1) zou bier, ten jaro 1471 , mede eene overalrooming heb
ben plaats gehad. Dan het kan waar zijn I dat die Schrijver 1ieh
een jaar nrgist , wijl 0n■u (!i) op dat jaar nn geen vloed sewaagt ,
maar wel teo jare 1470, dien hij den tweeden Allerheiligen , loed noemt,
omdat. die op den 1 November vooniel , daar dé eerste vloed nn
dien aaam reeds in het jaar 1170, had plaats gehad. 0unon haalt
OvHnona (3) tot be1!ljs aan , zoodat men 1ijn gevoelen liefst om
belat. Boe het1ij, deae heerlijkheid en die van Yall;eniue liepen
onder, waarom het hun urgund werd vrijdom van achót voor vier
jaren. ea oog v1>or andere vier jaren halve vrüdom van 1ehot; ten
einde daardoor in bel her1lel der dijkbreuken le gemoet Ie komen.
lten twijfelt aiet, of de zeer bekende vloeden van 11S:W en 11S:S!i,
aullea ook hier den laoduat op den oe,er 1ljnes ondergang• hebben
sebrast, waarvan nog eene echte 1et11igenia voorbanden is , aljnde een
uittreksel der rekening Bowesten~Sehelde in 1IS4!i , waaruit men leest"
hoe door den ,loed van het jaaf' 11S30 is verloren en nimmermeer her
-dijli.t, eene polder genaamd Z,uter,a11t I groot 271S gemeten (1i6 bond.
i6 v. r. 90 v. ell.) waarna onder Valkenisse 183½ gemel. (84 bond.
915 v. r. IS8 v. ell.), en in W uu1 86 r,emetco 118 roeden (4i buod.
1 •• r. 32 v. ell.) behoorde, verder is de derde Allerhciliguo -vloed
C,,,,.,.t m11 Zulaad , bi. 712.
V'erAaal dn- w,aluwloede11, bi. ffl,
(3' ~ ~ . bl. 9f 811 OH- M Nwu~•Dwdr,cltl, bi. &3.

(1)
(t)
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den 1 llovember IH70, hier niet minder dan elders merbaardir ·ge-
weest. W HBDII brak. in aan de soid1ijde door den Groenen-dijk
plaatsen te gelijk , "eardoor deze parochie niet alleen , maar
te gelijk 'I"a llun i u e overstroomde , "aarvan nog twee weelen •Ua
oHrgeblnen.
Wilde men der aee baar prooi ontrukken , dan moat TO'rslel\jke hnlp
en magt ingeroepen worden; hetgeen te weeg bragt 1 dal Koning F1r.1N,
den 6 September 11S71, octrooi verleende aan die van W uao■ t11 Y,d.
ieniue 11181 ten ll'e1nter-pol,ler, om hunne ingnloeide landen te
bnericlien en de bedyi:l:en l,y tgale conln'6utiln , onder eenn uedyci,
welk octrooi zeer omslaglig ie, alt bevattende alle de voorwnardeó en
bepálingen , onder welk.e , nn •• Konings wege , oodenebeidene nU
dommen werden toegestaan.
Heel\ deze heerlijkheid tegen _een overloop nn water 1teed1 te •lr\1den gehad , niet minder gedocht 1\Jn da grondbrak.en hier ge"eeat.
Ten jare 11S91 trof baar, aulk eeoe ramp , · waarom de. Ingelanden,
100 no W.t.uoa als 'l"al/un,·ue, onderstand bij 's Lands Staten ur
aochlln: en wel den honderdsten penning , die op de landen was gebeYen
over den jare 11S91 , ter goedmaking der kosten lot eene iolaag noodig,
daaro.er werd tot het jaar 11$94 beraadslaagd, zonder dat mea weo&
welk besluit daarop genomen •U•
IJe gedurigo watennooden , ge1tadige vree• van 'fijllndelijke aanval
len , an de onverdraagzaamheid onzer kerkelijken werkten samen , om,
1100 bier , als in de naburige parochiën eene volknerbni1ing , en daar
door een verval en vermindering te veroonaken , waardoor hel middel
"Van den honderdsten penning op de buisen bier meer en meer beawarend werd,
·
Niettegenstaande 1ooveel kampens met verdubbelde landplagen, bleef
men moed houden , om de zee voet 'foor voet te betwisten ; de !-ipaan
ache krijg was oog niet geëindiird , of de gemeene Ingelanden nn
W 1.n111 en 'I" a llu n i II e, verzochten van 's Lands Staten- nrlof tot
het leggen nn eene inlage ter lengte nn 300 roeden (1130 ell.) en ter
bevordering daarvan, kwijtschelding a,an de State-p,n,aiflgen, beaaayu
gemeten en lioombt111tn, o,er Je 11itge1lagen landen eoor altoo,, nul.
oe,r ,h gelieeü -tering eoor eenige jaren; op welk 'fcnoek den 8 Jun\J
1646 , het goeddunken van de Rekenkamer werd ll'"orderd.
Ten gevolge un den vrede Ie Mnnller, in hel Jaar 1648 gealoteo ~
was men wel voor inval van vijanden gewaarborgd , dan de geducbtate
'fijand , het water, bleef gestadig bier 1ijne aanvallen norlsellen ; tot
dat twee ontzaggelijke vloeden un !16 Jannarij 168!1, en 8 Jaouartj
1683 bier eenen gebeelen ondergang schenen te veroonaken. De
eer1te dier watervloeden had des avonds tusschen 111 en zeven urt1
plaats, wanneer eent de aeedijl te VAL1t1111ss1, en met een de hinnen
clijk tnssehen W.t.uDB en V1.un1ss11, genaamd de Groenemlijk , door
brak , waardoor vele beealen in beide Ambachten , 1oowel als de inge
samelde veldge"assen, verloren gingen'j de opvolgende nacht en don
kere maan vermeerderden de schrik en ont&elling, De 1oogenaamd8'
. Kasteel berg, al• het hoogste pnnt in Wuaoa, was de plaats,
waar menscben en Tee hun behoud zochten. Weldra beraadslaagde
men hoe de dijkbreuken te herstellen , en •!eb best mogelijk tegen
nieu"e rarupen te beveiligen ; het besluit , 100 van Ambacbtsheereo
als Ingelanden , was het dorp Vuu1u1111 buiten te dijken. Het waa
aeker hard 1ulk eene opofTering te moeten doen , waardoor het tij
delijk bestaan van velen afgesneden werd , en 1lj genoodsaakt werden,
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om eWen &e pan awcr,en en veilige woonplaats 011 te: apeorcn. Reeds
den 1 ...rt 108i werd eent nie11wa aeeslni• aanbeslec:d , welke , aoo
'Wel als. het sloppen _der grondgalen en weder droogmaken van dit ge
'hede amhac:ht. niet minder dan i400 ponden VlaaJnsch (H,400 gtdd.)
kostle , hetwelk , hoe awaar om le drage11 , no:r Ie onrkomen ware
geweest, was de aee, den 8 Januarij 1683, geen nie111re nrwoesling
komen aanbrengen ; de herstelde dijk bij K.laaakensweel brak ander
maal door, het was V rijdalJ tu,achen elf en twaalf nre des middags ,
wanneer het water hier instortte en nog een en een halve voet (47
duim) booger rees, dan het jaar te Toren , waardoor de hui1en ia het
llorp veel meer dan de eenle maal bctcbadigd werden, eenige andere
atoruen in, andere stonden om te bezwijken. De kerk liep onder , tot
aan den vijfden trap ,an den predikstoel. Dit werd de~ 18 llc:bruarij
,ran het zelfde jaar ,an nog booger vloed gevolgd , zoodat het water in de
kerk tol deo aetden lTap des predik1Loel1 klom , en sommige buizen
lot un de daken onderliepen , in het oude dorp alle: de buiaen
ploopl werden; dan , hetgeen aanmer~elijk was, bij gemelde drie &00
.lr.ort op elkander ge,olgde o,eratroomingen, heeft geen eeuig mensch
het 'leveo verloren, en de ,UJt ter bfrstelling bragt te wege, dat deo
i4 llaut 1683, 1USi roeden (43:J,06 ell.) dijks werd bclleed no 3 roe
den (11,10 ell.) in d,m aanleg , 8 ,oeten (i,IS1 ell,) hoogte en ,es ,oeten
(1,88 ell.) ltrnin Toor 11Si0 ponden Vlaamscb en 115 schellingen (9184
gold. 80 cenll). Het hentel hoe ltottbaar, is niet Le nrgeefa ffCWeest,
waal pene doorbrakeo ot o,erstroomi11pn hadden hier meer plaala ,
dao eeo 'fijand houdt nimmer op bier nu tijd lot lijd zijne woede te
oefenen , namelijk de uilen of grondbraken. Ten jare 17lSO gebeordv
er een aan den WesL,eerscbe-polder, juist. ter plaatse, waar deze heerl •
.het meeat t&- lijden heeft door 1tor1DeD uit den Zuidwesten , waarom ·
hier al over twee eeuweo eene inlage is gelegd, die nog stand houdt.
Gelijk ongeval gebeurde den 1 December 1791, tot benLel ,an welke
lentond maatregelen beraamd en ter band genomen werden ; daar werd
op hoog henl eene hoofdsom van HilJ ponden Vlaa1Dscb (81SISO gold.)
ter ioterest no vier procent geligt , ler goedmaking der kosten van
aiAk- en beslagwerk , ook loL venwaar en verbooging der inlap noo. llig, om welke interest te ,inden , zoowel als om de hoofdso1n af te
legpn , '• Land, Staten goedvonden , dal •an de landen onder Krab
lieodijko en in den Reigensberg,che-polder, zHen jaren lang zekere
gemetplden moesten worden opgebragl , sno als ook een jaarlljksche
oodentand uil '• Lands kas , door alle welke hulpmiddelen bier , on
der Gods aegen, de see tot 011 toe hel11t is dezen vrueblbaren grond
te venlinden.
Hel wapen van W .t.HDI bestaat in een ,eld nn sabel met twee gol
'tende fasces, vergezeld n pointe no eene scbnine ruit (INange) alles
'tlln ailver.
·
WAARDE, naam, onder welke het d. V u.111111WAHD, in de lleijen}
- •, Hertog,ûo,ch, ltw. K.,,.penlaml1 prov. /Yoord-Brabat.d 1 wel eens
'toorkoml. Zie Vu.&11Hwuaa.
WAARDE (DE PULD~R VAN), pold. in het eil. Z•itl B,.,.1o,u1,
distr., arr. en kant. 6011, gem. ll'aartle-m•l'allte11i11e; palende N.
aao deo 0011-Hinkeleo-polder, N. 0. aan den Oud-Krabbeuduke-pol
der eo aan Oud-Valke11i»1e, Z. aan de schorren legen de Schelde,
Z. W. aan den Weal,eer-polder en de schorren 1.-g1m de Schelde.
Den pold. 1 welke in beL jaar 11S79 herdijkt is, bealaaL, ,olgc:na bel
kadaster, eene oppenlaktc ,an 693 buud. 6 v. r. 47 v. cll., waaronder
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IS40 bond. 6i v. r. 1$ v. ell, 1cholbaar land; lel& 9IS h., waaron
der ti boerderijen, en wordt door 1 1lui1 1 op de Wester-Scheldo, Y&D
het overtollige water ontla1l.
Het pold!rbestuur be1taat uit eeoeu Dijkgraaf, twee Geuroreneo en
eenen Pennmgmeealer.
WAARDE~EN-VALKENISSE, gem, op het eil. Zaid-BeNland, pro•.
Zeeland, distr., arr. en kant, 6011, ($ k. d. 8 m. k.$•• d.); _palende
N.W. aan de gem. Kruiningen , N. aan Krabbendijke , O. aan B.illand
eo-Mairc,
en Z, W aan de Dante or Wester-Schelde.
Deze gem. beslaat uit de heerl.: Waarde en Valken is se; beslaat
·volgens bel kadaster •met ioheirrip der daartoe beboorende schorren,
eene oppu,làkte na 907 bond. IS9 v. r. ISO"• ell,, waaronder 7!Ubund.
10 "• r. SIS v, ell. belastbaar lan,l, telt 107 b., bewoond door-128 huis
gn., uitmakende eeae bewolking un ruim 170 inw., die meeat in dea
landbouw bun bellaan Yioden, - lleo heeft in deae gem. ook eeueu
-korenmolen.
De inw., die op 1i na alla Herv. 1ijo, maken de kerk. gem. ·.-an
'\Vali rd e uit. - De 1i R. K., die er wonen, behooren tot de gem.
nn Goe,. - Men beef& in deal, gem, éérae school te Waarde,
Het wapen ,en de p . W1,uo1-u-V.u&auu bestaat uit dal van
de beide heerlijkheden Hreenigd.
WAARDEN, naar men wil eene ,oorm, 1tad in de prov. Fri,,lan,l.
Zie .Kzo111T&D,
WAARDEN (DE) , naam, onder welken op oude kaarten twee eiland
jes ,oorkomrn, als gelegen in de prov, Frinland, kw. W11tn-goo,
,rriet. Donia-nt•l ~ tusscben het Zo11te-meer en het Sneeker-meer ,
doch welke thans niet 1oeer bekend zijn.
WAARDEN (DE) , of ■ 1T Gaas, poldertje, in laeL Land-w,a-,4lttn• •
prov. lfoortl-Braia,id, 7'wrd, distr., arr.'• Hertogenbo«lt., kant.
den, v;em, ,4/,,.leri-m-Uit•ijli:; palende N. aan den Nieuwendijk 1
O. en Z. aan de Bleek , W. aan den Karnemelks-polder.
·
Deze pold. beslaaL , volgens het kadaster , eene oppenlakte van
7 bond. 91S v. r. 80 v. ell., en wordL door twee houten d11ikers, op
de BMk nn het overtollige water ontlast De bovenste dezer duiken
is wijd 0,46 ell., boos 0,48 cll., voorzien met een ,loeddeurtje en selmil,
en de benedenste wijd 0,00 eU., hoog 0,41S ell., ,oonien met een Yloed
deurtje. Het zomerpeil is 0,1li ell. bo,en A. P. en de hooete der dij
ken !il,00 ell. hoven A. P. Hij wordt bestu11rd door de beide eiscnaren.
In dit poldertje is cene. dwarskade gelegen , door welke beL bijna in
twre·gelijke deelen wordt afgt.-scheiden.
·
WAARDEN (DE), onhebu1Sde pold. fo de Langeltraat, prov. lfoor,J..
Braband, Tw,eede distr., arr.•, ll1rtoget16o1olt., ka11t. Waal•ijlc, gem,
Capelle I heerl. Zuidff1Jijn-Cap11Ut; palende W. en N. aan het Oude
Ma111je, 0. aan den Builen-r,older ,an Besoijen en de eilanden onder
Drongelen , Z. aon de Gante •
Deze pold. beslaat , volgens het kada1ter, eene oppervlakte van
84 hurid. IS4 v, r. 78 ,. ell., meL de kaden, en wordt door vier bouten
duikers,. in de kade aan de zuidzijde van dezen polder trgen de Gantel ,
op dat water en verder op het 011de. Haasje van bel OHrlollige water ont
lut. Drie denr duikers hebben de wijdte tad 0,40 en 6éo no 0,:S0 ell.
Alle sijn zij vooraien van eene klep aan de buitenzijde. Behalve dne
· duiken aijn in de kaden langs het Oude-Baasje, un de noordzijde
des polders, OOIJ twee bouten duikrn, wijd O,SIS en O,il ell., elk YDOI'•
aien met eeoe klep aan da builen1ijde ; - de11 dieneo eehLer alleen
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to& inaetttns Tan tersch water. Het ~omerpoil ia 0,40 ell. boven A. P.
en de hOOIJle der dijken 1,71S à 1,81S ell. bèvon A. l'. Hij 1taat onder
het polderbeslunr ,an Zuidewijn-Capelle, be,taande uit eenen Preaident,
&wee Pnldermeeslers en oenen Secrelaria-Penningmeester.
WAARDEN (Di), streek lands ie• hot 11'11ürlnMmier, proT. Gro
•ingm. Zie B11111nr.uaD (Da).
WAABD-EN-ASSACKER-POLDER, pold. in het N,thrl-rlier der
proT. lllr«lt, arr. Utr,c/d, kant. Lom,11, 11em. 4beouáe-Proo,ttlij
n,-.Jaatlo.. 1 palende N. aan de Holeadreeht, die hem 'fan den Holen
drediler-polder scheidt, N. 0. Uil dea Broek-polder, O. aan den OYer
Bumbrapche-polder,
aan den Kleinen- Wiokel-polder , Aasdom
proostdije, Raige-Willia 811 WaYeren-Bol.abol, W. aan den Ouderli.erker-
polder. ,
Deae pold. balaat , Tol11en1 het kadaster , eeno oppenlali.le nn
341 buad. 48 v. r. !i3 T, ell. Hij li11t 1,78 ell. onder A. P.
WU.RDEN.-BENIDIN-DBN-MOfFBNDIJI. (DE) en DE WAAR
DEN-80:VEN-D.BN-IIOFFENDUK, twee boilenpoldertjes, in het LonJ
prov. _/Yoortl-llraban,l. Zie llo••uD11& (na WuHU•
---•·••·) en lloHUIIU& (D1 W&HDl■ •IIOYU,DU•).
WAABDSNBUBG, aem, in den Twl«waard; pro•. thltlerlfl,,J, Ne
dntlûtri11, arr. Titl I kant. Ge/J.,..,,'6.,, (8 k. d., i i m. k., 81. d.) J
palende N. aan de aem. Deil eo Geldermalsea, O. aan Op-IJ neo ,
Z. aan de Waal, W. aan Haaften.
_Duepm. beYat de bee1". Wa.ardenbnr11 en Neer-lJnen; be•
■laat, •olpn1 het kaduler, eene oppervlakte van 1'7ilS bnod. 77 v. r.
46 T. ell., waaronder 17ilS buod. 4 ,. r. 46 v. ell. belastbaar land
en iOi bond. 91S v. r. 70 •• ell. uiterwaarden. .Men lel& er 191 h.,
bewoond door 198 huisge1., uitmakende ecine beYolking Yan .on11eveer
1080 inw., die mee,t iu den landbouw en TeeLeelt hun beltaan Yinden.
Ook beeft men er eenen windkorenmolen.
De iow., die er op 24 na, allen Herv. aijn, onder welke ruim
300 Ledematen, mali.en de gew. van Waardenbur11-en-Neer
JJ neo uit. - De R. K., Tau welIl.en men er 24 Lelt, parocbiëren te
Yanl. - lleo beef't in de1e gem. twee acbolen, als: ééne te Waar
deo hu rg en ééoe te Neer- IJ oen, welke ge&amenlijk 11emiddeld
door een aetal Tan 140 leerlinaen bezocht worden.
Het wapen dezer 11em. bestaat in een veld Yall keel, met drie pais
van vair en he& hoofü van goud,
.
WAARDENBURG, beerl. in den Tiel,rsaard, prov. Gelderland,
1f«l1rtlz1tri!t, arr. Ti,l, kant. Gelderma'6m, gcm, IYaa,denbarg;
palende N. aan de heerl. En,pik, Deil en Geldermalsen, O. aan Neer
Unen, Z. aan de Waal, W. aan Tuil.
Deze beerl. be1taal uil den Polder-va 11-Waa rd en burg, ben,
:wens een pdeehe U iterwaa rdeo-v a n-W aarden burg-en-Neer•
JJnen en l,evat het d. Waardenbur11, beoeYens eenige verspreid
Jigaende hui1en, Zij bealaat , vol11en1 hel kadaster , eene oppervlakte
Tan 897 bund. 38 v. r. iO v. ell., waaronder 896 bu11d. 88 v. r.
~O ". ell. helaathaar land; telt 120 h., bewoond door 130 huisae••• .
uilmakende eene bevolking van ongener 660 iow., die mecat in den
landbouw en Heteelt hun bestaan •inden.
De inw., die er, op 13 na, allen Herv. lijn, behooren lot de gem.
Yan 1'aartknln,rg-1111-iYen--/Jnm. - De R. K., van welke men er on
aneer tij aantrefL, parocbiëren te rari!, - De ilerplc:hool word&
1emiddeld door een getal Yào 80 leerlingen beaoeht.
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De hoerlUkheid W uBDu■ uaa , vroeger H11111 genoemd , hl'Oft la
ter haren legenwoordigen naam ontleend van het kasteel van dieir
naam; 1ij had altijd de 1elfde bezitters al1 lfeer-/J,u,.. Zekere
F■ 1TH10r.11os schonk, in bel jaar 997 , onder anderen den Hof
B1110 aan de kerk van Utrecht, welke plaats vermoedelijk 81aa■
geweest i1. De GrHeo van Gelderland be11aten naderhand H1r■ 11 in·
eigendom, en Ono gaF, in 126lS, dat goed, benevens Op-JJ"en en
Jf u r • IJ nu1, aan Heer Ronor.P Coc:& , Riddel', die daar tegen aan
den Graaf opdl'Ot'IJ hel buis en de goederen van Renoy , en verlof ont•
ving, om op den berg te 811111 een buis te timmeren , dat tegenwoor
dig W&ABHHUH genoemd
Zijn oudste zoon, Heer RonoLJ' Coca,
Ridder, wordt verscheidene malen, van 1261S tot 1298, IJemeld; on
der onderen nnm hij in 1287 de tienden van H11u in pncht, van
het kapittel un St. Jn Ie Utrecht, Volgens sommigen 11ierf bij kinder•
loos , en zijn broeder, Haw11111s Cocs , erfde van hem. Deze werd in
den slair van Woeringen gewangen genomen en moe,t, om gealaakt
te worden , in 1288, \'oor drie mark, uit goederen te 811■ 11 ffelegeo,
aicb leenman van den Graaf-van Gulick verklaren. llij 11ierfiu 1313
en van hem meent men, dal de onderscheidene lakken no Coca , als
WuaDEa.11111, Hun111, lsnooou, Ha■ nT, O,i,n11, D1LwuRB11, Na11HRIII, ft1Ac■ 11s, BnsT en 8111n .enz. gespro\eo 1ijn; terwijl anderen
die no bovengemeldeo Heer lhlioLI• doen afRtammen. Heer Gna&ID
Coc:&, Heer wn W.uauanoaG, l\idder, wor~t meermalen genoemd
van 1317-1336; hij 1lierf in 1339, doelt men kan met geen aeker
heid zeggen of hU een 100n van RuooLt of van Ha11n ■ 1& was, lerwijl
sommigen nog een Jo ■ n lu11ehen beide plaatsen, Zijn 100n , Heer
Jo■ i11 n11 W .uHa111oaa, i, in de gescbiedenia bekend ; sijoe dood wordt
op 1360 gesteld, ten miosle in 1370 werden in de kerk van Neer-IJneo
daeosleo Toor hem gesticht. Hij had het Krfhofmeestersambt no Gel
derland no zijnen neef, Heer J,cOB n11 .M11 ■ uAB, Ridder, geërfd ;
1Ua 1000 ,. Heer Gaauu, Ridder, Tolgde hem op. Deze had geen
1000 bij zijne Trouw A1111&. 011 C11L11110aG, maar alleell eeoe dochter,
setrouwd met Beer W1LLBS u11 Bao1aa111su, Ridder, waarom bij van
Hertog WrLLH , in 1397, Ale vergunning onhing, dat 11a zijne dood
Jona VAII B11011t ■ u1S111, oudsten 1000 Tao 1ijne dol'bler, den naam en
het wapen TDII W anDBnoaa mogt aannemen en Toeren. Deie wergnn•
ning is dubbel merkwaardig ; doordien de Hertog 1ich aanmatigde,
naaio en wapens te nraoderen , hetwelk alleen lol de keiierlijke Toor
relJleo schijnt. behoord te hebben , en dat hij den naam en1 bet wapen
gaf van een geslacht, dat nog werkrlijk in wezen wa■, wanl Heer Ga11...11 bad eeneo broeder , Zw10111 genaamd , die toen nog leefde en
kinderen nagelalen beefl. De1e Joa,11 n11 81101111111111 werd na zijns
groot.ader■ dood, in 1410 beleend, en hij TOerde altUd parti tk
Bao1&111111E11 et de Wua111111u11& (een gedeeld schild , de eene hclh het wa
pen nn 8■ 01&1111.•n , de andere van Wu11D1111u11G). Ziju 10011, Heer Ga
a,-r UR Baoa100111!11, werd in 14-12 Terleid, diens sterfjaar ia onbekend•
maar zijn zoon Jou11 wordt in UIS4 11l1 Heer n11 W &&BD ■IIIOBG gemeld.
lle1e 1lierf in 1470 en 1ijn minderjarige zoon G1a ■A1D werd , onder bul•
derachap van 1\jnen eliefnder , Heer G11BAH n11 V r.oao■ P , door den
aart1her1og Mu.1s1L1ua, iu 1480 beleend, die den 14 Mei 1181 W &Al•
11s11111H, :,tegens de twee dorpen 011111 en Jf eerijraen tol erne hooge
heerlijkheid , met regt nn galg en put , verbiel'. G111ua1a alierr kin
derloos en 1ijne r.usler \V ALBUB, gelrouwd meL 0TTO n11 ,\ ■ 11L,
Heer """ //eu/ie/urrJ, erlile 1ij11e goederen en ten haren behoeve
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dè oprÏlfting van Wua
Haar :IIOOD Wua.a.na n• Ann
werd in UJH door Hertog KuBL beleend. Hij 'fiel naderhand in·
•• Hertog• ongenade, maar bij eene verzoening, den ilS Auguslus 11S~
gedagteekend , onhing bij wederom alle breuken , wapen en schouwing,
TOOl'la alle regten en privilegiën , uitgezonderd lijfgoed en klokkenslag,
tot wederopuggens loe te gebruiken. Dit was un korlen duur , want.
den 11 Angastos un be\ ,olgende jaar werd bij genood&aakt aan zijnen
broeder Gua1T 'fH Aanr. op te dragen W &AIIDla ■ uaa, mel"bet dagelijks
serir, ...fm•envden, ~et boog en laag gerigt en de tienden van
Driel en llerw,aarden, onder voorwaarde, dat W,ua1t1111nae allijd aan den regteo slam nrslerYen zou , en niet mogt nr
hragt worden. Eindelijk verzoende W .&r.an ■• zich len 'folle met den
..-ergramden Hertog, en nam zelfs dien• ba1laard dochler C&Tau1n ten
h11wëlijk. Volgens de huwelijkscbe 'foorwaarden un t:J Junij 11S34,
l~m hij weder in het bezit der booge heerlijkheid, en werd daarmede be
leend. Maar na den dood un Hertog Kun , ontstond deswege 'fef
Mliil tu11cheo de stad Bommel en den Heer van W .uan1111uae ; de
landBCbap 'fonnisde, den 29 Jimij tlS38, dat in den Tielerwaard
niet meer d11n twee banken moeslen zijn ; dat dus de bank van W ua
llllllHH afgeschaft :IIOU worden , maar dat de Heer behouden aal de
riûcherij ~ de breuken en alle oude geregtigheàen.
Naderhand in 141S:J en 11S64 , deden de Hecren un Wuau■auH
nacbtelooae pogingen , bij Keizer KuBL en KoninL F1L1n, om het
Fel\ van booge heerlijkheid weder le bekomen.
aar., 1000 un
W'.u.un1 vnAa&1r., werdin11SIS7, met Wüaa111111111en lf,erijnen
beleend. Hij stierf in 11S80 kinderloos en de heerlijkheden kwamen
un La,. , dochter van zijnen cmdsten broeder, Ouo vu J.anr.,
en na haar overlijden , in 11S91S , aan hare tante , 1u1ter van One
en Kun, te weten aan EL11u1T11 'f&• A ■ ur., wouw van Taoau na
Tm■!l ■U, Haar 1000, ook Taous genaamd, verkocht die aan Joa&R
Vua. Sedert dien tijd zijn die goederen door koop meermalen YaD
eigenaar 'feranderd, en behoorden in de laatste belt\ der 'fotige eeuw
aan Hoao Bal"lln n.11 Ann, Generaal det Infanterie en Gouverneur
Tan llaaatricht, in wiens geslacht zij tot nu toe verbleven zijn, zijnde
thans Heer van Wüan111auaa de Heer H.111 W1Lr.u Baron van Anu
T.U P.uLHDT, woonachtig te Neer•IJnen.
Het dorp Wuaauauaa, W1no111auaa of Wnnunaa, vroe8'er H1n11
genoemd, lill"t 31 11. z. W. van Tiel, 11 u. Z, HD Geldermalnn
aan den W aaldijk. De huizen liggen er verspreid. De kerk is een
aet gebouw , met eenen toren en no een orgel 'foorzien.
•en heefk er nog het oude kast. W a a r d e n b u r Il' , zie het YOlgenda
art., en het adell. b, S c h n il Ir. er k , zie dat art,
Er zijn twee jaarmarkten, de eene Woensdag na Pinksteren, da
tweede den !l!I September, De kermis vah mede in Woensdag na
Pinksteren.
·
BU de o'fentrooming un Januarij 1809 heeft dit d. nel te lijden gehad.
Den 11S dier maand ont'fing men er berigt, dat er te Loenen eer1e door
);raak gevallen was , welke gebenrtenis dadelijk door bel . luiden der
llok werd bekend gemaakt en eene algemeene ontsteltenis veroonaakle.
Elk 1loe« dus banden aan het werk , om zich zeh·en en 1\jn vee , in
tijd no nood, te knnocn redden. Op den volgenden Zondag en du,
een week daarna stond er nog maar een zeer lage vloed op de v~l
deo, zoo dat velen in he& denkbeeld kwamen , daL hij niet hoog zoude
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worden , en daarom bot nemen van meerder11 vooraorgen begoon~n te
De Amhlman evenwel, door den Commi1sari1-Geoerul n•
PnL.lllDT vu BABLR& ■ , van den 1taat der hovenri,ieren nrwilligd
zijnde, en zich steeds ter dezer plaatse, als een geschikt middelpunt,
ophoudende, liet niet na allen te waarschuwen ,oor bel dreigend ge
nar en aan te manen I geen tijd te verzuimen. Al wat voor den
vloed van dienst kon _zijn, werd d111 in requisitie gesteld , terwijl
m,n , den i i Jan11arij, noodig oordeelde , eene menigte scbniten en
booten op den dijk te werken , ten einde daarvan het nreiscbte ge
bruik te kunnen maken. Zoo toegerust wachtte dik den watervloed
af, die echter nog niet voor den ,eigenden 7.aturdag, den i8 , geheel
nncbeen. Het water was intusschen reeds eenige dagen vroeger
in den omtrek van het dorp zoo boog, dat onderscheidene buisgesin
nen, die buitenaf woonden , genoodz■■ k\ waren reN1 vroeger naar
het dorf te vl11gten , en deze werden voor het grootste gedeelte re·
plaat ■ t ID de dorp,cbool; doeh nu begon, op den gesegden i8, Let_
water van oogeoblik tot oogeablik te wanen , hetwelk voortduurde
tot dat het , in den nacht tuucben ~en !l9 en SO Januarij , de ver1chrikkel\Jke hoogte bereikt had na zeventien dnimen ltona den
vlON van het jaar 1784, Velen waren au geooodaaakt ban vee naar
dea dijk te brengen en zelfs naar booger staande baiaen de vlagt te
nemen , gelijk ook •U , die in de 1cbool waren opgenomen , die verlaten
en sicb naar de kerk ~geven m001ten. In den volgenden aaebt begon
het er 1 100 'fin buiten als ·no binnen , oog akeliger uit te zien, In
de ri,ier 1teeg het water 100 boog , dat het aan het bonueindo •an het
dorp over den dijk begon te -loopen , doch door de werkzaamheid van
den Heemraad H111aa1cu1 V IHHLD, die al het aoodige had doca in
gel'ffllheid brengen , hetgeen tot èene, ki1ting vereiscbl wordt I werd
het gevaar afgekeerd. Aan den anderen kant stttg het vloedwater nog
ho\'ea de reedl gemelde boo'-te , 100 dat men den gebeelea nacht bezi1
wa, , om het vee aan den d,jk te brengen , met aken en booten I ach
ter welke men het liet zwemmen. De lieden , die hunne toevlogt in
de kerk genomen hadden , werden nu ook door het water o,enalleo ;
•e gra,en vielen in , de zitplaatsen liepen over, en de doodnijk be
angste menden schreeuwden , •oor de ,ensters klimmende , aanhou
dend om hulp , en ,rerden ,enolgens door eene boot afgehaald en naar
elders ofergebragt. Hel gezigt, dat deze plaats den volgenden morgen
opleverde , waa akelig ; aan beidr. 1ijdea , zoo aan den binnen al, bui
tenkant '8D den dijk ~ wH het water verschrikkelijk boog geklommen ,
terwijl de kruin van den dijk bedekt was met kermende menscben en
loeijend wee, De eerste •erdeo I op laat van den Ambtman, nn brood
en kaH vooraien en het laatste door de eigenaars \'an voeder. Oncler
tnsachen hoopte men het ergste te hebben doorgestaan , doch in den
Hond van den 30 Janoarij verkreeg het water door den geweldigen ■torm
sulk eene vtncbrikkelijke kracht, dat niet, daartegen bestand wu.
Geenc booten konden m1 varen , elk mout trachten 1ich aelnn en
•Un •ee , zoo goed biJ kon , te redden ; hetwelk echter velen maar
ter naanweraood gelukte , door aicb niet alleen op zolders, maar oqk
op daken en balken te begeven. Drie en dertig huisgezinnen werden
in dezen noodtottigen nacht van hunne woningen beroofd , daar •esc
geheel in poinhoopen veranderd werden~ terwijl bo,endien oog ze, en
vijftig andere hui1en awaar beschadigll en zes koorobergen en •ier
■cboren omver werden geworpen ; ook een en dertis stuks 'fee werd
eene prooi der golven ; gelukkia echter kwamen er geeae meascben om.
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Dl 811fJelalltpa , w1m- Jmilen in daen naah, blna trJheel vernield
~en , verlieten die en werden opgenomen door anderen, dia het ge
lalr. lladden gehad h111111e hoisea te mngen beho11den.
Oek bij den watcnloed van Janoarij 18i0 leed dit dorp groote 1ehade.
Beae oversLrooming I welke, in minder dan twee etmalen, 4 duim hoo
p s&eeg, dan in heL jaar 1809, en in 1110 verre de ongelukli.ige wer
wach&ing nor overtror, moest natuurlijker wij1e vele hullen en woningen
wtppoclen , den voorraad van voedér voor meuseh en vee vernielen , en
de landerijen veuanden, die in het ongunstig aaiaoen van 1816, en
laatstelijk in 181Q, door het ongedierte 100 jam1nerlijk hadden ge
leden. Dae ramp self werd , weinige clag/:n daarna , en wel door
dea hengen wind ia den nacht Lu&seben den 27 •en 28 , nog aan
merkelijk vergroot. Velè , selû zeer aterke, bniseo , schuren en_ wo
oinpn werden grootelijkil beschadigd , en andere minder sterk ea
pbouwd, en tloor het water reed• hier en daar aau het wan
W. : • • , beaweken nu ,eheel. Ook verongelukte er veel VN ,
lietwel mea semeeod had te beh11udeo.
.
W.ü.llDINBUJlG, eud kut. inden Tül,,,_,nl, prov, Geldn-lenJ,
IJw"-ilidrill, arr. • 51 a. Z. •an T1"el, kant. en 1i 11.
vaa
~ - . sem. ea 10 min. 0. N. 0. van ,,,.,,.,.,,_,,, tepa
.._ Waaldijk, door een breed. wa\er omringd waardoor een dam lilJ&,
die naar den dijk geleidt,
Dit ,lot is seer oad en plagt '1'8D eeae sroote uilgeatrektheid Le we
HD , doch het is in het jaar 11174 door l,oi,1w11&, Graaf tr0n Nu,aa,
broeder van Ww.■■ 1, Prins ma <ha.je, verbrand; dewijl de Vrouwe
v'an W.ua11■aua& (een bastaard dochter van den laatsten Hertog Kua.
Y.u Guau) Spaaosch seziod zijnde , ~ Sraasehe ,oldatea iogeao
men hacl. Het ui daarna weder opgel,ouw aijn : want 0011 eea g1111ot
gedeelte daanaa , waarin Yencheidenc verLrekkeo 1ijn , i, nog heden
llaude gehleven i wordende bewooDd , door cleo Ren&meetter der .beer
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Onder de landlieden bieromstreeb • wordt llit slot dikwijls poemd
tea aaazieu •an den aoogenoemden Wonderdocter FAD1~, die aliiaar
,elerlei toowerijen zoude hebben uitgeyoerd. Eindelijk sou de duivel ·
voor sijae legerstede gekomen aija , hem met zich heltliea gealeurd en
door een ·,-en1ler met hem zijn verdwenen. Thans bealaat het gebouw
•ae oppen-lak&e van 27 'f', r., en wordt in eigeadom be&eten door den
Beer L111 W1uu Baron n• Ann, n• P.u.uHT, Heer der heerlijk
heid, woonaebtij te Neer-lJoen.
WAARDENBURG (POLDER-VAN-). pold. in den Tielen,aartl, proY,
OJtln-laml , Bn&edenáillriit , arr. Tiel, kant. Geldermalnn I gem.
1'~ ; palende N.W. aan den Polder-van-Hospik, N. aan dea
polder-van •Deil en den Polder,,,van-Geldermalsen, 0, aan den Polcler
'8D-Neer-U11en, Z. 0. aan de Uiterwaarden-vao-Waardeaburg-en•Op
Uoen • Z. aao de Waal I W. aan den Polder-Yan-Tuil.
Deae pold. bealut" vol11en1 het kaduter • eene oppenlakte van
1187 blllMI. 18 1', r. iO v. ell.j telt 120 b., waaronder 20 boerderijen~
ea wordt door 11aiaea , op de .Linge , van bet overtolli11e water ontlast.
Het polderbesl■ar beslaat uit twee Poldermeesten ea eenea Secretaria.
WAABDENBUBG-EN-NEEB-JJNEN, kerk. gem., proy, Gelderland,
klass. UD B-Z, rins YaD Tail.
,
Dae FID· heef& twee kerken, als eene te '/1" aartlnl,arg en eene Le
Nen../Trwa. llen telt er 1060 zielen , onder welke ruim SISO Ledematen.
De eente , die io de1e gem. het leerauambt heeh waarpaomea , is
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geweest W11Bnn111 Cou1tli, die in het jaw 1618.henraarts kwam
en in betjaar 1648 overleed.
Onder de bier gealaan hebbende Predikanten -werdient melding de
door 1ijne echriflen bekende G11uous BHTH• R1001H111s, die er in
het jaar 1807 kwam, en in het jaar 1809 naar Assen nrlrok. Bel
beroep is. eene collatie van den Ambachtsheer.
WAARDENBURG-EN-OPIJNEN (UITERWAARDEN-VAN-)• uiter
waarden aan den Tielervaard, proY. Gelderlarul, B.medendütri1't, arr.
Tiel, kant. Gelde,....l,en, sedeehelijk gem. 11'aardn6arg, gedeelte
lijk gem. Op-/J,ien ; palenóe W. aan den Polder-no,-Waardenborg ,
N, aan den Polder-no- W aardenborg en den Polder-van-Neer-Doen ,
0. aan den Polder-van Op-lJnen t' Z. aan de Waal.
Deae uiterwaarden , welke in het jaar 18(JS bedijkt 1ijn, beslaan,
onder 11'aarde116u,g-,n-Nesr-/Jna, ,olgens het kadaster, iOi bood.
91J "• r. 70 v. ell,, waaronder 202 bond. 63 v. r. scbotbaar laad•
.llen t.elt er één huis onder 11'aardn6urg. Zij worden door ééne slui1 ,
op de Waal , nn beL overtollige wat.er ontlast,
WAARD-EN-GBOETGRONDEN, bedijking aan den oostkant van de
prOY. Noord-Holland, in de Zaidenee, arr• .IUmaar, kant. &Aage,,,
ten deele gem, Bar1i,igerlorn-lf.ollaon1-en-ll11ringlauiRR, ten deele gem.
lrinhl; paleode N. W. aan den Wieringerwaard, N. en O. aan de
Zuidenee.
'
.
Deae bedijking heataat uit gronden welke in de Zuidenee tegen de
WesLCriesche 'en Wieriogerwaardsche zeedijken lagen. Het plan •oor
deze bedijking is ontworpen door den Heer P. Kooau te Winkel, die
daartoe met den Heer C. J. L. Po&TIWI te Alkmaar, van Z. Jl. den
Koning, concessie heeft bekomen.
·
Deze bedijking is ondernomen door een zedelijk ligchaam onder
den naam no Maatschappij tot Indijking en de bebouwing der Waard
en Groeigronden van Noord- Holland, opgerigt den 34) No,ember 1843
en bestuurd door de Heeren C. J. L. Poauu en H. Koo ■111. al1mede
door de Beereo E. F. Sc:a11,n11u W111T1aua.a, Mr. A. ,. C. )lus Gu■nu■ v1 n1 Z111n-Sc:aawo11o■ en Jhr. Mr. H. Boson vu VlloUII,
heel belangeloos en zonder eenige belooning.
·
De werken deaer bedijking zijn aangevangen in April 1844 en in
October 1847 geheel voltooid,
De gebeele bed\jking beslaat , volgen ■ het kadaster, eeoe oppenlakte
•an 11S21J bood. 96 v. r. 20 "• ell., waaronder 1377 bood. 4S v. r.
70 v. ell, schoLbaar land ; als : de IPa11rd onder Baningerlaorw-Kol/&orw. en-Hari,igl,ui:n, 616 bood. 2 v. r. 60 v. ell. en de Grod, onder
1'irtiel 761 bood. 41 v. r. 10 v, ell. De ingedijkte gronden 1ijn ver
deeld in 67 kanis , ieder van ongeveer 20 bond. Er ■taan daarin 1S
boerderijen en 3 arbeiderswo11iogeo.
Daar de de ingedijkte grouden, ongeveer 6i palm. beneden vol
zee en zelfs ook nog iels beneden laag water gelegen 1ijn , worden zij
bemalen door twee buitengewoon zware wiod-vijzelwatermolens, welke
het water in de·n boeiem opmalen , waaruit het zich door de groote
1cbutsloi1 voor Kolhorn in de Zuidenee ontlast, De gezamenlijke ko■ten dezer onderneming beloopeo de somma nn 1,410,000 gulden,
Het bestuur van den polder W AHD•u•Gao1T bestaat uiL acht Hoofd•
Ingelanden , een Dijkgraaf, vijf Heemraden en eenen Secretaris.
WAARDEN HOEK (DE KLEINE-), geh. in het La.nd ..an Altffltl,
f.rov • .lfoortl•Braband, Tweede distr., arr. en 1 o, W. ten N. YID
, llertogen6oacA 1 kant. en 4 o, N.W. no llew,dm, gem.11'erimda,n.
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W AAllDER, gem. in het balj, HD Pomü,,, prn, Zai,J.HoU.nd,
arr. LeyJn, kant. 11'o'"'- (6 k. d., 16 m, k., 3 ,. d., i afd ) ;
pafende N. aan de rm, Barwout1waarder-en-Bekeues, 0. aan de IJOIII•
Woerden en Walnrbont, Z.·aan Papekop-ea-Diemerbruek en aan 1.an
(l'ê-en-Raigeweide, W. aan Lanre-en-Ruige"eide en Bodegraven.
Dne gem. be1taat uit de pold. het Oo1teinde-van-Waarder,
en hel Wuteinde-van-Waarder en het Kenerland-van
Waarder; bevat het d. Waarder, en gedeelten HD deb. Nieu
werbrug en van bel geb. Driebrugge, benetens eenige ventrooid
lillJende huiaen, en beslaat, volgena het kada1ter, eene oppe"lakte
van 1119 bund. ii v. r. 34 -v. ell., waaronder 1111 bond. 69 v. r,
96 •• ell. belutbaar land. Men telt er 94 b., bewoond door 96 huiese•••
uitmakende eeoe bevolking van !Jngeveer IS!iO inw., die meeat in den
landbouw en veeteelt hun bestaan vinden ea ook bandeldrijnn in Yee
en in .kau.
De Hen., die er '80 in rtal aijn, Lebooren tot de gem. van
' 1'-n1-Lang,.,..R,,;g,wi,u , welke in deae burgerl, rm, eene
lerlr. heef&. - De R. K., die men er ruim 30 teil, parochiëren te
1'antlna.
•en beef'& in deae gem. twee aeholen, als: é.ine in het dorp 11'aarthr,
lijndeeene openbaredagacbool, en ééoe in het geb. Nieuw&rbrntr,
sijnde eeae bijaondere school der eenle klasse , behoorende tot de ·
•oornaamde kapel van de Nieuwerbrutr, die genmenlijk gemiddeld
door 100 leerlingen be&0cbt worden.
Deze gem. is eene bee~., welke in het midden der vorige eeuw in
eipndom werd beaeten , door Coa111L11 Ro1L1 , Raad en Burgemeester
-van Schoonhoven , die baar naliet aan 1ijnen aoon N1co,.us Bouonrmr
Rou.s, Baad in de Vroedschap vaa Schoonbonn, In 1791 werd 1U
pkochl door C. RDBLS A1,, wiens weduwe haar in 1804 verkocht aan
de Beeren Mr. Hu111u Gaa••o•• uw W.uaaas en EweuT RmtAUn in
pmeeaschap , waarna 1ij 11it de oal1ten1cbap 'tan den eerelgeooemde,
in het jaar 1836, is geprelegateerd aan den teg~nwoordirn eigenaar
den Heer llnc111 Jacoaus 'fU Ea• 'fauua .Ka•, woooaebtitr Ie
Woerden.
Het d. W1ouo1■ ligt 6i u, 0. ten
van Levden, 11 u.
W.
'flD Woerden. .llen tolt er in de kom HD het cf. iO b, en 78 inw.
De kerk , 1tood vóór de Reformatie ter hege'fing van den Land
lommandeur van ST. C.naa••• te Utrecht•. De koster werd destijd1
door de dorpelingen aangesteld en trok. de inkormten van tien morgen
lands. Deae kerk is een kruisrbouw , sonder orgel. De vierkante
toren had eeoe achtkante spits , die voor 4 het eigendom wa I van de
gem. W uaosa en voor i un de gem. La,rge•etr-Ruige111eide. Die
toren is in vorige jaren geheel afgebroken en op de kerk een houten
koepel rbouwd, waarin het uurwerk is geplaatst.
Vroeger ie hier een kommandeursebap der Ridders van Rhodu1 or ,
Baltba geweest , 1taande onder het laud-kommandeursebap van ST.
C.n.t ■ IH , te Utrecht,
De openbare dagschool lelt gemiddeld 40 en de bijzondere school
gemiddeld 60 leerlingen.
Vroeger stond in deae gem. een beerenbui1 liet Hof-te-Waarder
pheeteu. Zie het volgende art.
De kermis -valt in den 17 September. _
Het wapen bestaat uit eco ~eld van 1il,er, met drie waarden in
bonne naluurlijli.e kleur.
XII. 0.11,.
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Will\DEll (BBT BOP-TB-), Toonn. bttit. in het batj. van.,,,_,._
den, prov. Zuid-Holland, arr. en 6l q. O. van Leydm, kant. en 1! u.
W. len Z. van Il'oerdm I gem, en iO min. N. van IYaarrkr.
. Mogelijk Leeft dit hui, in oude tijden behoord aan de .Bidders vaa
MalLha , die hier een ltommandeurachap gehad hebben , staande onder
bel land-kommandeunehap va.o ST. C&T■ illlo\, le Utrecht • waardoor
het den naam van het Hof kaa gekregen hebbea , doch er i, niete
zekers van bekend.
Van dit hof i1 thans niets meer aan11teaig , dan eene arbeidenwo
ning welke, benevens den grond tot het hof behoord hebbende~ in
eigendom lteaelen wordt door de wed. n11 ELTD, woonachtig te
Nieuwerbrug, onder Waarder.
'
WAARDER (HET 1.ERVERLAND-VAN-), pold. in Let grooLwa
lerscbap van H' oerden, pl'O't'. Zaid-Hallarul. Zie l.nnu.Ma.
WAARDER (HET OOSTEINDE-VAN-), pold. in het groolwatenchap
van ,roer.-, prov, Zuid-Holland, arr. L,ytlen, kant. Fan-den,
gem. 'lf'aanler; palende N. W. aan het Kerverland, N. aan Bar
woul.lwaarder, 0. aan Kromwijk, Z. 0. aan Diemerhroelr. en Papekop,
W. aan Papekop en Diemerbroelr. en. het Weal.einde-van-Waarder.
Deze pold. beslaaL , 'lolgen1 het kadaster , eene oppc"laklc Yan
40i b11nd. 30 v. r, UIS "• ell.i Lelt 16 b., waaronder 10 boerderijen.
liet land ligt 1,69 ell. onder A. P. Hel. flOlderbestuur en de bemaliR
gen aijn gecombineerd met Barwou\lwaanler en Bekeoes, Krom•ijk,
Bulwijk en Kenerland.
WAARDER(HET WESTEINDR-VAN-), ppld. in het GraotfNtenelap
TIR 1Yoerdn, prov. Zuitl-Holla11.tl, arr. Ltytlffl, kant. Waerun, gem.
1PaaNltr; palende N. aan Belr.enes, O. aa11 he& Kerverland en het
Oosleinde-nn-Waarder ,
0. aa■ Ruigeweide , W. aan Langeweide
on den Weipoort-polder.
Do&e pold. beslaat , Tolgen1 het kadaster, eene oppenlakle 'fan
.6()ö bond, 79 v. r. 11 •• ell.; telt me& het d. Waarder, 77 b.,
waaronder !i8 boerderijen I en wordt door eenen molen , op den Rijn ,
van het overtnllige water ontla1t.. Het land ligt 1,IS9 ell. onder A. i>.
Hel polderbesl1111r bestaat. niL eeoen School en drie Heemraden , bene
Tens eenen Secretaris eo Gaardermeester.
W AARDER-EN-LANGE-EN-BUIGEWEIDE, kerk. gem., prov. Zuül
Halla•tl, klau. en ring no Go,.,la.
Men heeft er eene kerk le Waard er en telt er ruim 1100 1iele11,
onder welke 410 Ledematen•. De eente, die in de&e gem, het leer
aaram~t heeft waargenomen, ÎI gewee1t Aaa.u■ .JA■ I&,, die in het
jaar 1600 van Goedereede het"waart1 kwam, en in het. jaar 1801 is
afgeaeL. Het. bel'Ollp geachiedt door den kerkeraad , onder agreatie HA
den Ambachtsheer van Waarder.
WAARDER-POl,DER (DE), pold. ia het batj. van Bretlerode, prov.
Jfoortl-Jlollaw,l, Zie W UBD (D1),
·
W AARDERSCH.E-DIJK (DE), grindweg in bet 9rootwatersehap nA
11'utrdm, prov. Zuul-BollanJ, in eene auidwestelljke rigting loopende
"Van nabij Woerden, door de gem. H'aa,._, tot aan den Langeweid•
acbe-dijk.
WAARDHUIZEN, heerl. in het Land-Nn-4ltna, prov. Noortl
llraband, arr. •• Hertogenbo,el,,, kant, lla,,dn, gem. BrnmiHa
en-lf anrdhuiun ; palende N. aau den Wijde-Alm , die haar no de
hecrl. Almkerk en Uit.wijk scheidt , 0, aan Giessen , Z. aan Hill en
Babyloniënhrock, W. aan Ganswijll.
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Dne beerl. bevat hee Toe>rm, d., than, 1eh. 1 Waardboi ■ en, be
aewen, eeaige verapreid lissende b.; beslaat eene oppenlalr.te ·ran on
aneer 400 bund.; telt 28 h., bewoond door 54 buisge■., uitmakende
eeue beHlking no 180 inw., die meeaL in den landbouw hun butaan
'finden.
' De Uerv, 1 die er 100 in getal aljn, behooren tot de gem. Uittoijl:
t11-'ll'urá/r.ui:ni. - De ChristelUk Argescheideneo, die men er 60
unlre~, behooren tot de gem. van Traartl/r.uiun-01'l•ijl:-n-Gie11,n..
,d,,-B11g. - Men beel'I. in deze heerl. geen school, maar de kinde
ren genieten onderwijs te llitwijl:,
Deze heer!. werd ia het midden der vorige eeuw beiëten door den
Beer P. M. Bauun, ia lewell Oud-Raad der tlad Oordrecht, in
wiens gealacht zij tot nu toe Terbleven is , 1ijndc thans Ambachbheer
TID W.uanavazu, de Heer Mr. P1111a B1u.11rs, te Dordrecht.
Hel geh. W uaoau11o111 ligt Il u. N. W. ten W. "TIR 's Hertogenbosch ,
S u. N. W. van Heusden, t u, 0. N.O. nn Emmikhoven, aan den.
Alm. llen telt er in de kom nu het geh. 14 h. en 80 inw.
De kerk , welke hier reed, "Vóór de Rerormatie gestaan bad, was
in het midden der 'forige eeuw reeds tot op eenige muurbrokken nr•
dwenen. 1n heL laatst dier eeuw , ·werd er weder een kerkje gebouwd ,
waarin echter nooit dienst is gedaan of meubels gebragt zijn. Ia
18S9 of 1840 is dit weder gealoopt. De plaats , waar het geslaan
heeft, is een heuvel beplant met nncbthoomea, welke tot begraaf
plaats "Van Uitwijk en Waardhuizen dient,
De kerk der Christelijk Afgescheidenen is een klein houten gebonw,
aonder toren of orgel.
.
WAARDHUIZEN, b. in .Anutelland, prOY, Jfoortl-Hol'land, arr•
.1-,m1a,,. 1 kant. Jri,u--.lmitel 1 gedeeltelijk gem. Jfieu.,,,.• .,1,,.,,el,
aedeeltelijlt gem. Oudtr-ÄflUttl, 1 u. Z. 0. vao Amstelveen , i u. ·
2. ten W. van Ouderkerk, ter wedenijde 'faO den Amstel.
W AARDHUIZRN-UITWJJK-EN-GlESSENSCHE-ENG, Chrisl. Arge
aeheideo gem., pro'f, Jfoord-Bra6afld, met eene kerk te 1'aaralau1"un.
Xea telt er onge,eer 180 zielen onder welke ongeveer 40 LedemaLe~.
De eente, die in deae gem. het leeraarambt heelt waargenomen , is
geweest, de Predikant van Almkerk-en-Emmikboven Gu1LLI M1aa111ao
die er ooit met andere Leeraren nu en dan de dienst uitoefent.
WAARDJE (HET), pold. in den Bie,6orc/a 1 prov, Noortl-Brobanl.
Zie Kuu-Lunra-wuaa.
WAARDJF.S, pold. in de Langellraat, prov. lfoortl-Bru6and ~ Tflll!eä
distr., arr. '• Bfftoge'nbo,cla, kant. 1' oaltoijl:, gem, Capelle, heer!.
lfedtrll!l!n•Capelle: palende N. aan het Oude-Haasje, O, aan het Ca
pel&cbe "Tcerpad, Z. aan de Krommevaart no Capelle, W. aan de te
aamenkomst no de gemelde nart en het Oudc-llaasje.
.
Deze pold. beslaat, volgens het kadaster, eene opper~lakte no
11 bond, 6!i v. r. 7!11 v. ell. met de kaden, beeft eenen bouten duiker aan
het anidoosteinde, wijd Ö.!i!S , en "Voorzien van eene klep, waardoor
hij op de haten nn Capelle en nnolgena op het Oude-Maasje nn, het
OTertolligc water ontlast wordt. In de kade , welke grootendrels uit
eeneo boogen oever beslaat , ligt aan de 1ijde van het Oodc-Maaajc ,
aog een boulen duiker wijd 0,1!i voorzien HD eene klep, strekkende
tot het inlaten nn viirach ,..ater. Het zomerpeil is 0,40 hoven A. P,
en de hoogte der dijken 1,00 à !!,20 boven A. P. Er slaat daarin
slechts een hnia, 1ijode het nerhui1 op het Oude-Maasje. Hij wordt
betlourd door het polderbestuur van Nederveen-CapeUe , bestaande ui&
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ilrie Leden , 1an Nke een het •oorslttencbap bekleadl en eenen Se•
cretaris en Penningmeester.
'
WAARD-OP-DEN-DRIESCH (DE), noegere naam nn het d. Vu
&1u11w.ua», in de lleijerij Nn ', Hertogml,o1c1&, kw. Kempnala.ntl 1 prov.
lfoortl-Brabantl. Zie VnBB111w.uBD.
·
WAARDPOLDER (DE) of an W.&HDLHII, pold. in Gtt1lrner-..lflt•
baclal, proY. Jfoord-Holla,111 1 arr. 4lhnaar 1 lanl. Schagen, gem. Ha
ringcar1pel; palende N. aan deOudeenNieuwe.Slootgaard, O.aan den
Leijer-polder, Z. aan den Heer-Hogowaard , W. aan het Bleekmeer
en den Speketen-polder.
.
Deze pold. beslaat, volgens het kadaster I eene oppervlakte van :S41S
bond. it 'r. r. 74 v. ell., waaronder 3i7 b11nd. 89 v. r. 43 v. ,ell.
scbotbaar land i telt 19 h., waaronder 10 boerderijen, eb wordt door
eeoen molen , op de Raaxmaal, yan het overtollige water ontlast. Het
polderbeslnur bestaat uil eeoen Dijkgraaf en Yier Molenmeesters , van
welke laatste jaarlijks twee aftreden.
.
WAARDSCIIE-VLIET (DE), water in het eil. Z•itl-Bneland, prov.
z,,laatl. Zie Ka.a■ HIIDIJUCBl•9Lltt.
WAARDSTERPOLDER, pold. in het 'IYe,ttrnartier, pro•. Gro
ningen. Zie Ru1111W.&HD.
WAARDSTER-RIJT (NOORD-) en WAARDSTER-RIJT (ZUID-),
twee walen in het '/re,terkeart,'er, proY. Groningen, gem. Grijp,-

1-erl.
WAARDSTER-UITERDJJKEN, land1Lr., prov. Groningen:

Zie

GaUHBIBltlll•W.&HDU.

•

WAARHOEK, geh. in het Olda.bt, prov. Groning,m, arr. en
2! u. N. W, van 11'in,claoten, kant, en i u. N.N. 0. nn Zuidbrod:,
gem. en½ u. Z. W. nn Ni,11V1olde; met 6 h. en ruim 30 inw.
WAART (DH), pold. in het balj. •an Bmkrode, prov. lYoortl-Holland. Zie W.auD (Dl).
·
WAATSK.AMP of W AITIIWIP, abosivelijk ook wel eens W .a.1tsu■,
gespeld, geh. in bet. graar,. Harm, prov, Limburg_, arr. en 4 u. W.
len N. van Roermon~, kant. en 1 u. N. 0. no 'IYurt, gem. en :SIS
min. 0, N.O. nn JfeaerWJurt; met ilS b. en 130 inw.
WAAXENS, d., proY, Frieilantl, kw. Oo,tn-goo, griet. Feit-Don•
geraäel, arr. en IS u, N. 0. nn L,eu-rtlen, kant. en½ u,
Z.O.
nn llolflJl/rd, aan den rijweg van Dockum naar Holwerd , op eene
fraaije terp gelegen en tot HolfDtran-se, behoorende•.
Hot is heL 11.lewste dorp nn West- Dongeradeel , tellende· 1lecht1 11 h.
en 70 inw., die meesl in den landbouw hun bestaan vinden,
De inw., die er, op ilS na , allen · Berv. zijn , behooren tot de lr!"I·
11'aazm,-en-Branlg••, welke l1ier eene ILerk heeft, die vóór de Re
formatie aan den H. T■ous was toegewijd. Het is een oud gebouw,
met eeneo stompen toren, doch 1onder orgel.
· De iO Doop,gea., die hier wonen, worden tol de gem. HolflJnd ge•
i-ekend. De i; R. K., die men er aanlreft., parocbiëreo Le Dat•
Jura. - De dorpsebool wordt gemiddeld door een getal nn 10 leer•
lingen beaocht, - Voorhren stond bier de alate S ju x ma; Zie dat
woord.
Omslreeks beL ja:ir 1234 werd Bon1 RIIHLDA, door JA11 Au.aDA op
het kerkhof doodgeslagen , omdat hij den voorrang ten oll'er gehad had 1
welke AtHD.& oordeelde, hem geenszins toe te komen, hetwelk eeae
der ooraakeo geweest ia, waardoor naderhand ecbeuringen tmscben de
Scbieringen en Vetkoopera onlstaan 1ijn,
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WA.IENS, d., pro•. Frinland, .kw. 'll'eatergoo, griel. HfflHOor
drrYMlftl, arr. en $ u. N. W. 'fan Snnk, kant. en 1 u. N. teu 0. no
BoJ-nl, aan de •aart HD Tjnm naar Bolsward. llen telt er 10 L.
co 60 in..., die buu · bestaan •inden in den landbouw, ·
De in•., die er op 1S na allen Her'f, aijn, bebooreo tot de gem.
'VaD K"'1a.rtl-n-ll'aaznrr, welke bier eene kerk' heeft, waarin •óór
de Rerormatie eene •Ïkarij was. De pastorie bragt 100 goodgnlden
(HO iruld ) op, het 'fikariuchap 80 goudgulden (120 gold.), De Proost
•an St: Jaa te Ulreeht genoot 8 schilden (11 gold. iO cents), De&e
kerlr. is een klein net gebouw, met eenen stompen toren , doch aon
der orgel. Daarin wordt 1lecbl1 om de •ijf weken dienst gedaan,
De 13 Doopsgea:., die er wonen , worden tot de gem. van Bol,
- " ' en Kroa-l, onder Briav,,rrl, gerekend,
llen beeft. in dit dorp geen acbool, maar da lr.lnderen genieten on•
der•ij, te Kubaor,l,
.
WAAXENS-EN-BRANTGUM, kerlr.. gem., pro'f, Pmrlaná, kla11.
van DMk... , ring •an Hol,,,.,.,/.
llen beeft er twee kerken : ééne te W a a sen I en ééne te 8 ra n t
g a m, en lelt er SOO a:ieleo·, onder wellr.e ruim 40 J,edemalen, De
eente • die in des~ gem. het lceraarambt beeft. waargenomen, is ge
•eat Ruso Rouo••, die in het jaar 1619 bier in dienst was I en in
het jur 1634 o•erleed. Tbana is de beke11de Friescbe Dichte!'
R. R. PosT■u ■us hier Predikant.
WAAY of W.u11, rh. in Oppn-6,ltler, pro'f, Li"'6u"!/, distr.,
arr., kant. en 1½ u. . van RolffMJIII, gem, en !aO min. N. 0. 'flD'
Jfen; met 13 b. en 80 inw.
WAAY (DE) of n Wu,, kolk in het graafs. Cr,lea6org, pro•. Otl
dnla•tl, gem. en 11 u. Z. W. no Cr,lmborg, tegen den Diefdljk.
WABEB.SllOVB, oude naam •an het d. Wnn■Hoo•, îo
6liüer-logg,, pro•. Noortl-Holla•tl. Zie Wa■ naaaoo,,
.
WARRENSIS (Pi\GUS), Latijnsche naam nn de V0t•aa·&111, land
schap in het grooth. l,,u,-barg en de republiek Franlrijk. ZieVonaa-G.&v.
W ACAO, plant; in 'Il' nt-1""11, op het eil. Curapo, in de 'Il'e,t
Din,i,, Z. Yan den Tafelberg,
WACHENINGKN , oude naam nn de atad WHBR1■ 11a.•, op de Y-t1,,we, pro'f, 01:lder'-tl. Zie Wu11111L1ou.
WACHT (DE), ,eh, io het Lantl-Mn•Strij,n I pro•. Zuid-Holland,
arr. en 1J u. Z. len W. Yao Dordrtt./af, kant. en 1 u. Z. ten W. tan
Grrn1ende11l, gem. '• Grat1tndetl-tfl-J,_,.l,acAl, aan de Kil;· met
14 b. en 80 inw., die in de scbeep•aarL en den aardappelboow bun
mslaan vinden.
Dit geh. ontleent aijnen oaam Hn een aeer seboon •oorm. Lands
'Wachthuis van de admiraliteit op de llau, dat aldaar in
het jaar 1669 gebouwd is ; dit wachthuis, hetwelk door een paar Lands
ambtenaren en sloeproeljers bewoond werd en hetgeen tevens voor
aien wu •an eene balLerij met 6· stukken , is afgebroken.
Vóár het jaar 1669 stond het wachthuit meer naar het Slrijen,ebe
- , waarom die plaats , ook OOIJ de O ud e- W ach t genaamd wordt.
WACHTDIJK (DE), dijk in het Lanll-••-Slrijffl, prov. Zuid
Hollarul, in eene noordoostelijke rigting 'fan de S1rijeosche,di,jk naar
den Kildijk, beoosten langs Bevenoord en ,Meeuwenoord loopende.
WACHTER, in liet Hogelsch W uc11■, eil. in Ooal-lntlii I in de
Za,-•Ja,e, aan de Noordkust van heL •il. Ja,a, resid, Djapora,
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WACBTEll (NOORD-) of Da Z1Vu•1u..a1au I ia het Ba~h loam•
W uçau I groep kleine eilanden in OH~lrulii, ip de Straot•-
llob,or I bij de Weatkust un het. Su"'4rcAeeil. Cikh,; OQ 27' N. B. 1
137° 29' 0. L.
WACHTER (ZUID•), in het Engel1ch So11ra•W.nG1111; klein eil.
in Oo,~lndiè I in .de Strt1lll•N11-Mdouar I bij de We1tkuat na bel.
Sndo,o/&e eil. CeW,,11 ()o 3' N. B., 137° 10' O. L.
WACBTTUII of W,\ÇIITV•, buun. in het diuppil Zui,l,..,l,l, prH'.
Dreat/&e I arr. en 7i u. Z. Z. O. van .4an, kant, en 4 u. 0. vaa
Hoogn.,., adm. kant., gem. en f u. N. van Dal.r1; met 48 h. en
340 inw •
.llen heeft er eue vaste bU,cbool , die pddeld door 41S leerlin
gen beaocbt wordt.
WACOBAIU. , be11 ia Il'111-lntlil I op den aoord001tkaat na hel
CfffllfGOIGM eil • .4ru6o, niet ver van de ko,t., beal.aande uil aerpen
tijn■ lten , die in dille 1cbuia1 of onreintl ,taande lagen opeea1e1ta
,eld i1.
WACOBUIA , rooi of regeogeul ia 11'11t-lntlii , op den noordoost
kant un hd Curapo,cA, eil• .4n,6a, 0. tau den berg van dien naam.
WAD (HET), b., prov. Frie,laatl, kw, Ooaurg_H, griel, Kali••.,._
lont:l-n-Nûur,,-Kn,irlentl, arr. en 7 o. O. nn Lee•-rtlm, kaaL co
4 u. 0, Hn Doe/ram , i n. W, ten N. nn B11n,t11, waartoe bel beboorl.
WAD (HET GRONINGER-), dat gedeelte der Woddn, hetwelk.
aich lanp het. Taste Jand oitslrekt van de Laoweraee toL aaa bet
UiLboiaer-,,~. Zie vooru W AHII (Da),
. WAD (HET UITHUIZER-), daL gedeelLe der 11'atlàn, hetwelk.
sieh oit■ lrekt lang, bat v11le land , HD het Grooioger-,rad tot a.ao
den mond der Eeuq. Zie•voorLs W.aDa11 (Da),
W ADAIB of volgen■ een oud baadsçbrif& W ADJ>&au , Jendg., n,r
meld in eenen opeuea brief van hel jaar 8ISO, waarbij het , door dea
Edelen Heer B.u.P11c:a , ge■ e.bonken werd aan L11Hu111, dea tienden
Bi■■ ehop van ULrecbt. Het komL daarin voor, als geleren io bi!.\ Bilaad
dn Bata11itnn I aan den linkeroe,·er van den Middc1•Rijn , eene p·
meene Doitscbe mijl beneden A.renacum. Men meenl, dat diL landg.
gelegen vas ter plaatse , waar nu het d. W &011011•• , in dea Tie"
lerwoarrl, prov, G1ld'1'lantl ligt, Zie W.&DIIIOIIM,
WAD.AN , cl. in 11'e,t-lndié', rei • .4mboino, op bet .4m1Hnuclte eil.
Bocro, aan de WesLkosL.
WADAS, d. ia Oo,t-lntlii, op het S11nulre eil. Ja,o, reaid. K~
dGe, -reg. llogelang, distr. 1/i,,.or,i,
Den iO April 1829 Lrae.blle de ,ijand, den Kapitein '1'111 Rna, dia
aldaar met de mobile colonne no. 2 lag, aan le lusten , waartoe eene
troep ,an oageveer 700, wel pkleeda en pregelde, maaachappen in deo
-vroegen morgen opmarebeerde, ea ten Z. vao het dorp /hu,;
n&flf poaL nam • ail ,reik dorp eenige aebotea 111el een lila werden
gedaan. Regu van dea Kapitein TU H"n bad eea peloton infanterie
en de b■ riuan Yan den Tommoagong lluaoo■ D1uo1 ■0 po1L g11va, , na eenigen tijd gewacht le bebbea naar de mob;le colonne no. 4, nader
hevel na deo llajoo,r &uu, die ia aanlogL wa1, rokte de Kapi
tein met. aijoe overige infaaterie en de Alfoereu op, om den Y\jllnd in
'be, front aao le la1len. Zich mel den LuitenauL N111 en een gedeelte
der Al.foereu, on1evear 80 wan sterk, wal le ver vooruit bege,en heir
bende , 1liet cle Kapitein , bij het kerkhof nn Banjoemenaug , op ruim
400, behourlgk in hatailla geschaarde , muitelingen , die de ODl88 tot·
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•p -30 à 40 puaeo lieten naderen, en eent toen een be,Ïf 111ur
-,.nnea. Dit bragtden Kapitein een oosenblik. in ,erJepnlaeid, dur hij
aiet sterk
ODl aan la vallen ' e.o het larugkearan onraad
saam oordeelde; middelerwijl was het detachement b,alleria der 4e co,.
lo-e , onder den Luitenant PADDIH, tot nabij hem genaderd en dur
mede en met de A.lroeren, · die onveraehrokken stand hadden gelaouden,
werd de vijand nu met 100,eel be,igheid aangevallen , dat bij lot Har
een nYijn werd- terug geworpen, Hier bad bij aicb ne.otrel iu bataille
seacbaard, en de Majoor BAU11 , die hem met aijne jagen reeds ,u
nabti renlgd was, bad aijue maatregelen. lol eenen tiweeilen aaaval
gemaakt , welken echter de vijand niet afwachtte, maar sterk gealote■
en in orde terug trok , door de tirailleun ea de vereenigde- troapen
der ie colonne , tot achter Sambirouo tenolgd wordeatle. De. omen
hadde■ bij die gelep■beid lil dooden en 1 t gekwetsten bekomen. He&.
-.el'lies •an den vljll■d moet echter oog al aanaienlijk ga,reeat lijn.
W .&DDBN (DB), ondiepe watenlakt.e , aij■ de dat gedeelte. afbel"
knd ,oorstrand van de Noordaee , begrepen tuucben de eilaudea
Tenehelling, Ameland , Scbiermoanikoog en Rottum tea N. aa het
Talleland der pro,. Friala,ul en Grningea ten Z. Het be.staa& Her
het algemeen uit ondiepe platen en ,lakten , door vaarwater• en meer
min diepe killen doonneden. De&e watenl11kte ~ waa vroeger 'fcel
breetler dan thans, wijl de aanwauen of kweldeta lang• den vaaten 1tal
Taa tijd tot tijd Înlfedijkt werden en de duinen op de eilanden , meer ooa&
en landwaarts oventui,êa. lleecls toen tie Ro1neinen aich bier Ie laade
bevonden , w11 het onder dèn naam .van llu11 VADosu• bekend. Getln•
rende den aomer wordt deae watenlakte door eene meuigle platboomde
Tautuigea 'fin Hambul'f, Bremen, Groningen e111 • .bevaren, Ook, wor•
den er vele aehelpen voor de lalkbrlllderijeo opge,iae!K. S..migo dier
sclwpea lrggeo aan den G01tkant nn Ameland aan , aijnde bat vaar•
water, dat vroeger vHl nader aan Friealaad langs liep, naar dat. eilud
-.ettoopen , lo& oahentelhare aebade voor Ameland , we«eaa de daar41.... veroonaakte atipoelinlJ van eene groote uitgebreidheid beste.klei,,
eo weilanden. Ondertnascben wordt deae schade een \leinig vergoed door
de YOOrdeelen die de berbergien en wi■ keliers van beL dorp Nes genieten ail de vertering der bier 1111nleggende schepen.
. ·
Bij de voorm11lise ge1t1ldbeid YID OOI Vaderland t toen ·de .eilande■
langs de kml neg aan bet vute l11nd verbonden .waren, hacldeo de
W.a.•Dn aeker een geheel ander aanaicn dan •U Lbaot bebbeu, Wel il
waar , wu het ook loen eene weeke broekige eu dargacbtige.11lakte.·,
welke bij elken vloed door het :aeewater o,erstrOGwd werd I decb thans
ia
builen.te .sedeelte daanan immer door de :aee bedolven, Teen ,oor
vele eeuwen , - want den juislen tijd beeft nog niemand kunnen bepa
len, omdat bet ook niet op eens, maar allene1ken1, re-bied •·• - die
eadtepe uitgestrektheid in twee deeleo scheurde , waarna bt!t eene met
het vaste land •ereenigtl bleef, en het ancien de eilanen ,ormde ,
cnlaload natuurlijk lunchen beide cleeleo eene_ roi111l1 of lr.laef. Duo
laatste werd door het aeewater wederom aangevuld. Hierbij kwDm de
aanhoadende en onbelemmerde werking en schuring der see, welke ma
reeds :aoo vele eeuwen geduurd beeft. en die Dit W •••1111 en gate11
bier en daar deed venanden en op andere plaatsea bewoonde eilaudj,s
wegspoelden en bel vaarwater steeds dieper en 1elf1 ,oor middclmatife
schepen bevaarbaar hebben gema11k t, ofschoon bet echt.er niet aelden
pbeart, da& dele er bij 11orm cn onweder op de menig,uldige platea
en aaadbanken bunnen 09dergang vinden,
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Da banken en undplaten, welke mea io H W&DDH •iod& , dr"
gen nrachillende nameia , die ae!,.er veelal' het. eent. door de ,chlppen
of aeeliedeo aullen uitgedacht aijn ,, en welke henaminpn ainapelea
op de ,eaardheid deaer aaodbauken ael'feD or op de eeoe or aDdere
gebeurteo11 , daarbij or daarop YOorgenlleo. Zoo heefl men er de Ha
r i II g plaat of het Hornabornaand, tU1SCheo het. Uithoiat.erwad
en BoLtumeroog, de Koeplaa&, de Kapers.plaat, dé Boaeb•
plaat., het. Simon111nd, Brakaand, Engelmanaplaat. en
meer andere.
·
Gelijk ondencbeidene mindere of mee,dere hoogten, aoo he.at.tea
•.• W&DDU ook 011deracheidene diepten , 1lroomeo of aeegaten , welke
jui11 !,e keo11en voor d~ 1ee•arendea van het hoopte belang ia. f;(e&
i, pa r re - g a 1, lnNeben de Haringrlaat. en JloLtumeroog , het S c h I I ,
de Lauwers, duoogeoaamcle Ei ander-Bals, het Frieaehe
tr at, de M e n k e r en me6r auclere aijo de Yoornaam1te. Sommige•
deaer aeegaten loopea noordweatwaart.1, andere noordwaartl, en aijn
na ongelijke diepte.
Voor iemand , die met DB WADDII aeer goed bekend is , i1 het. , on
der aekere guo1tige omstandigheden en al wadende, mogelijk , om , aich
te voet no het eiland Schiermonnikoog naar het. •a1le land •an Gro
ningen te begeYen, aoo als 1ulk1 meermalen geschied ia. Om ech
ter op deae wij1e nn daar naar genoemd eiland te gaao, is nie._ aoo
femakkelijk, dewijl het. op Schiermonnikoof omLrenl een uur eer
taoogwater ia daa bij voorbeeld Le Uornhuiae11, )faardoor derbaln de
vloed hem, die van laatstgemelde plaats derwaarll ging, beletten sonde
•r te komen ; want. men kan ligtelijk begrijpen, dat IOO wel na bier
al1 no daar de reiae bij eb or laag water aoude moeten geachieden.
Naar of nn het eiland Rouum aulla lo doen , ao11de echter niet •:r.·
mogelijk aijn; otichoon men het te voeL ook op eenen kleinen al'atao ,
tot aan het Sparre-1at, naderen kan. · Hieruit. kan men healuitea,
dat de at.roomen naar dit eili:nd of 1>■· W uou W'flD aldaar dieper
aijn , dan do venande Groninger- of Eilander-Bals ,oor Schiermóa
nikoog.
'fuuchen heide eilanden en de kuat 'fÏndt men in DS W ADDD nog
vele diepten 'fin meerdere of mindere uitgestrektheid , HD welke som•
migeo auid en noord, andere ooat en west loopen. In deae pt.elr,
waarnn aommigen f uur lang, doch 1lechl1 no 6,ilS tot 9,ISO ellen
breed aijn , worden de bij ,elea 1100 geachte bot en garnalen ge.ftDgen.
•
WADDING (TER-), •oorm. adell. h. in Rijnlantl, pro•. Z11itl-Hol
lanJ, arr., kant. en f o. Z. W. nn L.yden, gem. en ½ u, N. N. 0.
nn YooneAoten, nabij deo straahrtg tusscben deae plaallcn,
Uit oude papieren blijkt. r dat "6ór 1672 heL H1111-T1a- W.11111H be
hoorde tot de goederen van dea buiae na \V11av1, en dat de Stad
houder der Leenea van dat huis , na1nena Fa.11«:011 na Hu1w111 , Heer
nn
Il',na en Domheer no Oud-Mun,ter te U&recht ;
het toen reeda als onsterfelijke leen heeft •erleid.
Ter plaahe , waar het gest.aan heeft , aiet men thans een deftig eo
1ierlijk. gebouw, hetwelk, op het einde nn de Yorige eeuw, reheel
uit. den grond is opgehaald en onlanlJI aanmerkelijk verfraaid. Het
-..ordt , met de daartoe heboorende gronden , bulaande , volgens he&
kadaster, eene oppenlakte 'fin 31S bund. IS8 •• r. 94 v. ell., in
eigendom baelen door den 'Heer Mr. P. G. 'flll 011n111, lloogheem·
_ raad '19D Rijnland , woonachtig te Leyden.
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WADDINXVEEN, ,oorm. amb. i11 Rij,J,awl, prov. Z•ï.HollanJ,
arr. R.ouimlaa, kant, 6o•da ; palende N. 1111 de gew. Hasenwonde
111 &.koop, O. aan de Gouwe, die b8' nn Zuidwijk, Reeuwijk en
Bloemendaal 1ebeich, Z. aao •, Weegje en lloordrecbL, W. aao Zeveo
haiaeo en Moerkapelle.
Dit ,oorm. ambacht , hetwelk. io hel kerkelijke ééne pmeente ia ,
beslaat in het burgerlijke uit de twee pm. Noord-Waddin:neen
en-St.-Bubcrtageregt en Zuid-Waddinx,cen, en bent bel
d. Waddin.neeo, beoeHnl de pb. Noord-Waddinneen,
Noordein1hche-we1, Goodkade en Waddinxueuche-bratr,
Het heslaal eeac oppervlakte 1 ,olgens het kadaster, ,an i241 bund.
G ,. r. Il •• ell., waaronder iiH b11nd, 1 ,. r. 41S ,. ell. belastbaar
lud; teil i70 h., bewoond door 449 lmisge,., ui&makende eeue be,olkiag
no oase.eer SOOO inw., die bun •ooroaam beslaan •inden in deo land
bouw en het nrnardigen van kinderwagentjes , salmppen , klompen
eo aader laoa&werk. ~k. beeft men er 14 graauwpapierfabrijk.en ,
3 aeheeps&immerwerveq , 1 tras•, 1 koren• eo i bo11t&aagmoleos,
De Hen., die er 2100 ia 1Jelal 1Un, bebooren tot de gem. ,r",e.
4iann.-111&-Blo,s,nu/aal, - lle Remoostraoten, die men er 140 telt,
11111Un, met die uit do gem. Broek c.a., eone gem. uit, welke t.ot
de Datl. klus. nn die gesindtc behoort en 180 aieleo , onder welke
OllfO•eer 80 Ledematen. telt, In 1621 ,indt men uo de Remon•
stranllCbe gemeente to · 1YadJi,,_ OOIJ geen gewag 11eruaak.t: Door
de nrgadering in het jaar 16:U werd echter de bedieuing daarvan , mei
die no Ga ■ tla, So"ooa/&o••r1, ll'oerrlen 1 Moordrecht en
z,., ■ 1&ai111a, OPIJedragen aan TaBON■ ul Booa en Bu11■au1 AHa1u
W.aunne. In 1630 •erd aij, met Ze•enbuisen en Moordrecht, be
diend door Dait J&111. B&u, doch in 163i "erkreeg aij CPoen ,asten
Predilaot in Caa11TO,aoau1 ,u Luauu:, die ia 1668 aijne dienst
grootendeeh oederlegde en toen tol bulppredik.er bekwam J.&co1111 Kn
&U&a (C.uau), Ala dese, in 1660, naar Hurlem beroepen en L,111H11:
in dat selfde jaar OYerleden wu, werd SH ■n THIIAll:11 nn Nieuwpoort
herwaarts beroepen. Nadat Pa ■TH J.oa11i, die hier sedert 1788 stoad,
ia 1tit naar Frederikstad nrtrokk.en was , werd de dienst hier door d•
Pffllikaatcu uo Gouda en Zwammerdam waargenomen , tot dat in 1826
H_,a: N1c:ouu ua T1nu beroepen werd. Toen dese echter in het
'°'ffeode jaar reed• naar Rotterdam ,ertrok , werd de dienst op nieuw
waargenomen door G1HBD BauDT llu1, toen Pl'l'dikant te Zwammer•
dam , later le Gouda , tot dat de gem, in 184i weder als eigen Leeraar
,aa Boakoop beriep J.&■ Haa••• DB 1\apna, die in 1848 naar Gouda be
,oepen werd. Het beroep geschiedt door den kerkeraad.
De B.. K., wan welke ·men er 900 telt, mak.en de stal. ,an 1'aJ
di..nen-n-6oadiaJ, nit. Na de Reformatie werdr.o de R. K. ooder
aeJieidene jaren door do Priesters ,an Go11da bediend , onder welken
,oornamelük. ukere A111u&1 Beoe&ABT aich zeer beijverd heeft, om 1ijoe
geloof,genooteo in alle op■igteo te onderwij1eo en te aticbten , doch
de eer.te , die in deae slat. ,ute Pastoor was , is geweest Coanw u
J,ua , die in het jaar 1673 overleden is.
Beo heeft te W.&11D111xuu ééoe school , welke pmiddeld door een
pal ••n 200 leerlingen bewcbt wordt , terwijl die kinderen , welke
in de nabijheid no Gouda, Reeuwijk· en Boskoop wonen, daar onderwijs genieten.
•
Het d. W aD1■n11■ , meestal bekend onder den naam ,an W -■SHBII,
lift 4½ u. N. 0. wan Rotterdam, 11 u. N, W. HD Gouda. llet
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he1taat uil eeae breede abut , aan beide •Uden met 1indelljke honen
bebouwd , onder welke enkele , die eenig aanaien aan het dorp bijaet
ten, De naam nn dit dorp aehijnt af \e 1t1mmen nn de weordea
-""'•, hetwelk loase , moera11iga gronden heteekent, en we• , soo•
dat .adtli.-a 101, moera11i1r veen 11011 beteekenen,
,
De. kerk, die ,óór de Reformatie 11n den H. V1CTOa wu toegewijd ,
werd door ouderdom onherstelbaar ,erklaard , waàrom aij in be& J•ar
1838 ,oor afbraak ,erkocht is , terwijl men in het begin no 1837
reedt begonnen wu met den aanbouw van eeae nienwe kerk , op eeae
aadeNI plaata in de gemeente, nabij de Waddinueentche bn11r, •oor
..-elk.en aanbouw eene negoliatie ia gesloten en eene 1oblidie uit de rijk,
en prorineiale k. .,n ia .-er,trekt gaworden. Dit nieuwe kerktrebtta•,
waarin ook bet orgel uit de oude kerk o•crceplaal1t ia , werd op den
16 December 1838 inpwijd. Het ia met eenon loran vooriieo en heel\
uit- en inwendig een aeer · goed IIHien.
De eerste kerk der Remonstranten was reeds in 16Si aaawnig,
Maar •U diende alechts lot in 166!!, toen de Predikant San, Tu&■.&&aa ,
op vaatenHond daarin ,oor het laatst predilue en veertien dagea .-66r ,
l'ink.aleren een nieinr kerkgebouw inwijdde. Dit stond in het dorp
en ••• op aoo groote achaal aangelegd , dat het bij den bouw bleek
hooger te sullen wordea dan de 11.erk der Henormden • waarem ,
volgeBI de o,erlenriag, last gegnen werd , het minder boog op te
trekken , en niet , aoo 111 het plan mede bragt , daarin
of
kerkramen le plaatsen. Het kreeg daardoor iets wao1lahigs. In het
jaar 1779 werd de:11 kerk , op kosten van de breederacbap , soo ber1teld , dal •ü , naar men meende , DOf wel eene hahe eeuw kon staan,
Doch nadat •Ü nog in 1801 met een orgel was ,ooraien , werd zij
reeds in 1807 zoo bouwvallig bev011den , dat aan eene commissie 11it
de broederschap werd opgedragen , met den kerkeraad middelen lot
bentelliag, buiten onmiddellijk beawaar van .de aocieleit I te bera- '
mea. Dit had echter geen gevolg en in 1814 besloot de kerkeraad 1 ,
om, Hor de afbraak no het nu geheel onbruikbaar geworden kerk- ,
gel,ouw , het UD1Jren1eoda paalorljhuia , met lwce belendende kleine
venallene 11·ooin1en , lot een bedehuis in te rigten. Gt>d11rende bare
,looping en de vertimmering der 11ie11we nrg■ derplaats kwam de ge•
meenle te samen in eene groole kamer na aeker hui1 , aan de Goud
kade, l,ij de R. K. kerk , toebehoorenda aan eene weduwe , litl•
maat der gemeente. Op den i Jolij 181ö werd de derde kerk in
gewijd. la 1851() werd aij, uit bijdragen der gemeenteladen van eene
koperen kroon en blaken voorzien, Maar •iJ waa 1lt>cl1t gebouwd en
te lllein 'IOor de gemeente , aoodnt men reed• in 18i8 b11l110t , mid
delen te aoeken, Len einde een geheel nieuw kerkgebouw Ie 1tich
ten. Dit gelokte en , aan de Goudkade opgerigt I wa1 de tegenwoor
dise ,ierde kerk in 1836 voltooid. Zij werd den 31 JulU ingewijd,
door GaaHD BHHT Mui , nadat veertien dagen te •oren de dienst
in het ,orige bedehuis besloten en dit hierop ,oor afbraak was nr
lr.ocbt, Zes jaren later werd aan de nie11we kerk de nie11we pa,tarij
toegevoegd I terwijl voor beide belangrijke sommen , uit de 11emeente
en da geheele broederaehap ingeaameld , aanmerkelijke 111b1idiën uit
de provinciale en l\ijb kassen waren verstrekt , en ,oor de kerk ttne
negotiatie gesloten wa■, met toeaeggiog Yin rentebetaling. door de
broederschap.
Toen de hierboven ,ermeldo Coa111u1 •• J.1111■ alt Pastoor naar WAD·
•nn111 geaoncleo was en aijo vader Ie dien eiodi: eene kerk onder
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da& dorp hetroo te houwen • •enl <:ouu.ra daarop p,ugen
mea en nur Leyden IJHOUd , &erwijl de vader, om 1ijnen aoon onl.
slapn te lrijpa, tlSOO 911ldea mout opbrenpn. Nadat Co■ 1■L11 we
der ia 1ijne pastorij ternrgekeerd was, beeft bij eene kerk met een
puloorshuis , aan de Go11dkade, onder Bloemendaal I gebouwd. Deae
kukaan dN H. VICTO■ toegewijd, i1 naderhand nrgroot on 'Voonicu
tll een torentje. llen heeft daarin ren orpl en één al&aar.
De kermis uil in den tweeden Zondag in Augu1t111.
.
WADDINXVEE~ (DE NJED WE-D1\00GGIUl.UlT.E-POLDEB.-V àN-)
or N Bo,-u•nsca■•,OLDU , \baai doorga11111 de ACIIHIUIC■■-POLD■aeaeemd, pold, in Rijn/a,.,J I pro,.. Zttitl-Hol'-d, arr. Rot,nd-,
kaaL o..., pm. Noord-Il'aJdi•---st.-H.IHrt,g-gt I palenda
N. aan den Oos\aijdsche droormakerü Yan Hazerswoude, U. aau den
Vooralsclae-polder ,
aan den Zuid plu-polder , W, aan de Wildnee
aen ea Hnogenen,
De.we pold. hellaa&, 'Vol1en1 het ladaiter, eene oppenlalle no
67S baad,, en wordt door •Ïer melen•, op de Gouwe , van het Hei'
tollip water oalla1L. Het land ligt 4,88 ell. oeder Á. P. Het polder
batuar bestaat uit Schout en Heemraden,
WADDINXVEEN (NOORD-)• norm. afaond. heerl. ia Rij■ 1-d,
pro•. Zrml-Holla■J, arr. RolterJa. 1 kant. Go,ula, 9em, ,foord-ll'aá
tnflffNft-ta-Sl.-llulMl,grngt;. palende N.• aan de beerl. Haaernonde
ea Boskoop , 0, aan de Gouwe, waardoor het no Reijorakoop , Z11id
wijk en l\aadenbarg IJOICbeidea •ordt, Z. aan Zuid-Waddinxnen, W.
aan. Wilde.eeaen en de beerl. Hoosneea,
Dne heerlijkheid, welke meL de Toorm. af.11onderlijke heerlijkheid
St, - Hu be r lag ere g t, tham tor. eeue heerlijk beid Yereeaip is , he'8t.
de afaooderlijke land1treeli.,n S n y de I wij k , P e u I ü e D en G roe o ,.
•aard en bestaat tban1 uit deu Voorafache-p-older of Noord
W1ddi&1uen1che-polder, enden Achterafacbe-polder of
aieawe Droog11maakte-poldor•Yan-Waddiaxwee ■, en
be1'1l de geh. Noord-Waddinneu, Noordeindube-weg
en Goud lade, benevens eenige verstrooid liggende bui1en. De iuw,
riaden - l in de 'Veenderij hu ■ bcalaan,
De Be,,... die er 1iju , behooren lol de rem, van 11'addinzr,e,m.,._
De Rewonstranten , 'llel"e er wonen , heboorofl loL
de p. nu IP'admr,n,,., - De ll. K.. die roen er au11LrefL, wor
dea tot de stat. Yan ll'addm,wn-,m-GoudJu.da gerekend. llen
~eert in tien heerl. reen school maar de kinderen geaielen onden-U•
Ie Il'"""-neea,
Hel pb, Noou-WaDDrHnn, lilJL IS D, N. 0 ...n Rotterdam, 11 u.
11. W, un Gouda,
Da kami1 1'Blt. ia den eersten Zondag in Jalij,
WADDINXVEEN (l\001\D-), pold. in B.ij•la,,,J, pro,. Zai,l-llol
lo■tl, arr. R.tterda. 1 laat.
Zie Voo ■uKa■-toLDIII,
WADDINXVEEN (ZUID-), ge111, in RijiJanJ, prov. Zaid-llollt1r,d1
arr. RoU.nlaa, kant. &o■ d,, (li k.. d., 14 m. k., :S •• d, 1 1e afd.);
paleade N. aan Neurd-Waddinxvccn-en-St. H11bert1gere9t, O. aan d11
Gaawe die baar YBD de ,em. Broek e. a. 1cheidt, · Z., 0. 111ede aan
Broek c.a. en Moor1lrccht, W. aan Ze,enbuiaeu eu aan .Moerkapelle
ea-de-Wildeveeneu.
Ilae pm, he.taal uil eea IJedeelte
den Zuid- plaa-po t der,
bnalhetd. Waddi uveeu en liet geb. W addinuee nscbe-hr11,r,
hesllll, 1'DltJeu liet kaduter, eeoe oppervlakte na 106i buncl, :J5 ~1:A.
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17· v. cll., waaronder 10lS9 bund. 64 v. r. 91 v. ell. belutbaar land;
telL 101S h. be•ooad door 11S9 bui1gea:., uitmakende ecae bevolkinll'
van 900 inw., die meest ia de veenderijen het maken van houtwerk
bun bestaan vinden. Ook beeft men er IJ graauwpapier-fabrijken,
1 hont&aag- en 1 korenmolen •
. De Herv. die er 630 in getal zijn, bebooren tot de gem. 1rad
Jinntm-n-Blotrundaal en de Remonstranten , die er 40 ia getal
,ijn , beboorea toL de gem. van Il' a,/Jinn,n. - De R. K., "Van welken
men er 1!18 &elt, worden tot de atat. van 11'atldinzr1ttn•en-Gorulluuû
gerekend. - Men beefL ia dea:e gem. eene school te #'addinzwm.
Het, wapen ·11e1er gem. bestaat uit een schild wan zilver, met twee
kruilwijsligeade alcutels van keel, waarover is gaande eene fàsee van
de aellile kleur.
WADDINXVEEN-EN-BLOEMENDU.L , kerk, gem., prov. Z ■itl
llolland, klaaa. en ring van Gouda.
Men beef'l er #:éne kerk te Wad d in u een en telt er i100 wielen,
onder welke 330 Ledematen. De eerate, die ia deze rem. hel leer·
aarambL beef\ waargenomen , is geweest G1■uous hco ■t Douwt: , die
ia het jaar 11S77 herwaarts k•am, en ia het jaar 11S91S o,erleden is..
BiJ vacature maakte vroeger de kerkeraad eene nominatie van twaalf
Predikanten, waaruit de maosledematen het beroep deden, onder appro
batie van den Ambacbtabeer van Noord-Waddinxveen en Zuid-Wad
din:neea en 'f■ D de Regering van Gouda als Ambacbubeeren van
Bloemendaal. Thans geschiedt dit door den kerkeraad.
W ADDINXVEEN-EN-GOUDKADE, R. K. 1tat., prov. Z■iJ-Hollartlll,
dek. van &Aielaatl.
Tol de:se 1tat.· bebooren de R. K.. vap de burir, gem. Noord
Wad d in :neen-en -St.-Hu beril ge regt, Zu id-Waddill'zv een,
Broek e.a., Moerkapelle en een gedeelte van Zevenhuizen,
met de plaatsen, gelegen aan geene zijde van den auidelijkea dwars•
weg van den nieuw drooggemaaklen polder I doch een groot gedeelte
uit de gem. Broek c. a. gaan te Gouda of te Bandenbnrg, waar •ü na•
der bij •Un , ter kerk.
Men beert er ééne llcrk aan de Goudkade, en teh er ruim 1000
aieleo, onder wellle IJlil .Communikanten,
WADDINXVEEN-KN-ST.-HUBERTSGEREGT (NOORD-), 1Jem,,
prov. Zuitl-lJollaatl, àrr. RotterJa,a, kant. Oo■da (I k. d,, 14 m. k.,
:S •• d., 1e afd.); palende N. aan de gem. Ha1er1wo11de en Boskoop,
O. aan de Goawe, die baar van Bos hop , Zuid wijk , Reeuwijk en·
Broek c. a, scheidt, Z. aan Zuid-Waddinneen, W. aan lloerlr.apelle•
en-de-Wildeteeneo en Hoogeveen.
De1e gem. Lestaat uit de voorm. af,ooderl. beerl. Noord-Wad d i n 1v e e a en St. Huberllgeregt, tbanssenmenlijlr. ééne beerl. uitma•
kende, beslaat eene oppervlakte, wolgens het kadaster, van 1179 bnnd.
8 v. r. 34 v. ell., waaronder 1174 bond. 36 v. r. 14 v. ell. belastbaar
laad ; telt 161S b., bewoond door i70 buisgea:., uitmakende cene be
Yolking na 1:SOO inw., die meest in de veenderij en het vervaardigen
'fan houtwerk bun bestaan "ViPden. Ook beeft mea er 9 ltraauwpopier•
malr.erijw , 3 acbeepatimmerwerven , 1 boutuag-, 1 koren• en 1 tras•
1110leo.
De Herv., die er ruim 10110 ia getal aljn, hebooren tot de gem. nn
#'otlJi11zHn1--Blontmdaal. - JJe Remonstranten , nn welke men er
100 telt, bebooren tol de gem. van IYaddinzwn. - · JJe R. K., die meo
er 11SO ~•n&reft, behooren tot de stat, van 1'ar/Ji,enen-n-Go■dÄJt,
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•en heeA fn deze gem. geen 1chool , maar de kinderen genieten
oncler•U• te -,,,adJinnent.
Deae hecrJ. behoorde in het midden der vorige ecu• un llr. ADa1~
u11 Runrua , Heer van StrnelJwel& 1 Noord- Il'atldi11neen en Vrij
heer van St. Hu/Jert•geregt. Thans wordt zij in àgendom bezeten door •
den Heer A. A. P1T, woonacbti« le 's Gravenhage.
WADDINXVEENSCHE-BRUG, geh. in Rijnlantl, prov. Z11id-Hol
l.,.,l I arr. en 4½ u. N. 0. no Rollerda•, kant. en 1½ u. N.W.
un 6outla, gem. ZuiJ-ll'addinZflun, f u. 0. van Waddinneen,
aan de Gouwe , waarover hier eene brug ligt, waarvan dit geh. 1ijnen
aaam ontleent.
·
WADEL RE , oude naam •~ het d. W ULH in de •eijmï """
•, Henogna/,o,d&, kw. Kempenland, prov. Noorrl-Braba11d. Zie W.u1.11S.
WADENG, d. in Oo,t-lntlil , op he& SunJa,clie eil. Jam, resid.
en 38 palen W. van Soerahya, reg. Griue,, 639 palen 0. van Ba
,aia, aan den groolen postweg. Het is een groot dorp.
WADENOIJEN, gem. in den Tielnwaard, prov. Gelderland, B,
wtflntlutril&t 1 arr. en kant. Tiel (8 k. d., 23 m. k., 9 •• d.); pa
lende N, W. en N. aan de Linge , 0. aan de gem. Zoelen en Tiel ,
Z. 0. aan de Waal , Z. aan de gem. Op-Hemert , Z. W. aan Est
en-Op-lJnen, W. aan Geldermalsen.
Doe gem, bevat de beerl. Wadenoijen en het voorm. amb. van
Drumpt; beslaat, volgens het kadaster, eene oppen-lakte van
1363 baad, 30 "• r. 67 v. ell., alles belastbaar land; teil 180 b., be
woond door 194 hui,gei., uitmakende eene bevolking van 1270 inw.,
die meest in den landbouw bon bestaaa ,inden.
De Herv., die er 1080 in. getal 1ijo, maken de gem. nn Drumpt
en Waden o ij en uit. - De 7 Evang, Luth., die er wonen , behoo
reo to& de gem. nn Tiel. De R. K., die · er 180 in getal aijn ,
p.araehiëren te Tiel.
Men heeh in deac gem.twee scholen, als: eene te Wadenoijen
en eene te Drumpt , welke gezamenlijk gemiddeld door 200 leerlin
po .bezocht worden.
WADENOIJEN, beerl. in den Ti,krcaard; prov•. Geltler'lan,l 1 B1l!Mftdû1ril&t, arr. en kant. Tiel, gem. Wadenoijen; palende N, aan
de Linge , O. aan het ,oorm. amb. ·van Drumpt , Z. 11811 de heer).
Op-Bemert, Z. W. aan Est, W. aan Geldermalsen.
·
Deze hoeri. beslaat uil den Polder-van-Wadenoijen, en beval
het d. Wadenoijen, beneno1 eenig_e verstrooid liggende bui1en. Zij
bislaat, volgens het kadaster, eene oppenlakle van 7 48 bund. 20 v. r.
21 v. ell., alles betaalbaar land; telt 76 h., bewoond door 84 huisga.,
Ditmakeode eene bevolking van ruim SISO inw., die in den landbouw
buo bestaan vinden.
De inw., die er àllen Herv. zijn, onder welke ongeveer ~00 Lede
maten , maken eene gem, uit, welke tqt de klus. en ring van Tiel
behoort. De eerste , die, in de:a:e gem. het leeraaram&t heeft waarge
nomen, is geweest WatHL■ os na Dia Wu, die in bot-jaar 1698 naar
Heil.oop vertrok. Het beroep i1 eene collalie van den Ambachtsheer.
:len heel\ ia deze beert. eene school, welll.e gemiddeld door 100 leer
lingen besocht wordt.
Ono, Graaf.an Bmtla,,,., beaat Wuuouu in 1267, en droeg bot.
aan aijnen broeder EaauT op. Heer Ono vu Zo1t11, Ridder, schijnt Heer _
1ao W .lDU01111a geweest le zijn, deffijl bij in 1363 nn Graaf R111uLD
•oor 140 ponden (140 guld.) ontving, bel gemaal over Wu111011n,
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en H ••••, met 1ijneo .dwans op den molen
te W &D111011111 ; hetwelk ten minste aantoont , dat de Graaf toen de
~alia aldaar oefende, Beo vindt op dien tijd , 1ekeren Jacoa K11.n11 ,
broeder van W&D1101111 , die in 1344 eene belol\e aan den Domproost
deed; en Hnu1 na Wu111ou11, Gerigt1man nn Neder-Betuwe, in
131S7 en 136i. In 1410 wa1 F1Llt1 vu Wao11101111 getrouwd meL
.Aurro, weduwe van G11HH'f vu Go1L■ 11D1H111; maar wij weten niet,
of 1ij de heerlijkheid heulen, 7.eker behoorde W &DUOIIU in de eel'llle
helft der -.ijf'tiende eeuw, aan het placht na l.&11111&cs., waar•an
eene erfdochter het bragt a.,n har,·n man, Gm■ al'I' vu Bocan111, die
al1 een dagelijksch Il eer van Wu111011111 , den Lingebrief no 14156 be
zegelde , en omtrent 1460 op eene riddercedulle 1taat. Zijn 1000 Hu
HBT verkocht die heerlijkheid aan ST111 vu H1■ 11T, in welk geslacht
1ij geblenn is tot dat eene erfdochter, Maai& u■ Hu■aT, met Ana1A.U
•• Coe& t'U D1Lw1111111 trouwde. Zij stierf in 1614. Hunne acbter
lr.letndocbter trouwde in 16715 met Jo■ 111 R111111a ns Hunu, Beer
eu Op-llnterl, en bun 1000 BuuoLT vls U.i.uTa, erfde W.i.DIIIIOI.Hlf
'HD 1ijnen oom Joa&11 Dl Coc11: na D1Lw111u, die in 17i4 atierf.
Na
den dood van Jo■ &■ W aLa&vn vu Hurvu, i1 dese beerl. ia 1783
Terkocht aan aekeren Heer na D0011 ; vervolgen, aan de familie
D.t.1111; in 1808 , aan A. W. Baron n1 Bo1111L1; ia 1827 , aan J.
A. Baron na Bauu.L. Thans wordt •U in eigendom beaeteo door den
Heer Mi:, S.aoa VAi W uc■ 1au , woonachtig te Amenfoort , die baar
in 18'15 heeft aangekocht.
Het d, WaD1aou11 of W .i.1111011u én bij nrkorting W.i.1101, ligt 1 u.
W. van Tiel , aan den Liogedijk , aeer schilderachtig en is fraai he
hoowd. Men teil er in da kom van hel d. 10 h. en ongevef!r 70 inw.
Reed, van oud• vindt men melding gemaakt van deae,laats , want ,
Lr.111aacu1 gaf in het jaar SISO in bet dorp W&DH.I , o •olgen1 een
oud afschrit\ W ADHI■ , eene heerlijke hoeve (t1141111tl tlo,,aitolu), eD
eene_ kerk, beoeno1 eenige andere goederen in dien omtrek gelegen,
aan de kerlr. nu Utrecht; 1elf1 de brief' is te W aa■ u gedag1eekend.
Het schijnt ook dal het bof W n1c& bij Tiel geler,en, dat CowDu , de
twee eo twintigste Biuebop van Utreeht, in 1088 aan Gravin A•n1111
i• pra«aria• gaf, W &D11101111 ÎI, De Abdij Prnm beaat aldaar eeDe
hoeve , en de tienden behoorden aan den Domproost van Utrecht. . Dit
dorp of bof was eea gedeelte der heencbap van Malaen,
De kerk i1 een net gebouw , met eenen toren , doch onder orgel.
Bet ligt, et"en als de &eer ·goede pastorij , met haren ruimen toia
eo hoomgurd, vlak aan den Lingedijk, Hiervoor ligt een Tljwer,
waanc:bijnlijk een• door eeoe doorbraak onlltaan , rondom met hoomea
hepl/ant.
Het schoonste 1ier11ad van dit dorpje ia het Huis-Wadenoijen.
Zie bel Yolgende art,
Den 4 October 1427 deed Bunon T All Druaon , die destijds met ZWB•
Daa n11 CoLIIIOH over den Bi1~hop11etel van Utrecht oneenig wes,
eeoen aan1lag op de stad Tiel , doch deae mi1lokkeode , koelde hij 1ijne
boosheid op de omselegeae dorpen en onder anderen ook op W anuou11.
In 1673 had bier een gevecht plaat1 'toaschen i8 Hollandsche par
tijgangers uit Gorinchem , die er 1ieh io hinderlaag gelegd hadden ,
en 30 Franscben uit Tiel. waarbij de Markies DS Co1cu,a11011 en 11S mau
genngen genomen werden,
Bij den watenloed na Januarij 1809 beert. het d. Wuuoun nel
te lijden gehad. Elf meoachen 'fOnden bier den dood iu het •aler,
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-udv welke áela de 1choolmeest.er, met aln• ,roaw en drie linderen,
bevond • welke met Lun boi1 aijn weggedrenn , aonder dat er moge
lijkheid was een van ben Lq kannen redden. BoYendien verdronken
er twintig paarden , aebt en •Uftig runderen , een ea tnchLig echapen ,
vijf en twintig varkens en drie enl, ; terwijl •chLlien woonhuiaen p
beel •enespoeld • aesLien andere en 1es bergen~•••r en .oog negen
111 lwiatig-.minder baebadicd aijn geworden.
Het wapen daar beerl. besLaal ui\ eea nld van keel, met eeneo
ovenrind1Laanden 1alm no aiher , Yergeaeld tan vier herkruisde kruit
jes van pnd.
WADENOIJEN (UET HUIS-), adell. b. in den Tie,.,._.rtf, prcrr.
thlJerlanJ, arr., 11.■IK, en 1 u, W. van Tiel, gem. ea in het d. Il'a

inoi'

H-~~- __ _.
•
•
l · b ·
1809 , uit
. den grend
q -•rl eeD1ge Jaren en we 1n et Jaar
nienw op1ebaald ea in den haliaanecLe ,maak gebouwd , met eene ko

loaade , en inwendig 111et de fraai1Le marmeren echoonteenmanteb en

aadere meubelstukken YOonien, Het park voor het hoi, en al ~et ove
rige plana-n is door den loeomalipn heaitter Jonkheer 'fH Boauau,
in den EnseJseben smaak, meer tot sienad dan tot voordeel aangelegd.
Bijna altijd wordt het den fallOenlijken Yreemdeling vergood , aicb mel
het geaigt van bet buis, de wandeling in de boucben en de beecbo11wiog der heerlijke bloemen en ge,rueen to verlnstisen, Dit lokt dan
ook vele reiaipn herwaarll , dia , de konde 1pij1en medebrengende ,
die in de herberg nuttigen, voor eene kleinigheid al het nooclige be
komen en aieb bier eeoen gebeelen dag vermaken kunnen. Dit adel
lijk buis beslaat, met de daartoe beboorende ponden, eene oppenlakte
vaa 83 liund, 9 ,. r. IS6 v. ell., en wordt in• eigendom beaetea door
den Heer llr. S1■011 na W,u:uau , woonaehtig te Amenfoort,
WADENOIJEN (DE POLDER-VAN-), pold. ia den Tie1-anl,
pro,. G,láerla,ul, arr. en kant. Tiel, gem. 1'aJno;;.,.; paleade N.
au het Groot-W eaLerhont en aan de uilerwul'!leo tegen de J.inp ,
0. aan den Polder-van-Drumpt, Z. aan den Polder-va ■ -Op-Hcmert,
Z. W. 880 den Pulder-un-E■ t, W. aan den Polder-van-Geldermalten.
Deae pold. beslaat , volpo1 het kaduler, eene oppervlakte van
742 bood, !iO ,. ,. 1 v. ell., waaronder 667 b11od. 14 v. r. 7 v, ell.
sehotliaar land ; lelt 76 h., waaronder 19 boerderijen , en wordt door
eeae ,luit, op de rivier de Linge , un het overtollige water ontl11t,
Bel polderbestour bestaat uit twee PoldermeesLen.
/
WADENOIJEN (DE UITERWAARDEN-VAN-), uiterwaarden aan_
den Tiekr-rd 1 prov. G1lderland, err, en kant. Tül, gem, Tl'aá
•oijftl palende aan de Linge, O, aan de Uiter•aardeo-van-Dnampt,
Z. 11n den Linpdijk , W. aan het Groot- W eslerhout.
Dae uiterwaard beslaat. eeoe oppènlakte no 36 baad. 915 ,. r.
9t "• ell.
WADENSTEYN (NIEUW-), buit. in de lfeder-Belaw11, prov, Gel
lerlawJ, BntednJûtri1't, arr., kant. en I u. N.van Tiel, gem, en
10 mia. 0. no Zoelna, tusscheo den sandweg en de' Linge,
Dit buit., waa"an het bui• •oor eenig~ jaren en wel ia het jaar
1831 door den Heer Co111uo D11cH111na van Tiel nieuw gebo11wd
ai tot aan aijne dood door hem bewoond is, had toen eene uitgeaLrekt
beid '18D ~lil bond. 68 ., • r., doch beslaat than1 1 meL het daartoe
Leboorende bouwhois, boaeb , tuin ei, andere gronden , nog 1leeht1
eeae oppervlakte van 14 buod. S v. r. 10 v. ell. 1 en wordt in eigendom
!>neten door den Heer C. A. u11 En11>1H1a , woonachtig le Zwolle.

48

WAD.

W ADE8TIJM ol W AIIBITUR, ■ dell, h, io den Ti,,.,._,.r,1, prov,
Gelderland, B,ntdndi,trikt, ■rr, eo 6 u. W. ten Z. van Tiel, bot.
co il o. Z, W. van Geldnmal,,,., gem. en W. N, W. 'f■o HeNijwn.
Dit kast., bel welk door M.uBT111 n• ROSID gesticht .is , en door hem
bewoond werd , was ee11e ridderbof1tad die io leen gehouden werd na

..

deo Hertog v.11 GnH■ ten Zulpbensche leenreglea ,- en is tbaoa noll',
een deftig gebouw, me& ruime grachten en fraaije plantaadjeo omringd.
Op eeo der hoeken is een ro.nd torentje , en op eeneo anderen het
,oetstuk ,an eeneo ronden dikken toren , waaruiL blijkt, dat b°' voor
heen een zeer zwaar kasteel was. Het beslaat , met de daartoe be
hoorende groodeo , eene oppenlakte van. ongHeer 70 bund.
Als oudste be1itten komen •oor de Heeren vao Herwijnen , wier
slot het geweest" ia van 134i tol 1401S, als wanneer bet aan de Reerea
•ao HaeReo onrging. Jo 1630 kwam het aan llr, Aan• Baron D■
Bn, wiens dochter met Mr. J,eo■ l'H 111 Snu trouwde waardoor
het in die familie o,erging en tot m, toe in reglltreeksebe linie be,.
aeteo is. Zijnde het thans oog een eigendom vao deo Heer BaroD
•..a. DIi Snu n1 W ADIIT11■ •• 01■1111 , die het bewoont.
WA DJAK, distr. in 0061-lrulii 1 op bet Suru/a,e/,e eil. Jam, resid.
Kedirie, reg. Ngr11f/JO,
WADJIER. ,of W0Do11a, eil, io Oo,t-lndil, in deo lloluk,c/wJ-4r•
elip,l, tot de Arol-grarp beboorende.
Aan de westzijde van bel eiland ligt het dorp Wad j ie r I aao een
zoutwater riYiertje , en binnen 'a laods 1ijo nog eeoige andere dorpen
over het eiland •erspreid.
De rÏYier , aan welke het d, gelegen ia , loopt door tot aan het on
dereinde no bet eiland ; de beide onen 1Un laag eo moeraoiir, en op
vele plaatsen, zelfs niet nrre van de monding ia de dij!ple zeer gering,
soodal nncbeiden plaatsen met laag water droog valren. De rivier is
echter ongemeen vi■cbrijk , hetwelk in het algemeen met alle de WI•
teren -van deze eilanden bel geval is. Daarentegen vindt men hier wei
nig of geen Yee,
De bewouers van W .18111■ zijn groote liefhebben 'Yin oagemaa~te
blaauwe , roode en vooral van gnerwde katoenen lijnwaden , als ook no
vierkant geruit of digt in elkander gebloemde 1itwn stoR'eo.
Zij 1ijo Mobhammedanen, en op nrre na 100 talrijk niet als de Chris
tenen der Herige eilanden , • met welke zij in vrij goede ,entandbouding
leven. Zij doen 1ieb ook voor als onderdanen ••n hei Nederlandse&
Gouvernement , hoewel zij over het geheel onrustiger 'f ■o aard schijnen
te 1ljo dan de Christen bevolking.
Toen de Luitenant ter zee , Kou , dit eiland in SeptemMr 18ilS be
socht, bestond er stdert lang tusscbco het dorp W adjier en den Oranf
toea nn Fanoabell, eend. op het eil, Wokan, een punt no. gesehi ,
velke aldus ontslaan was. De Orang-toe■ van Faonabell bt\r.at een
ateenen gebouw met eenige stukjes geschut omplant, aan de noordoost•
1ljde van bel eiland Wokan. Hij was ouder de vermogende inwoners
te rekenen , was eigenaar no eene aanzienlijke menigte hart• (kost
baarheden), en daar bij schrander en in den handel bedreven was , "er•
meerderde hij 1ijne bezittingen, totdat bij algemeen als eenen der rijkste
inwonen bekend stond. Dit verwekte afgunst bij die ·van \V au111a,
van welk eiland de genoemde Oraog-toea voorbeen een ingeseten waJ
ge-werst. Door het uithuwen nn eene zijner dochten ontstond er 'lus·
,chen ceneo inwoner tan Fannabell en een un W au11aia, onder boten•
gemelde ow1laodigbede11 eeoe htist , die weldra 100 berig was , dat de
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andeten Wgde, Item bij eerst •oenomemte lll!le,renWd om
lae& lnen te sullen brengen. lenigen t\ld hierna, ••nu ile be•onen
.,. w- met eenige uarloigeo nur Wokan geweest, om aldaar
eeaitr werk le •errigten , en den Orang•bj• beholpa11m te aljn in hel
henieUeu •an het kerkgeboo•. Bij hunne terug"aart I werd de per•
IOOD, die 0Yer het pmelde bnwelijk hritt gekregen bad , mel •ier aa
derea in eene praaow •ermoord ; de dadera weldra ll'égrepen aijnde ,
•erklaarden , dat 1ij tot deze misdaad omgekooht waren geworden , door
die Yaa Fannabell. Hierop begaven de Wadjiresen aich; sonde, eenig
•erder ondenoek, naar het hui, ••n den Orang•toea nn Fannabell,
op tenen tijd, dat dese 1ieh daar niet ophield. Om weerwraak o•er
den gepleqden moord te nemen , 1ehoten aij eenige penonttn un 1ijue
familie dood , namen de o"erige als ■IBYen mede, roofden al 1ijne goe
dena , en staken het f'raaije woonhoi1 in den brand , waarna aij met
hoi& en bloed bedekt naar W .1D111a terngkeerden.
De Oranr•toea , bij aijne terugkomst alles •ernield aiende , •logtte
nur Wokaa, alwaar hij •riendaehappelijk onthaald werd. De OraDIJ•
uja nn Wokan; aicb echter niet magtig genoeg achtende em den
ongelolkipn buinader •oldoeninlJ te Ttrschaft'en , en ook ongaarne
met de Wadjireaeo ia oorlog. wtllende komen, konde hem door geweld
aijH goederen niet lerog doen genn , doch bra1Jt het door minaame
bemiddeling aoo •er , dat men hem een gedeelte daanaa teragscboak.
Toen de Luitenant ter He Kor.n aldaar kwam was het reed, •ier
juea geleden , dat dit een en ander had plaat, gehad en nog doorde
de l'erbiUering l'oort. Door aijoe bemiddeling evenwel k•am mea
o•ereen dat een gedeelte wan het geroofde aoode worden teroggegnen
en werd eenen ingowortelden baat in nipadscbap •eranderd.
WADlOB, rijk in Oaat-l•dii, op liet Surula,ehe eil. Cekwa, op
het midden de■ eiland, , aan de Baai-•an-Booi,
Dit rijk, in de Boaiache taal WADJo■ en naar de Iabssaancbe
uitspnak TOAIIO , i1 gelegen benoorden de Tjiaul>ooi , die het Tan
Let Boaiscbe ,Uk afscheidt • en strekt aicb verder uit tot aan Panakeke,
hetgeen als een nij Yonteudom onder W.10101 behoort. Verder noorde
lijk strekt het aicb tot Loehoe 11it; ten We■ ten gaat heL tot aan de
greoaen nn Adjoe-Tamparang of Sidenring.
Het rijk W üJOB wonlt bewoond door een "olkstam, die door goede
haedanigbeclen gunstig hekead 1taat. De inw. bezitten aoowel eene aacbte
geaardheid als· ia1ebikkelijli.beid en redelijkheid , le•en aeer ueed1aam
onder elkander , aoekea door handel en nij"erbeid hun be■ taan en drij
~eo eeiaea nitge■ tnkten handel met alle andere YOlken na Celebe■
ea meL de Chinesen. Vele venterhn hunne -woningen, om aich te1'8 de geweideaarijeo der groot11a in -.eiligbeid te •lellen.
la dit rijk aljn Teertig, die het gezag woeren , onder welk getal som,
YrOUwen aijn. Deze veerLi~ Raadslieden zijn in drie partijen verdeeld ,
ieder dertien leden sterk, aijnde de 'Mnton,i of Koning het Teer- .
lipte lid. Iedere partij kiest eeneo Patara of Miniater •an Oorlog ,
e1 cenen P-denraRg of Mini1ter wan Politie.
De negen en dertig le
den kiezrn , bij onlllenteni1 vao den Koning, een ander uit bun mid
dea ia 1ijnr plaats, zonder nrpligt te aijn op r.ene aijucr b!Ot"dver
,raaten hunne ken• te bepalen. Een nie11w raadslid mol't echter oit
de naaste bloed.-erwanten ~an hel onlbrekende gokoaen worden. De
Koning '\tormt met de zes Ministen eeneu Raad en YOerL meL beo ,
uit naam •an allen, het hoogste geug, behalve het nrklann van
oorlog en het maken van vrede , wordende sulks door allen , bij
XII. Dsn.
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mettdttbeld · ten fflllltmllll -bedil& , waart.ij de M1U0ewa· t•u il••
IDM aan aieb Il.an ,oorllehouden.
WA DOEIU , eed •• in Oo,t.Jnàii, op -het San'-lr. eil. J. . ,
l'ftid. 7'agal, reg. P••"-1• ·
·
WADON, oud d. in Oo,1,./,.Jii, op bet 811rtia«le til. J... ,

ra•.

Ktdin.
.
W ADRADOCH , plaat, , . ftrmeld in een 1e,1ameot Ta■ Bimtp
-W1LL11■011DIIS in de achtste eeaw en waanoor liet sladje 11' ur,, in
Ol'r'"'Qrifhr, proY. Lifll6arg, rehouden wordt.
WADT (HE'f), polct. in de nije heerl. &•a1n, P"'"• lf..d-Uol,
land, arr. 4"'-r, kant. &1-gm, grem. Soiff,gett-ea-Brwg,__, ili
de 1eo1ie Je /lp I palen.te N. aaa den ouden dijk &e(eD de f81D• Zijpe,
0. nao Baniogerborn, Z. en W. aaa den l'older-o,er-de-Gouw.
Deae pold. betlul I Yelgena het li.adaster, eene oppenlakte nn
61bond.81', r. 141 1', ell., alles achotbaar land; ·telt 9 h., ••r•:
onder !il boerderijea, en wordt door twee molens nn het o,ertollig,
.water ontlast. Hij il eeo gedeelte 1'10 dea pold, &1-gn.
W AOT (HET), ,eh. in de Salia,mu,gge, proY. lfoonl-Hollartà, arr.
en 4 u. N. nn .Al,-.,,,, kant. en gem, &A-,n°n-B,,,g/aor1t; n,rt ,
9 b. en r■im 30 iaw., bl'llnens i watermolens,
1

w ADWA y' eigenlijk W .aDWIIDI or W.aTWIIDI. 011d1ijd1 w &'11'111' 1
d. in de l'i,w-JfiorJnllagg,m, prot', 1Voord-Holland, arr., kanL to
!il u. N.W. Hn //-,,, rm, ll'op...en-lf'atlMy, 1 u. W. leD N.
nn Wornum.
llen telt er ii h, en 1i!il üaw., die mee■ t in het boter- en bas
maken en ia den landbouw bua beataai, 1'ioden. Het lig& aangeaum
aan den. 1lrutwe,. Het ia ~e plei11erplaats der landlieden, die Boom
bezoeken , waardoor cle herberg de Stooa6ool aldaar druk be1oclat wordt. i
De Her1',, die er 4 in getal zijn, behooren , pijk "" 1174-1619,
tol de ,em. 1'an IPog,a,•-en•lf'•tlcag. De eenle, die in deae pn. ,
liet Jeeraanmabt beeft waargenomen , is geweest Coa111,11 R.a.nsng,
die in hel jaar 11S74 berwaarta kwam en in het jaar fä76 ondeecl. ·
Gedurende de dienll tan H11111cu1 Ji'uac1.11, die in 161S8 to Wogaam
en-Wadway kwam en in 16651 naar Dordrecht Yertrok, werden 11' og•
nu" en W .auw.n in 16:S9 geteheiden, 100 dat Fa.a11e&11 te \Vogaam
TerbleeC, terwijl Wuw..-r tot centen eigen Predikaat bekwam J.a.eo1as
L.a11ns, cJie als Proponent in het jaar UWO herwaarts kwam , en ·
er in het jaar 1191 ge,tonen ia. Na het OYerlijden YaD Pwauno,
B..aH, Predikont te W01Juum., hetwelk in liet jaar 1766 plull
bad , werd A11■ 1.a..a■ Fu'"iOII ll.an111ttJ1 , die secle1-& het jaar 171111
te \V.a.nru 1tond, te Wogaum beroepen, wenraarb hij tring, wor
dende 1ijne 1'orige gem. hem als combinatie toegnoegd , 100 dat bij
de eerale Predikant was 1'00r de weder nreenigde gemeente , welke
bij tot HD zijnen dood , in 1779 • bedienae' en ,edert 1ijn die beide
dwpen gecombineerd IJCbleven , aoo ale •ü het OOIJ 1ijn. Da kerk,
welke ,6ór de Reformatie aan de H. 11.aai.a. -ll.a111u111& was toegewijd ,
werd dnlijda bij beurten , ttelük die no lV ognum , door den Paus en
den Abt van Egmónd begeven. Dewijl het kosterschap geene nstc
inkomsten had , waren de landlieden gewoon eeuen Koster le buren.
Het is een la11ffwerpig \'ÏerkaoL rebouw , zonder orgel. De torea is
'"ierkant, met eene zeskante 1pit1.
Del\, K., die men er 118 telt, bebooreo tol de stat. no Spaal,ro,k.
De derpschool, in 18i8 nieuw gebouwd, wordLpmiddeld door 60-70
leerlingen bezocht. - De kermis nh in den laatelen Zondag •an Julij,
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WADWBBD , pa. in
.P!'".
1 arr. eo 4½ a.
ll. W. 'ftD Al'Pffl,--, kaal. ca 11f a. N. \ea 0. van Ora,lml,.,.
.,._, ,em. en i n. W. 'ND lf"lflffl, HD dea rUweJ en he& 'tOltpacl

Tao Usqurt naar Warffum. •rn telt er 60 inw., die 7 h. bewoaen 1
waaronder twee 1eer aanzienlijke boerclerijeo, mel ,ruchtbare binnen-,
uitenlijb- en polderlanden. De nieuwe noonloe1telijlie boerenbehai
•inr, toebehoorrode aan STn•• E. B.oa111 Btn..,., in 1847 gebouwd ,
ltrandde op drn 10 No,ember nn dat jaar, ten gevolge ,an on,oenipg
heid met het licht , hijna vellooid zijnde , met III het geoogste graan
len deele ar. doch werd ia het volpade jaar herlleawd i de auidwesle
lijl.e plaats hehoert ••• Hu■ l■OLWII.T, Beide deae hoerderijen werden
door genoemde rneaen heweond en pbraiu.
Dit pbucbt h9t op ecoe wierde tan den ■eirdea naam , welken
lij •nmoedelijk oat,ing wegen, hare oonprookelUke ligging Terre in
het Wad, wurom •U met nadruk W &•w1uu or W11■ Da 111 ■n W H
1eheeleo werd. ZU heen eene aan1ienlijke hoogte, is vrij uitsehreid,
en ligt op i u. afstand• no den pro,iocialen of middendiJk en op l u.
a&tand, van den Noord-polder or tegen~oordigen zeediJli. ; de in het
jaar 1757 doorgebroli.ene dijk liep over de 1eewierde heen.
WAEI, (DE), d. op het eil. Trzel, pro,. Jfoortl-Holla,nd. Zie
W•n (Dal {1).
.
.
WAELEJI of W un, geh. in het Laai-11aa-Yollrlfl6urg, pro•. Lim•
hrg, distr., arr, en ii a. 0. ten N. van llaa,tricl,t, kaat. ea 1 n.
N. van G•lpH, gem. en IS min. N. W. HD &Ju;,..op-6eal; met
Il b. eu ruim 110 in,r.
WA.BLSKUIP, naam, onder,relken het pb. Wunuuin het graaf,.
U~, proY. Umln,rg, ,rel eens ab111i,elijk voorkomt. Zie W .un&&■,.
WAENEN (TKR-), ,oorm. adell. h. iu de Meijni,j •• '• Hertog
há, k,r, Maa,la",1. ·Zie Tuwu11.
WAERDEN, naar mea wil, eene TOOrm, et. in de prov, Frie,'4-,.

Zie

Bzo■IIT&D,

WAEBDEJ, naam onder ,relke het d. Tl'aarJrr, in het halj. nn
11'..,,/p , pro,. Zuitl-Hollafltl, weleens toorkomt. Zie W üBDH.
WAERI\KMUNDE., oude naam van het d. W.i.a ■ o••• in Rijttlarul,
P""· Zuitl-Uolland. Zie W.aHOH,
W.AEBT (HET HUIS.TE-), voorm. adell. h. in Rij11land, pro-r.
ZuiJ-.llollanJ. Zie Wu111.
WAKSBEEK, ·naam, ,reiken men wel eens verkeerdelijk geefl aan
51:t d. W .&Hl&, in de Langestraat, prov. lfoord-Brak11,l. Zie W AIPlll,
WAESBERG, naam , onder welken het geh. W.lHIH in de bar.
~n Breda, pro,. Jfoor,l,.Braba•d 1 wel een ■, verkeerdelijk ,oorltomt.
Zie Wa- ■He.
,
WABSBERGS-POLDER (DE), pold. in Staat,.1'laaaik1'ffl , in hel
f"n'je-t111» Sl,ii1 1 prov. Zeelanil. Zie P.at·POLHa (Dz).
\\' AFTIR en WAFW,\, twee eil. in Oost-/n,l;;, in den Jlolub:lae
Ardaipe_l, aan de Westk.ust nn het eil. Wageo.
WAGANLOSE., plaats Toorli.omende als gelegen in bel -çoorm. graafa.
Hamel11nJe, doch onbelt.end, welke Ll1ans- daar mede be&lCld wordt,
WAGENBERG, d. in de bar. nn B,e,la, pro,. lfoord-B,al,aa,l,
Fwrde di1tr., arr., kant. co 2 11. N. nn Breda, gem, rn ½ 11, N,
,an· Tttrlieyden. Men telt er in de kom na het d. 90 h, en 700 inw.
(1) Eveneens 10eko men de namen eider• W.1.11 ge•peld, welke bier nle& gevonden

•orden, op W,._

W AG.
en mat de kerkelijk daartoe behoorenda seh, 8ohtlnmaar en Zoa
uel, \71S b. en ruim 1200 inw., dia meeat in dco landbouw ea
tqrf,eeoder.ij bun be■ tean ,inden.
·
Het was voorbeeu eeoe hooge heerlijkheid, die aich lot aan Hoose•
Zwaluwe uilStrekte , en van welke l.i. ■ lil , Hertog •• Brabantl • op
Vrijdag na Mu1.1 H1t11el'IHUJrl, 1349, het booge en lage regt afstond
aan W1LLI■ , u Duav■■ vooaD ■ , Heer ,1111 Oo,ter/Joul , onder voorwaarden,
dat indien drie geenc wellige kinderen achter licl , duo heerlijkheid
zoude komen aan l.i. ■ u11 Pou11u, Heer Nn Je Ltelr. Nog in beta:elfde
jaar vergunde Kei1erin ll.111.t.an■ .•. aan den gesegdea W1LLu vu Dm1'lll'!'OOBD&, dal , allo degenen , die te W u11n1a& woonden , lol vrij YI•
ren mogten md eigene pderen , voorbij alle hare tollen.
Deae heerl. beeft lijnen naam gegeven aan het nrmaarde geslacht
van W&GIHEIG , waaruit onder anderen Yoortgespi:olen is de motdi11'• Veldheer A111n ■ 111 Uli W&0011111, die ten tijde van :Mu1■1L1u1 ,
Aarlsber&og wa Oo,tn,rijk, he.t bewind over deic landen in banden
had en Slotvoogd yan Rupelmonde wa,.
De inw., die allen R. K. zijn, onder welke 900 Communikanten,
maken eene par. uil, welke tot het apost. vic. en dek. van Breda
behoort, door eenen Pastoor en eenen Kapellaan bediend wonlt en
eene eigen begraafplaal1 beef'l. De kerk. , aan den R. Gv ■■uos toe•
gewijd, ia een langwerpig vierkant sebouw, dat in 1697 gesticht en
van een orsel en drie altaren voorzien is. Ook beef'l zij eenen fraai
jen , in het jaar 1816 .gebouwden, toren.
De kermis valt in den eersten Zondag in October.
WAGE~BORGEN, d, io hel llln-Oldamb,, pro-t. Groningffl I arr.
en 3§ u. N.W. van "/l'i,ucAot,n 1 kant. eo 3 11, N. ten O. van Zvitl
bro,I;, gem, en i u. W. Z. W. van T,rrnunt,n, aan de Stinkervaart
en op de grenzen van Fitelgo, Men lelt er in de kom van hel d. 118
t,. en 630 inw., en met het gedeelte van de buora, de De 11 en, we'lka
kerkelijk tot dit d. behoort, 123 b. en 660 inw., die meeat in landbouw
eo Teeteell bun bestaan vinden, Ook heeft men er eenen korenmolen.
lleL kerspel is verdeeld in vijf gilden. De buurtschappen de Or,,rtogt eo
de Z(lfllertlijk behooren in het kerkelijke ei3enlijk tol Heveskes; maar 1
wegens den nrren afstand en den slechten weg , begaven zij zich voor
vele jaren ouder W u111 ■ 01G111 ; evenwel hebben nu de omstandigheden
des tijds die wederom lot Uevesli.es doen brengen • omdat zij in bel
burgerlijke ook onder de gem, Delfzijl bebooren, Zij komen nogthan1
t1 W.1H111oaa111 Ier kerk,
De grond io dit dorp is schraal en zandig ; de kerk slaat er op
eeneo hoogcn zandigen grond , de Ga• L genoemd, Ten Oosten en
Zuiden bestaat de hodem echter uil klei ; ten Noorden uit moerig, laag,
bouw- en grasland. Ue ondergrond le,-erl hier ten Noorden Teel kien•
hout op. De D,llen Lestaal uit laag lisgenden kleigrond.
De inw., die er, op 12 na, allen Herv. zijn, maken eene gem. uit,
welke lot de klaas, va11 ll'1i11t:Aol,n, ring van Jlidwolde, behoort.
De eerste, die in de&e gem. hel leeraarambt heeft waargenomen , is
geweest Jo.aw,u Jou1m1, die in het jaar 11S96 hier stond en in 1614
opgevolgd wer,I door GnnnH LoL11&1vs. Het be_roep gcacbicdt door
-c"llaloren of slemgerr.gtigden zoo lang zij te Wunaoni;Ell voonachlig
zijn, met_ dien verstande eehler, dat zij hel regt blijven behouden,
om hunne stem te verkoopen aan of le laten overleekenen op iemand
uit llc gemeente, Het ,retal collaloren of stemmen bedraagt i6; doch
niemand mag llll'er d1111 èéne stl'm oitbren3en , al bezat hij ook bel
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regl. un meer stemmen ; uonwel mag bij ae laten o,crleekenen or
"crkoopen. De oude kerk, welke hier ,6'r de Reformalie stond, i1
ia 1718 Yenaugen door de tegenwoordigo, welke in 1828 aeer Yer
heterd· i,, In het ,olgende jaar werd de predili.antswoning bersleld,
waartoe 11iL het fonds ,oor noodlijdende kerken 1000 guld. Yerstrekt
ia. De kerk is een lang"erpig ,ierkant gebouw; aonder orgel of to
ren, doch met een 1oogenaamd klokkenhuis, dat ten 0. nn de kerk
1cboowd is.
De enkele Evaag. Lulh., die er woont, wordt. tot de gem., nn
11'iruclolna gerekend. - De Doopsge,., die er 9 in getal aijn , be
Loorea lol de gem. van lfinw,-&/am,ula-tn-lfoonllm,elr. - De !i!•R. K.,
die er 1ijn, parocbiëren le ll'i,i,cAo(na. - De !i! Isr., die men er
aantreft , behooren toL de ringsynagoge te Delfiijl.
De dorpscbool 1Jordt gemiddeld door 130 leerlingen beaocht.
Dit dorp beert door den watervloed van 11538 100 nel geleden, dat
het de landerijen aan de stad Groningen moest afstaan.
WAGENBORGER-.MAAR or au ST1ar.v.uau1a-aua, water in het
Klei-Oldaml,t I prov. GroniJtgen, dat te Wagenborgen een begin neemt
en in eene noordclijle rigting naar Farmsum loopt, alwaar bel zich
met het Fer•erder-iAaar en Rautenborg1ter-t1111ar \'eree
nigl , om aich voort& meer noordelijk in den Dolla,t le ontlasten.
WAGENBRUGGERDEEL or WAGa"auaa, voorm. geesLelijk distrikt
of dekenschap, prov, Frie1la.nd 1 \\elke nog in het begin der veertiende
eeuw bestond , doch thans uit bel geheugen is.
Men kan uit. da optelling der dorpen, Lij den schrijver der Fries- ,
i;cbe oudheden opaegeven , eenipins nagaan , welke landslreck van
ouds meL dien naam is bestempeld gcweeaL. De gemelde schrijver (1)
ondencheidt haar in Oppcr-Wagenbrug en Neder-Waaen
b r u IJ , en aegl , dat. het eerste een gedeelte van ZtHntllOlden uitmaakte,
en aich Yoornamelijk over Lemsterland, Doniawarslal en het
oaaslgt!legen land uitslrekle. Hiertoe behoorden de dorpen , de Le m
m er, Eesterga, Follega, Oostcra:ee, Sonnegaj, Tjerkgaast,
Nikolaa1ga, Legemeer, Teroele, Langweer, Bornawaag,
Joure, l1 1a11le, Ooalcrbaule, Hommers, J.11t.ryp, Uilwel
liogerga en Echten. Nederwageobrng begreep een voornaam
gNeehc van Wym b ritser ad ee l of wel diegrieleniJ 1el,e, wordende in
dien tijd ook Wymbrendyn genaamd; \\aaruit Tolgens sommigen de
11ithecmscbe schrijvers den naam van \Vu1na1JG gtsmced hebben, omdat
-n of WltÎn in de Friesche taal eenco 11aae11 bctcekcnt.. Veel \\Hrscbijn
lijker komt het 0111 ecbler voor, dirn naam af te leiden van toeage,i,
golven en 6rtggen of l,r,k/re,a, breken , dfls Gen■■ u1no11L, eene zeer
natuurlijke benaming len aanzien uo hare ligging aan de Middelzee.
WAGENINGEN, kant., pro,. 6,lderla,r,I I arr. 4rn/iem, palende
N. aan het kant. Nijkerk, 0. aan het kant. Arnhem, Z. aan den
llija , W. aan het Ut.rechtsche kant. Rhenen. ·
Dit kant.. bcstaal uit. de volgende IS gem.: W u IJ en in gen , Re o
e a m, Doorwe rt.h, Bd e en Se h erpena cel; beslaat, volgens het
. kadaster, eene oppervlakte van 4!i!,106 boud. 34 v. r. 13 v. ell., telt i200
h., bewoond door 3191 huisgez,, uilmakendeeene bevolking1vanJruim
17,1.WO inw., die meest in den landbouw buu bestaan vinden, terwijl
eenigen aich mede sterk op den tabaksbouw toelemren. Ook beeft men
er 1 scheepstimmerwerf, !al steen- en i pannenbakkerijen 1 1 lcerlooijeriJ,
(1)
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1 1e11wllagerlJ , 1 fabrijlt van 1troop en meel uà aardappelen , welke
door atoom ,cdre•u •ordL, 9 brouwerijen, 1 olie- en 6 papiermoleu. :
WAGENlliGBN • kerk, ring , pro•. 611ltürlan,l, klau. van ..lnt1-.
Zij beslu& uiL de volgende 8 gem.: Wageningen, Benu
kom, Ede, Hoe•elalr.en, Lunteren, Ouerloo, Bencomen-Heelsum ea Saberpenr.eel. .llea heeh er O kerlr.eo, welke ·
door 9 Predikant.en bediend worden en wit er onaneer 11,000 aielea,
ondtr welke ruim 4000 Ledematen.
WAGENINGEN, aem, op de lf,J,,-Yeluroe, prov. 6,lierlaad, arr.
4nJ,na , lr.ant. IP agmingn (i m. k., 1 •· d.); palende N. aan de
pm, Bde, O. aan l\enli.um , Z. un dea Rijn en Kesteren , W. aan
ite Utrecbtsc:ho gem. Rhenen.
Deae gem. bnat behal•e de st. Wageningen en haar groadse
bied de h. Kortenburg, benevens den Beneden-polder, den
Boun-polder, den ~olfswaard en den Mannen1waard. ZU
beslaat, •0l1en1 het kadaster, eene oppenlakte no 2990 bood. 4 t •• r.
66 •• ell., waaronder 2988 bood. ISt •• r. Si•• ell. belatlbarea grood;
telt 7615 h•• bewoond door 81SO huisga., uilmali.eode eeae be'lolking
na 4630 inw., die meeat in den Lab11k1- en laodbouw hun bettaaa
viaden, wordende er ia de Labalt aan1ienlijkoa handel gedreven. Voorts
heen. mea er 1 acheepslimmerwerf, i aleen•, 1 polleo- en 2 panoen
eo vloe,:enba!.li.erijen , 1 Keulach aardwerli.fabrijk, de eenige in on■ laad,
1 leerlooijèrij , 1 louw,lagerij , 1 1001.&iederij en 2 wiodmoleoa , te,en1
ingerigt lot het malen nn run.
De Henormden, die er ongneer :JISOO in 1etal 1.ijn, onder welke
ooge•eer ~ISOO Ledematen, maken eene gem. uit, wollte tot de kliUI.
,1,.,._, riur v11n IP agmingen, behoort, en door lwee Predikao
ltn bediend wordl, De eente, die in deae gem. het leeraarambt beeft
waargeuomen , is geweest G• .1 Va111&, die in bel jaar 11S86 herwaans
kwam. De eerste tweede Predikant I die in dae gem. het leeraarambt
heen. waargeaomen , ia geweest W OLll.t.~DVI STOTIIDI PLnru1111 , di,
ia bet jaar 1617 herwurtt kwam , en in het jaar 16211 oterleed. On
der de alhier plaan hebbende Predikanten terdient oielding D.u111.
G1BD11, die er ua 1724-1726 stond en in 1761S als Hoogleeraar in
do Godgeleerdheid te Grooingen overleed. lle~ beroep geschiedt door
den kerlr.eraad,
De L u th eracbcn, deel, Eva ageliac be, deels Hera te Id ■,
die er ruim 40 in rial 1ün , maken ,eene 6.liale gem. uit , waario de
dienst tweemaal '• Jaar door den Predikant un Arnhem wordt waarge
nomen, la het jaar 179t hebben de Enng. Luth. Ie \V .111u1111u 1ich
-tot eene gem. gevormd en den Predikant te l)oeabnrg Jou■ Ono Mauu,
uitgenoodigd , om er tweem.aal '• jaars de Sacramenten te komen bedie
nen , waaraan hij •oor de eenle maal •oldeed op den 14 September
nn dat jaar in de Henormde kerk • daartoe goedgunstig afgestaan.
Thans ,rordt de dieost voor die gem. TerrigL in de Diakonieacbool der
Benonnden.
De Roomaoh Katbolij ken, nn welke men er 990 telt, makeo,
met die uit do pm. Bde en Daorw,erl/& eene 1lat. uit, welke tot
het aarlapr. nn Gelderland behoort, door cenen Paal.oor en eenen Ka
pellaan bediend wordl; ruim tiOO 1ieleo, onder well'8 920 Comma
.niltanteo , telt en cene eigen hcgraafplaa\s Leeft.
De l I r a ë I i et e u , die er- ruim 00 in getal aija , behooreu tot de
ringsynagoge YIII JilrtlMffl, welke bier eene bij kerk beet\, •aarin do
dienst door eenen, Voorleaer ,errigt ,rordl.
1
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llep-beel\ ia deao gem., behalve het Gymauiaw, 1111goa ••lea,
NDO l:hadsachool, eene Diakoaiucbool der· Henorm
den eeno Stad1 :Franaehe kost.- on dageobool Yoo-r Jo1tge
JufYroawea, eono Shd :Fransehe ••,•obool ••or Jonge
Juf•rouweu, een ln1tituut voor oaseHooreaeaeen
lnsliluut Yoor Jonse Jahrouwea, eeno Bewaanehool,
eeue School van de Vereenigiag:
eene Zondag
• e la o o 1 , onder bel opsigt en de medewerkias van den kerleraad -der
Ben-. ,emeento.
De 11. WHu1,ea11 lift S u. W. \'IP Arnhem ea omatrveb 4 11.
N. W. HD Nijmegen, aaa den Rijndijk nabij do grea1eP der prov.
Utrecht; ISI' IS7° 1>6" N. B., li3' 19" S9" 0. 1,., en i, door de uiler
waardea tea Zuiden van den Rijn geteheiden, onr welke rivier bic!r
een pouheer i1 op l.akemoad, heaewen, twee YHlfftlreP.
Da. 1tad i1 reeds in de nepade r.eaw onder den naam ua WHlll
wa,, bekend geweest. Het was loea eeae plaah, die onder het. dorp
1-aea behoorde,. en werd door Graaf B11uu aan 8'1. AH■ rccs, den
nrgt'ndeu 8Î$1ehop nn Utrecht 7 geaehoaken. In andere oude 1cbriften 1
wordt. de plaat, Wacau11111H gebeeteu , sommigen willen , dat. W.111•
111au, reeds tea tl)de nu Cu1D1111 C.• ILII , eene legerplaats der Romei
nen , en bij T•c•n•, onder den naam un VAD& , bekend gewel!ll zoude
zijn. Doeb anderen zoeken dit v.., aan den anderen kant des Rijns,
in het. eiland der Batuieren , digter bij Arnhern, en ter plaolse daar
nu ■einenwijk i,.
.
Graaf Ono Il beeft, in het jur 1i40 , Wau111Hu roet muren ca
poorten neraiea , hel1ij dat de plaat.■ toen cent tot eene alad nrhe
"•• sij geworden, of te ,oren reed• 11adsgert".gtigbeden rbad hebbe,
Zeier is bel, dat zij ,. in 1163 , Ha dien Hlfden Graa 1tadsreglea
ontving, welli.e door Graaf ••11&1.D 1 , i■ 131i, bevestigd en uitire
breid 1ijn. Bij die bevestiging verkreeg W AOIIIIHIII den ooam 1'1D
GoDSw&&■--OP..DB-V1L11wa (lnwla Dti mptr l'eltam). l,aalslgtnoemde
Graaf schonk, den 10 àugmtua 1318, aan dezo plaats, ne•ens
Ambem , bet 'foorregt , om ongebonden te 1ijn tot het betalen der
scb1t1ing, die alom in de sleden en laaden, ter aftossioB' der seh11l
den door bem en 1ijaea zoon gemaakt, sou geheven worden. Hij
deed 1ulk1 , de-.ijl ten tijde dat 1ijn zoon tegen heat opstond, bij te
Arnhem krank liggende en onermogend 1ijnde zich te verdedigen ,
den getrouwen en hem toeiredaen sin der burgerij nn beide steden
bad leeren kenueu , ter•ijl daarentegen vele :1ijner leen• en dien1l111a ■ nen hem toenmaals urlaten hadden. Bij de o,ereenko1111t nn
ii Jaauarij 1:Ji0, beloofde de Bi-.chop HD Utrecht aan W,tn111G111
llOO pond (200 guld.) le 1ulleu 11itbetalen, " - da 1cbada, wçllle
bij baar aangedaan bad.
Het land rondom W11-■ 11111 en de Uiterwaardan, neun1 den
Rijn, s\jn nnchtbaar en grasrijk. De grond is op sommige plaatsen
moeruaig, soo dal de gr"ebten der stad redelijk wel vau water Yoorzic,n
sijn. Buit.en de 1tad , aan de noordzijde , beeft 1uen nel tabak.land.
Ree.tea de stad ligt de Wageainirsehe-ber,r, De stad was noe
ger eene ,esting, versterkt met eeneo aarden hoofdwal met 111es holwer•
ken, sijnde de wallm e■ 11raehten nog in •erwallen slaat aati,•nig. Zij
laeeft.lwee hoofdpoorleu, de eene ten 0., de Beqypoort, en lle an•
dere ten W., de NendepoorL gebeeten, van welke de laatste, in
ml jur 18i8 1 is afgebroken en door cene ijzeren barrière térvan
geo ia en twee waterpoorten ten Noordea , de 8 r o e k p e uö t en -du
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laaftlll: dia Bai,nlaHea, hai
de 'Neuder-barriml, wunaa de kam befint ua llea
ea uitloopt ia dea Bija, en de Bi ■ aeabaua of Vaart, loo
e
Yaa den Haan,• aur de pm. Veeaeadul, pn•. Utreclat ea Yervol
geas our Amenfoort,
De stad betlut , binnen hare grac:hlea, eeae oppenlakte Yaa 19 band.
98 •• r. i v. ell. La telt er S80 h. en ruim i!IOO inw. Oadu de
huizen tref& meo •encheideoe un1iealijke ua , •an welke Ln■-T
ADOU, Baroa 'foae&, Heer N11 Ro,ndaal en Bargemeesler •an W•-
...._, ia het hea-in der •orige eeuw , er onder aaderea •ijf beeft. ct.D
boawta ; terwijl ,ij de stad tnos met oadenclaeûleae aleeaea pompea
nnierd en ia het alpmeen aan de urfraaijiag ea wel.aart no W•
....... soo lffr zijne aorgea gewijd beeft, dat de aageclac:bteais YaD
dien Burgenader aldaar sleeds io 191eoiog blijft.
Ien beeft te W HUIHD de •olgeode markten , namelijk op de •üf
Woensdagen io Aprilohoden op de •ier Woemdagea ia April eo den
eenlea Woeasdag ia Mei beesten- en schapenmarkt : op de vijf W11e11acla
gea ia Augustus or anders op de 'fier Woenidagea in die maand ea op
den eersten Woensdag io September schapenmarkt, op de drie laatate
W oeasdagen ia October en de drie eente Woeosdagea ia No'fember
beestenmarkt. De lermis nlt in Maandag oa St. Jou■a Jn, Doo,-,
soo die dag in de eerste helfL der week en .Maandag daarna 100 die
ia de laatste helft nlt.
Het 11n1ieolijk1te gebouw der stad wu ..-roeger het Iasteel- le
Wageoingen, 1ie het art. Wu111•1u (LsT■u.-n-),
Het Stadhuis, aan de Narit, is gebouwd op de aelfde plaats, waar
ia vroegere eeuwen een kerkje sLood, dat aan den H, Naço1,us wa1 toe
gewijd en later het Schutteuhuis was. Het is eea•ierkant geboow
met een sierlijkea opgang, Bonn den ingang staat het beeld der p
regligbeid, Bebal'fe het sladsbetlour boud& ook het kaaloogereg& aldaar
zijne :i:ittingea.
·
Het Postkantoor staat in de Kapel.traat,
De Her•ormde kerk, midden ia de 1tad, was •66r de Befor
malie aan den H. Jou11911 ,la Doopn- loegewijd. Daarin wu door
Ju na Z.U.un eene kapellanij or ahijddoreode 'fikarij geeticht ter
eere uo den Almogenden God , Tan de hooperbe,ene Alaagd .11.t.■ JA ,
en nu de H. B• .llaairdea Cn1.t.11u en B.t.■ a.1.1. In het jllU' 1341
heeft de Schildknaap W11u11T 'fH Zuun, ler ,ermeerderinl' un, da
goddelijke dienst en lot onderhoud un den Regent der kerk:, de io
koms&ea urmeerderd ruet zeven moiaen lands. De lerkgif\ na W a
l:l■ IJHII behoorde, 'f'ln de vroegsle tijden , aan dP.o Proost van &. Jan
te Utrecht, die daarin, bij eeoen brief uo Graaf RauAi.a 1, op den
1i llei 1i80 benstigd werd. Deze kerk is eeu ruim kruisgebouw
met eeoea lagen vierkanten toren door eeoe hooge spill gedekt. en Taa
een orgel •oonieo.
De Room1ch-Katholijke kerk, ena builen de stad staande en
aan den H. Joaa11111 dna Daoper toegewijd, is een langwerpig •ierkaot
rbouw, in het jaar 1730 gesticht, met eenen loren en van een or
gel ,oonien.
V66r de Rerormatie'is te W&IHIHU een kloosler geweeet iu de ..lda
ler,trool. Ter plaatse, waar dit gealaaa heeft, :i:iet men thans woningen.
.. Nog zijn er van ouds belend en van goede inkoauleo •oonieo ge
weeat de Broedenchappen van het H. Krwi,, un St. Nacx,1,us en •aa
de H. H, A-■ & en B.t.11&1.a..
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Voorts had mea u noa in latere tQden een Ga I t h u is en een Wee 1Ji a ia iD de IdûlNat, doeh deze 1ijn te niet gegaan en de gebou
wea dienen thant toL de stads Hollandsche school,
■ea heef\ te WAGlllJH ■ 11lwee se h II t t ers gi I de o, waanan het een

St. A■Toa1111 en het ander St. Joa11 gilde wordt genoemd; een De
Mn 't.ll9nrwim, dat
tlm 11 October 1807 i, opgerigt , en rnim 40 Leden telt ; ec:ne
Spaarbank; een Natuurkundig genoot1cbap, met ongc
,,_. 80 Ledeo; eene Liedertafel or Zanrvereenigiog,
at H leden; eene Leuhihliotbeek Yoor 't alre•a,en;
- Genootschap Yan Moederlijke lierdadigheid, met
nim ~ Leden; eene werkiaristior; een Liefdadig Ge
■ oot1ehap: Dorr:a,, om in den· winter armen van kleeding te
Yooraien, met eene Brei- en Naaischool, onder het belll1ar van
eeoip jonge JafYrouwen.
De La t ij n I c he Ic h o o I aal no in een Gymnasium he"ormd wor
den, waarin onderwijs aal worden gegeven door eenen Rector en drie Do
GeDlen. Het laat· zich aanzien , dat vele j,mgelingen, zich bier ,oor
hereiden sollen zoo voor de Academien , als voor de .Militaire scholen,
De Stad u c b o o I wordt bezocht door ongeYeer 180 leerlingen ;
de Diakoniuchool der Henormdeo door 70 leerlingen;
tie Stad, Fransche school voor Jonge J ufvrouweo, door
10 leerlingen; de Stads Franscbe Dag• en Kostschool voor
Jonge Juf<rrouwen door ISO leerlingen; het Instituut <roor
Jonge Heeren door SIS leerlingen en het Instituut •oor Jonge
Jahroawen door !IO leerlingen; de Bewaarschool, den 1 Mei
1848 opprigt, wordt reeds door 180 kinderen bezocht, hierbij is
eeoe Breischool met 34 leerlingen. De Brei- en Naaischool
TID Doreo, Lelt ill leerlingen.
WA11118au i1 de geboorteplaats no den l,atijn1cbe Dichter:
Pmvs ÄJ1Bsaowr111 (P11r1■ n11 Ansao■s) uit de laatste helft der aes
tieade eeuw en nn den Nederd11il1chen Dichter Wm,s■ H1111Jll Su.s, geb. fl Maart 1741, t 16 December 1789.
•eennalen heeft. W H■111G111 , als zijnde een voorburr nn de Veluwe
a Betuwe de kao1wi11elingeo des oorlog• ondergaan,
Na den dood van B1111ua 111 , opende WHBIIIHIII weldra de poorten
toor Hertogin )llcnzLD (1S7i), en werd daardoor een voornaam brand
paal gedurende de toenmaals plaatshebbende wijandelilkheden, Zoo werd
1111( in het laatst nn Februarij des genoemden jaar• de nabij gelegen
aterkte Gransfort door de Hekereo1 , de aan IIECIITILD toerenegene partij,
btmagtigd en nnolgeos van bier menigvuldige strooptogten io de Ve
ltnre ungevangen. Weinige maanden later ennwel viel W HIIUHla den
Ba0Hao11Tz■ in handen, doch welhaast ontwaarden de 1tedelingen me&
oetzeuing, dat diegenen, welke, om hunne verknochtheid un Vrouw
lbcnno, uitgeweken waren , hei plaueland oDYeilig maakten. Zij
Yerkeerden deswege in bestendige nee•, tot dat bij den laod,rede nn
1177 bepaald werd, dat WH1111111o ■a onder Vrouwe lhcHILD zou lerog
keeren l·:>t op het tijdstip, dat Hertog W ILLB■ u■ G11L1ll meerderjarig
10nde zijn.
In 1379 waren WH111111a111, Gran,forl en Zalt-Bomwul de
eenige plaatsen, door de Hertogin bezeten, 1oodat 1ij aich genoodaaakt
11g, afstand nn hare regten op de landen nn Gelre en 7..titph~n Ie
doen , wurna weldra ook WAGH1a11a met het OftrÎf deel van Gelre nrparlement der •aat1chappij: Tol N11t
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In Uil wud WHu11ou door de Utreeb&schen bij naohl otervall ■ n ,
dia, na met eenen maurbreker geweldig op de poort te bebbea gebeukt
de stad binnen dronpn , Heer H11n■m n11 Ho■on met hood11r4 maa
IJ"angen namen , de plaals aan plundering prijsga,en en verbrandden ,
waarna aij weder buiswaarls keerden.
lo 1469 werd de stad door den Hertog ,u Cle,e bij nrra11ing inge
nomen , doch of bij die spoedig daarna weder 't'erlalen heeft, 'Vindt mea
niet 11pgeleekend. De Aarlsbertog Mn1 ■1L1u11 , in het jaar 1480 Yer
ncwende , dat de Hollandscbe kooplieden , die deq Rijn móeste11 op
,·aren , door de burgen nn W &t1R1H1■ dagelijks werden ungetnl , · sond
den jongen Graaf van Cleve met Jaa n■ EsaoH derwaarts, De&e met
eene 1terke magt over den Rijn gelrokkea aijnde , overweldigde ■ een&
bel sterke slot Ravenswaay en keerde11 1icb, na bet plunderen en 't'ttr
branden van de nabij gelegene dorpen , van daar I op den ~ .Mei , naar
W ,11:1a1HH, betwelli. aij met gestadig geweld en allerlei wapealuiir aao
tielcn. De Geldencben , en onder deze 200 burger• van Doesborgb
aangHoerd door H,uw11a: ra Haa:1il en Sa■ oaa n■ Dl■ G101T11■n1,
deed om den 'Vijand te nr1preiden en ar te lokken, in de tweede week.
na Panscben een inlogt in de HeJter, en plaaffden aldaar de Gleefsebe
landzaten met rooven en blaken.
Ook trokken zij , onder het opperbevel un den 8ÎIIChop van Monster,
almede uit, om W as111"a• te 't'erlOIICn , bij welken hoop aicb al
weder 200 Poorten van Doe.borgb bevonden met bonne bevelbehben
JH GoLTl ■ IT en W1LL1■ LnL.u■;; alii ook de Buameesler dier 1tad ,
die door des 't'ijands leger binnen W.HIIIIHIII ge1ondeo werd en daar
Yoor van stadswege beschonken met US klanken• (ili cents). Die
van Nijmegen, io"8'elijks op de gang alJnde werden door de Boursoa
diseben in hel dorp Heusden onderschept en 400 hunner, onder welke
ook sommige Harderwijkers I toen zij de wijk wilden nemen n ■ar bel
slot no Randwijk , neder geaabeld. Nadat nu cle burgers, met het
volk van de beaeuing te aamen 1pannende, twee 1lor1uen mannelijk
hadden afgeweerd en een tijd lang bel ontael van den BÎIIChop van
M:unater te nrgeef1 met verlangen te gemoet gezien , ,n er boTe11dien
ia de stad gebrelt belJOD te komen , hel,beo 1ij zicb , onder beding
van behoud nn lijf en goed , ten laalste o't'ergege.en , wordende do
stad toen aan de Hertog van Cleve in pandscbap gelaten.
lo 1489 werd de stad door de Arnhemmer, aan de Cleef,cben
outweldigd ; doch uderband andermaal deu Bour1Jondiën in handen
gevallen aijnde , werd 1ij in het laatst van 1IWIS of het begin vaa 1IWO
door Hertog K&an op nieuw aan Gelder gehecht. De lleer v.a.■ C■,i•
nu deed hierop F1L1P1 n• BooasoHra, natuurlijke zoon un F1L1P1
fÜ Goede, en naderhand Biaschop van UlreebL, den 18 Junij 11JOO, het
beleg ,oor die ,tad slaan , doch dcae HIJ zich , nodat bij er 'Vier
maanden 't'oor celegen had, uil gebrek gedwongen, den 9 Oclober , op
Ie breken.
De 1lad beet\ sedert aoo wel al• ireheel Gelderland , voor de m'll
wan beL H11i1 nu Ooateorijk moelen bukken. F1L1N Il bad, in het
jaar 11S7i, nog be1elling in W&cs1111H■, waarvan de inrzetenea aanmer
lielljken O\"erlast leden. Naderhand viel de stad , met de andere Gel
ileracbe steden , der Staatsche partij toe.
Toen de Markies H Boc■uoH, den 13 Junij 167ll, mei eeaige
Fraoscbe lroepcn, bij llsseloord over den Rijn wa1 getrokken , met
Jut om aieb no de Veluwe en beL Sticht van Ulrecbl meater te
maken , nam W .Hn1111n tentond 'Vrije hoede 'fan bam in,
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In W jaar 1707 wu er Le \V &UIIIHBII eeno bevÏflo op,ehuddia9. Mttn
&wis&ta er OTer de uiuluiLÎalJ van den Prin• na Oranje nit den raad 1'an
Sta&e. Op eène lurartien1'ergaderinlJ hadden , neten• de 1tad Arnhem,
die ••• Waua1Hn den 11ilaluilia9 seer ern1li9 doorgednl9ea. OnHr•
boeds traden deze in bel 9e,oelen der Ridderschap, die beweerde dat de
111ak. op eeae land.eltapner9aderin9 moest worden afpdaan, Noetba111
deden de gemeenslieden van W aa1111111111 de Af9e•aardi9den der 1tad Yer
manea, om te ,temmen Yol9en1 bunaen last. Tot de uitsluiting vt1n den
Priu •erd hierop bij de meerderheid besloten. De band na teai9beid
wu nu lnMchea de Geldenehe sleden 9ebroken. Op eenen kwartierda9,
die binaen Arnhem werd geboudèu , openbaarde aieh bel eerst deze af
berigbeid, ter sake ,an het bepven 'fan aekere ambten ; waar omtrent
1'~r nu de aenn Afgenardigden van W a111111 ■e111 nn diu van Arnhem
venehilden. Een hevig gemor onlllond er ondttr het 'folk, klagende dal
aij bunnen pligt O'ferlreclen hadden, De gemeen1fü•den werden verdacht
gebonden bij de Regering , dit vuur ge1tookL te hebben , waarom zij oo
deraoek deed bij de schutterij en Gilden om hen te doen atiellen, In
weerwil der tegenkanling van sommigen geschiedde dil op 11laande 1'oet.
Onder de afgeaellc gemeenalieden be!oad 1ieb Goouo ns lssu ■ , deae ,
tenn1 Hopman 011r eene bende nijwilligen, bragt zijn 'folk op d" been,
oadanks het verbod der Re9,rin9. Een ander, JA11 Aui,111 genaamd,
Yenoebt hulp te Arnhem •11 nrwierF die. Aan liet hoofd nn eeniBll
1'tijwilliger1, en me& vier 1luU,en geschut, trokken twee Burcemees
tera • op besluit der W etboudenebap, den 11 Oetober 1707 , op Waea
aur.u aan, waar de aebutterij Lhan1 onder de wapenen stond. Men
hield er de poorten gesloLen, en deed den Arnhemmers aan119gen, dat
■ ij 1icb 'foor dadelijkheden hadden t.e wachten ; welke de1e betuigden
niet in den aio te hebben , milt meu de poorleo opende , hetwelk
l'fenwel 9eweiprd werd. Die van Arnhem, middelerwijl, eenen bur
genchildwaebL buiten de sLad aange&rotîen , en door deae de Regerins
tol een moadgesprek hebbende doea nitnoodiJeD , trad de 1'oonillende
Borp-ler meL drie Schepenen naar builen, ZU waren naauwe
lijb bijeen, of een der Arnbem1ebe 8urpme111ters trok den degen ,
en riep met luider ·11emme : • Deze 1ijo bet, welke wij moelen heb
ben ; n~ 1ijo 1e in onze magt ," en 'foorts ben li11n 1ijdgeweer heb
bende doen afnemen, werden aij naar Wan1111H1■ 11 terug ge,oerd. De
poort.en waren bier nos steeds psloten weshal,e die van Arnhem
daanoor het 9esebut plannen , en 1icb door 9eweld eencn weg baau
den. Strak.t 1'oerde men de pnng~n• Heeren naar het stadhuis , en
hield ze in pstrenge hechtenis , tot diep in den nacht, wanneer ZB
naar de 1tad1poorL 9ebr19t, en aldaar, door twee atadaboden, uit
naam der af911ette Gemeentelieden , van bnnne bediening en den daarop
1edaneo eed ontslagen zijnde , naar Arnhem snoerd werden. Doeh zij
Alen hier niet lans , maar keerden welras , onder seleide , en noll'
ala p•angenen , naar Wa1iii1H■a. Op '9enoek der bloedverwanten en
eea groot ptal horsen , he.loten eerlang de Staten nn Gt,lderland ,
dat de Wageningaebe Heeren op nije 1'oeten gesteld en in bonne ambten
aouden hersteld worden. Ook werden 1ij te rade, eenig krljgt'folk
derwaarl1 &e aenden , om een wakend oog te houden op de rusL der
stad. De Wageninpcbe Heeten werden ben&eld iu bonne waardis
heden. Het gerucht wegen• het naderen nn krijgsvolk deed de 111r
ken , die de hand hadden gehad in het bemagtigen van de stad , be
.tuiten , om buitena lands te wijken. De 1'rijlorpsen , of Yrijwilli
prs , die giuda en eldere een achrik ea leupl wareo •oor de regering ,
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werden , vol«ens Plakaat Yan '• l.anda itaten
overal aCge1ehat\ rn
nrboden, 6ok wiiL ruqn te bewerken, dat do Wethouders in de steden
voor hun lel'en werden aangelleld , en dal deze de open nllende plaat
sen zouden vervullen uit eeu dubbeltal door de burgerij benoemd. Van
l1ier dat de gemeente 1icb grootelijka bedrogen 11g , ten aanzien na
heL deel , heLwelk 1ij gehoopL had &e 1ullen hebbeu in het verkiezea
nn bare W elhoudera,
.
Zeer bedenkelijk wa, de toestand van W •111111111111 in No•emher 18JS.
Van rondom omgeven door Fran,cbe krijgabendeo, welke aich le Arubcm,
Nijmegen en in andere naburige plaallen legerden, stond de stad iederen
dog even aeer bloot voor plundering en moord, waarmede ruen aich aller•
wege door de Franscben bedreigd aag, en vooral 1ij, welke reeds zoo nak
haren afkeer van de ternielcnde dwingelandij en haar 1'urigat verlangen
naar nirlouing , op grond der alom zwevende geruchten , had geoprn•
baard.. Nog atc"ker 1che1m dit gevaar te 1ullcn worden , toen zij , op last
van den Kommandant nu Arn!1cm I van het gewone geschut ter harer ver
wering beroord scheen Le zullen worden. Gelukkig bleef echter deze
last onuitgevoerd , door de nee• der 1oldaten en voerlieden , ter uihoe
ring van dit bevel afgezonden , .iaar deze, op de tijding van het na
deren der Kozakken, În allerijl de vlugL hadden ffCnomen. Noir dob
berend lusschen hoop en nees , verneemt men eindelijk de in Holland
aangewende pogingen ter benijdiug , en men besluit lol eene 1tellige
deelneming. Reeds op den 26 November werd de oranjnlag, op
last ,au den Maire , op den tol'en en verdere openbare Gehouwen ge•
plant. De arkondigingen van het algemeen besluur in 's Gravenhage
11erden , onder een herhaald gelui der li.lokken , argelezen , en de ge
beele burgerij deelde, met een blij gejuich, in deze aanvankelijke ver
lossing. ,Noir hooger 1"ee1, de geestvervoering als, op d.:n eigen avond,
honderd vijftig man Russische Jager,, geheel onverwacht eu slil , van
den kant van Arnhem biunenruklen. .Met de bar!A!lijkale blijdschap
verwelkomd , ontmoellen r.ij in Wageningcns burgers de getrou•ste
vrienden, die gezamenlijk het broederlijk ve1·bond sloten , om , het
koste wal bel wilde, niwwer weder de Ifrausèhe overheerschiog te
dulden.
Hel wapen van W AGHJHIII beslaat in een veld van keel , met een
rad ,·an zilver, mel een kruis van hetzelfde ,nclaal , op de opstaande
•perk. Het schild gedekt meL een gouden kroon , en ter wederaijJe
va1lgehouden door ecnen leeuw van goud.
WAGENINGEN (DE HENEDEN-POLDEB-VAN-), pold. in de Neder
Peluwe I pro,. G,lderland I distr. Yeluv,e, arr. .t.lrnhent I kant.,en gem.
1Ya:1ening1n ; palende N. aan den Grebbendijk , 0. aan de kade 11aar
den Steenoven , Z. a110 den Rijn , W. aan den veerdam na Opheusden,
Deze polder beslaol, volgens heL kadaster, eene oppcnlakte van
ISO bund. 8lS v. r. ISO v. ell., waarin is gel~gen de beoede111te si.een•
oven met loebehooren en wordt door ecne ,luis , op den Rijn , van het
ourtollige water ontlast. Hel polderbe1tuur bestaat uit twee Leden.
WAGENINGEN (DE BOVEN-POLDER-VAN-), pold. in de lVedn-
Ftlu"t, prov. G,tlderland, dÎ!lr. Yeluu,e, arr. ÁrnAem, kant. en
sem. 1f'agtningen; palende N. aan den weg onder den Berg, 0. aan
de Rcnkumschc strang, Z. aan den Rijn, W. aan den Pabstcndam.
Deze luider beslaat, volgen, het kadaster, eeoe oppervlaLle \'an
160 bun • 12 v. r. 26 v. ell., en bevat lwee boerderijen en den boveasten
ateeooveo , met locbcbooren , wordt door twee slui1en , op den Rijn , van
bel overtollige water ontlaat. Het polderbe,tuur bestaat uit twee Leden,
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WAGUINGl'N (llET GRONDGERIBD-VAN-), dat sedeelte der
pm. 1'"agt:r1Ïflgn, prov. Gelûrlond, di1lr.,Yef,.. . , arr. A,..,._,
bat. 11'agllftingen, hetwelk builen de poorten der 1tad gelepn is•.
Bel bealaaL eene oppenlakle van ill64·bood. 9i •· r. ISt v. ell.;
telt 3815 h. en i360 inw.
WAGENINGEN (HET KASTEEL-VAN-)., voórm. kast. aan de oost
zijde binnen do stad Il'ag,niugen, in de .lcAterllroat.
Dit kast., betwellr. weleer met eeneo bij1onderen mnor rn gracht
omgnen was, is in het bt-gin der vorige eeuw door Lu111 ■ r ,bor.•
Baron Toae&, Beer eon Ro:nulaal, afgebroken; ler11ijl hij Lenns de
pachten lieL dempen en op de' plaats , waar het gNlaao had , een
.
aan1ienlijk brerenbuis bouwen, hel welk er oog slaat.
W AGBNINGEN (OUD-), naam , welken men gaf aan een kerapel
brkje, hetwelk weleer gestaan beeft op den H' agnaingulw-6.rg, op
de· /f,Jn--Yelu'IIJfl, prov. GelJerlatttl, dat in- 11180 verbrand is en •oor
een der 011dste ehristenlP.mpels bier te lande gehouden werd.
WAGENINGEN-EN-BENNEKOM, dijkstoel op de Yel,,w, prov.
G,IJerlt,,a,J, waartoe bebooren de landen onder W a g e n i n g II o eo
Bennekom, eeoe oppenlakte bealaande van it:J7 bood. i:S v. r.
3:S v. ell.
Deze dijkstoel slaat onder het bestuur van oenen Dijkgraaf, twee
Leden en eenen Secretaris.
WAGENINGSCllE-BERG, 1uidelijk1te poot der Veluwache booge
grondeu, prov. Gelderland, waanan de glooijinlJ onmiddellijk buiten
de 1tad Wageningen begint.
Op dezen berg wast goed koren. De plaats, waar vroeger het
lerspelker•je On d • Wagen in gen stond (1ie hierbono), is thans
met populieren omgeven. Aan de helling ligt de, in het jaar 18:19,
nieu• aangelegde , algemeene begraafolaats.
· Van den top heeft men een zeer fraai ui11igt. Hier ziet men de
Betuwe met bare menigte do1·pje1 , gehuchten en vette lr.luerweiden ,
betpoeld door Rijn en Waal; en hij helder weder de stad Nijmegen
met zijne torens en de aan de Waal gelegen buizen , benevens de
Cleefscbe bergen en den Eherberg in het verschiet ; dáár het dorp Ren•
cain met 1ijne beken en papiermolens , 100 slil en rustig aan den voel
da bergs en als door de1en beschermd , liggende ; gind1 weder de hooge
Tafelberg , de torens van Rhenen en de bosschen van Doorwerlh.
Op dezen berg aijn , aan de Rencumsche zijde, in Jaonarij 18-11
oudheden gevonden, bestaande in eenen aoogenoemden donderbeitel ,
uc:ht van stof en grijs van kletir ; eene ijzeren aks, van zeer ke11•
,igc bewerking en nog ,oonien vao de spijkertjes, waa,mede _zij aa■
het hout was bevestigd gewel'll ; een metalen ringetje en staafje , een
dobbelsteenvormig metalen blokje. Enn en ander werd op de aelfdo
plaats bij elkander aevonden.
Den grooten klinkerweg •an Arnhem over Rhenen naar Utrecht ,
loopt onr de1en berg door de stad en ter wedenijde '!let f,aaije land
pderen, 100 als B,l-"1onte den Korln,burg en1. daaraan grenzende.
WAGENING8CHE-VEENEN (DE), veengronden opde
prov. G,IJe,lantl, distr. Y,l11•1, arr• .Jrn/,,., kant., sem. en N. van
llog,ningffl, eene oppervlakte beslaande van SOO bund.
\VAGENINGS-UAll'fEN, b. op den Feluw:oom, prov. Geltlerlarul.
Zie Unn (W .&HIIDIIS-).
\V AGENOIJEN, dorp in den Tieltrwaard, prov. Geldnland. Zie
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WAGBNWBGA, naam, onder welkea de dal1 W-.... . , op de
lfedn-Yel11w, prov. GelJerlontl I reeds in de negende eeuw bebai
was. Zie W .,u1111u.
WAGENPAD (HET), verloopen uanrater in het Tuil#A.-9a,,
prov. JfoorJ..HoUantl, dal uiL het Bovengat en over de Zuider-Haau
.heen , io de Bn•jtl uilloopt. Het moet wegens droolJle nrmedea
worden.
WÀGEO, w.1110,, W A18IOI, W.UGZIIIW or WÀ18IIOB, eil. in Oo,t-Jrulil,
in den llold«htt-4re1!i,el, tot de PapoetcAe,nlandn hehoorende , la
acheo 0° en 0° 30' Z.B. en 148° 16' en 149" 4/ O.L., door eeae breed,
1lrad no Nieuw-Guinea en door de DampienalraaL van Batanla p
acheiden.
Dit eil., sedert Ja11g hij de Nederlanders bekend als ooderhoorif aan
Tidor , is io de tegenwoordige eeuw door de voornaaante Fransclte
, rei1iger1, als F111C1NIT, DaHa■ IT· en D1■011T •'UnaLL&, heaoebt ;
waardoor , onder anderen , de juistheid ÎI gebleken van de opneming
der Zuidluut door de Nederlanden, vóór weer dan eene eeuw. De
Kabilo or Reembaai, welke het eiland in een ooster- en wetlel'
acbiereiland nrdeelt, i■ door Dnau1 op nieuw opgenomen eo Ch a
h ro lab aai genoemd. Lang■ de noordkust ligrn ten 0. de kleine .
haten van Boni eo ten W. de ToCabak O orrak,baai en de
Pia pi• baai, welke beide laalate •,oor zware schepen eene veilige an
kerplaats aanbieden.
Vaa hinoen is het eiland hoog en bergachtig en aan de kuit me&
aoede havens en baaijen voorsien. De hoogten aijn met bouebeo be
ilekt; terwijl kleine Leken en ri,ieren naar de see atitroomea, Qnder
de niet hooge bergen 11ijn: de Djebh1.-llonpeine, door J'oa..,
Ban e kam genoemd , welke wel iO miJlen in aee kan gezien worden
en nog drie andere toppen van eeoe 1ooderlinge gedianle,
Niettegenstaande het eiland onder de efennachtslijn ligt , is het er
nit!\ buitengewoon beet , en aee- en landwinden , 100 wel al• de 'l'oeb
tigheid van den grond, nroor1aken veel verkoeling, De voortbreng
aelen aijn : sago , kokosnoten , pisangs , 1uikerriet , piment , oranje
appelen, pompelmoe1en , patatten, kalabasaen en waaraebijnlijk oek
vele 1pecerijeo der llolukken. Van viervoetige dieren ziet men er het
wilde &'lfijn; van gevogelte den paradijnogel, den zwarten kakaloe,
nog andere kakatoea, kroonduiven en wilde hoenders. Verder aijn er
vele schildpadden eo bijzonder groote moeeleo , andere achelpdleren
en viacb, .
.
De inw., wier aan lal men 100,000 berekent, zijn deel1 'llaleijers,
deels Paeo- , deels Alfüereo , 'lfelke laat.te , nlgens Panca■ n I hei
gebergte be11Jonen; terwijl de Maleijera geregelde dorpen en steden un
de kuit, en de Papoea aldaar h11nne groote buizen, die op bamboes
palen rusten, hebben. De geringe kla11e pa~ geheel nukt; de Oppeco
hooFden en 'VOOmunuten dragen jakken eo kleederen van Cbinesche
stof en eenen tulband. Zij hebben I als alle andere Maleijen, eene lilJle
klenr en dikke, zwarte, maar lange baren, Hunne wapens beslaan 11it
pieken met ijzeren punlen , boog en pijlen. Zij worden als huitenge
woon wantrouwig omtrent de Europeanen en andere Maleijer• beschre
ven. Echter hebben 1ij aanhoudend "Verkeer met de Chinezen , die
bonne "Voortbrengselen l81Jen Cabrijkwaren inruilen. Verscheidene Cbi
nesche kooplieden hebben zich bier nedergezet , en handelen "Van bier
op Nieuw-Guinea. Waarschijnlijk .is ook bier de regering leenroerig,
terwijl verscheidene Rajab1 hel bestuur schijnc.n le deeleo.
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WAR!'·., w&T• w... ' .... ia o....Ja4i#' mid. .l.&onto ' In het
-"•,,,,,._/u eil. Boero, met eeae 001t•noonloostelijke rigting ia de 11'ay•
lla uilloopelide.
W AHALELA, riv. in 0..1-IHmi, resid. -'•NiH, op het Jlol•l1r1ie
eil. 4-6oi••, aan de Noordlmtt, Zij kom& met ondersebeidcne takken
nil laet geberirte en loop&, met eene noordelijke rigting, in den 4,.,;6i
pel•-:..St,-ltua,.,, uit.
WA.HL, gem., deel, in bel balj. ,-an Arlo•, deel1 in de heerl. Bllff'lin
ga, deel1 ia de bearl. BOfldorf, grooth.La.it1116urg > kw. en arr. Die/,i~I,.,
laat. Redmgrn; palende N. aaa Heidencheid en Nednha111en, O. aan
Grmbooa,
0, •n Be&tborn ,
aan fol1eheid, W. aaa Andorf.
Deae gem. bevat de d. Walal, R111chroth ea Rindaeblei
dea; de ,ela. BrauerL, Greveh-Brasilien ófGrevels
Braeil, Hei1pelt, Koonig1hof en Knbhorn, en de al
leen staande hoe.en R e d i n g I b o f of W e i d er t en B. e n g b a c b.
Men telt er S:t0 la. en 1i96 inw,
De iaw., die allen ll. K. 1ijn, maken de par. Taa Bu Ic h rot h t
Il ia d ■ c h l e i d e n en W a h I uit.
Landbouw en -.eefokkerij ajjn de beide Loofdbronnen -van wel,aar&.
De fabrijkiarigtingen bepalen 1ich tot !il koren- en 1 oliemolen. M.en
oog1t er jaarlijks 900--1000 sak rogge in, 900-1000 aak lia,er;
30-40 uk boeli.weic en S000-4000 aak aardappelen, De veestapel
bestaat 11it 130 paarden, ISt0 stuk■ boornne en 1i0 varkens.
Het d. W&aL list Si n. 0. ten z. van Diekireh en bijna i n. N.
ten W. TID Rl!dÎDft•· Het beul 74 h, en ruim 399 inw., en beefl. celi
geme,ntewoud -.an 4S bond. 10 "• r. 80 v. ell. De dorpskerk be
boort lot het apast. ,ic. van Lan,,.hrg, dek, vaa O,pnen , en
wordt door eenen PalloÓr bediend.
W AHl,HAUSEN , Wu1,■AV1n of W1,1,11,11111, d, in de beerl. Clerff,
crooth. Lwzet11hrg, kw., arr. en 3½ u. N. nn Di'elnrela, kant. en
i½ a, Z. 0. vaa Ckrff, gem. on 1 u. Z. ten O. ,·an ll01i1191n, Men .
lelt er iS la. en 180 inw.
De inw., die allen 8. K. •Un. hebben hier eene kerk, welke tot
be, apost. vic. van Lt,nal,urg , dek. van Cltrff heboort , en waartoe
ook. de bewoners -van hel geh. Dil:t behooren, Deae par. telL i80 1ielen
en wordL door eenen Pastoor bediend,
WABLWILLEl\, d. in het l,anll-mn-J'allum6-,g, proT. Limllwrg,
•rr. en 3i n. 0. tea Z. van llaa11rieAt, kanL, .en 1 u, 0. Z. 0. van
611lpe11, gem. en i o. 0. ten Z. van ll'ittffll, Men telt er 44 h,,
eo 160 inw., die m-t hno bestaan vinden in den landbouw.
De iaw., die allen R. K. aiju, hebben bier e,ne kapel, aan den
R. Cn1Naus •~wijd , welke lot de par. van Jlletlwlen behoort, en
àor eenen eigen Kapellaan bediend wordt. 1
WAH0E, Wu-Wuo1, dat iá de Juu1sc■1-1m11, riY. in Oo,t•
lattlil, in het Bol,J,uA, eil. 4m6oinG, op heL oostelijk gedeelte ,an
de k11sL van Dito,, welke met eene 1uidelijke rigting iu den .Jrcliipel-■..St.-La=-n,11 uitloopt,
'
W AJAMPA (DE) of a1 M1111ar11111:111&, riv. in lf1Jerland1-GuiantJ ,
kol. Sarïxea,. Zij heeft haren tweeden naam- bekomen nn de mcnig
YUldige moskietea, die aan hare oevers gevonden worden.
,
WAIGAM.ME, eil. in Oo,t,/ndii, in den AlolMáel,.e-4n:la1"pel. Zie
llruowu-.
WAIGEKUW, W11111110 of W.u1110 1 eil, in Oo,t-Indii, in den llo

z.

lul#lat!-.drdaiptl, Zie
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WAIABIBO , d. in Jfeifflau,.,,,__, kol. S.. iwa•, ua ~
Jlaro.ïj•••
Het ia bewoond door Boachnegen , ea beeft omtrent 80 inwoaen,
nn wier woningen onderscheidenen op palen gebouwd aijn.
WAIJE, geh. in Opper-Gtldn-, prov.
Zie Wur.
W,\IJEN of W11111, noeger W11DS, voorm. afaonderlijke beerl. ia
het OnirkUNJrtier der prov. ·Utre,:ld, arr. Ärt11nfoarl, kant • .,,iji-lnj
Du,.,.,ûti, , gem. Outl-1'• ' - : palende N. en 0, un den W aijenaclle•
dijl, die haar van de heerl. Bunnik-en-Vechtn scheidt,
aaa OatlW uh·en , W, aan het Overeinde-un-Jutphaas.
.
Deae voorm. heerl., welke sedert het jaar 11S41S reeds met. Oa,l.
1Yulun i1 veretnigd geweest, bevat niets dan het geh. Waijen i
beslaat, volgen• het kadaster. eene oppervlakte VID 160 bond, 70 v. r.
80 v. ell. belat.baar land; telt IS h. en ongeveer 40 inw., die meest in
den landbouw bun be.taan Tinden.
De Herv., die er rnim iO in getal aijn, behooren tot de gem. Hn
t,n. - De R. K., die men er telt, parocbiëren te HOt&te&. - Men heef&
in deze beer!. geen 1cbool, maar de kinderen genieten onderwijs te
Houten.
De heerl. W.11111 wordt, eun als Oud-lrulun, thans in eigen
dom beseten door den Heer P. H. Tasv&1, woonachtig te Oud-Wul,ea.
Het geh. W•1111 ligt :S u. Z. W. van Amenl'oort, Sf u, N. W. TID
Wijk-bij- Duuntede,
WAIJEN, Toorm. adell. h., in het 011eriearlier der prov. Ut~,
arr. en IS u.
W. van .,J-,,foorl, kant. en :Si a. ·W. van -,,
bij-Duur,tede, gem. Oud-1l'ul11n.
Waanchijolijk beeft bel H11i1 te Waeijen (zoo als het op de kaart Tan
1640 gespeld werd) aan de Oudwulterbroek•weteriug gestaan , en wel
aan de 1uidzijde , hetwelk uit eenige gedempte grachten kenbaar is,
ter plaatse waH men thans eene bouwmanswoning aiet.
WAIJENSCHE-DJJK (DE) of de W111111,c:111-D111t, dijk in het 0.,,.
1rvlartier der prov. lltreclal , die aan de vaarl van Heemstede een be
gin neemt en in eene eent noordooalclijke en dRArna zuidelijke rigting ,
tuuche11 de heer!. Bunnik-en-Vechten en Oud-Wulven doorloopeade,
tegen den Ulrecht1cbe-dijk stuit.
·
"W AlJESTEIN, Toorm. ridderbofst. in het Or,e,"-artier der prov.
Ulr«lal. Zie · w&AIIIIISUIII,
WAJOIIBO, kreek in Jfederlanth-0•1°a•t1, kol: Suria,_., welle
met eene oostelijke rigting in de Coppeoame uitloopt.
WAISSELA-A, d, in Oo,t-/nJii, resid. Ätaboiaa. Zie W•vm.••••
WAKERDIJK (DE), dijk in Ke11nenwrland, prov, lfoorJ-Hollarti.,
aan·· de aeeweering van de Hondsbosscben , digt aan het slrand
der Noordzee , gelegen , en aich uilslreklende Tan Pellen tot uo liet
Kamperdnio.
.
WAKEl\DIJK (DE NIEUWE-), vroegere naam van den Daoo■IUUI,
in KmMmer/aad, pro,. ifoortl-Ilollo,i,. Zie Daoo■ 1101a.
WAKKADJA, d. in Oo,t-lndil, resid • .lmboina, op bet JJo~
ei), .ilmboit1a, kust nn Hitoe, aan het noordenlrand.
\VA K.KAHOELl (DE), ri•. in Oo1t-In,ii, in liet MolNat:1- eil.
Ämboino, kust van Hitoe, aan de Noordkust, in ecne noordelijke rig
tiog, in den .4rdu"pel-HH-St.-La:anu uilloopende.
W AKKAL, d. in Ooat-Jrulië, resid . .dmhoina, op het Jlol.hde
eil. -"•hoi11a, kust van Rita,, gesp. Otli-Sa-ni, ½,nijl W. HD
Hitoo-Lama, aan een riflig strand , waaromlrtnl men vele kok01boomto
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Jiqft. Het ,wt onder eenea Orangkaja. Men telde er in het begin
der vorige eeuw, 304 zielen, 193 weerbare mannen en 46 dati'1.
W AlKASI~OB, d. in Oo,t-lrulië, raid. -'•6oino, op bet Molu/l.
tde eil. ..la6oiao , kuat un l/iloe , in bet zuidwesten van de kuit,
aaa bet strand , Z. 0. 'fin Larike.
Het bestond eerlijds uit 'fier dorpen , die boven elkander stonden ,
doch na is bet maar één fraai dorp , dat achter een klein heunltje ligt.
Daartoe plagt het d. Se hit , dat wel een hahe mijl na het strand
laf , IOOllla ook het een kleine mijl Yan Larik.e liggende dorp Tap i
~ ~hooren , doch cleae linea no zamea bij die nn Wakkaaiboe ,
aaauwelijk1 een kanon1ehot no Larike , onder eenen Oraogk.aja.
0-, inwoaera zijn Moren , die ook eenen fraaijen te1npel aan het strand
hebben , en ,taan als gunstig bekend , daar sij sich zoowel 'foor de
Nederlanden, al1 Yoor hunne eigen Opperhoofden , seer dieo1tuardir
hetooaeo.
•
Zij plagtennoeger metdieua 01t.rie11, ..lualo,l!Je, Larije,
..lra ■ g ea Lilli6oy, een Oeli uit te maken, doch s\jn naeen
atteheiden, uodat W u1..u1■01 met Larike te amen een coracora al
feeo achepen.
Enn ter zijde na het d. in see , heeft men een hooge vierkante
klip, waarop onderscheidene boomea groeijen. Zij ligt een 1naphaan1Cbeat HD den tempel ar.
.
WAKKi.llDIJ)[, dijk ia Bealand, prov. Utr,eht, welke in eene
noordelijke rÏgLÎDf van het landg. Groenneld, gem. BIIM'fte, door de
pm.
loopt en aan dtt Huiaerweerd eindigt.
WAKSW AYE or Jluoa1 , eil. in Oo,t-Irulii, in de Strao,___llo
t.üo,, au de Ooslku1t Yan het Sancla,ehe eil. C,1,1,u , nabij de Voa
maenbaai.
WAL (D:K), ook wel Doa,wu, geb. ia JJi,,,e,rtk,di,,9,pil, prov,
Dnallae, arr. en 7 u. Z.W. un .Iaen, ·adm., jodic., bal. en il u.
ll. 0. Yan Jl'fl"I, gem. en IS min. ten W. Hn Ha..el~; mee i9 b,
en raim S80 10,r.
WAL {DB), b., proy. Fri,slorul, kw. Offllf'loo, griet. St110lli-,.,r
arr. en I u. N. 0. un Heerlflflem, kant. en SI½ o. N.N. W.

B-,•

lou,
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B,et,tns.aag.

Bel ia eene der buurten • waaruit het d. Ouega bestaat. ••a lelt
er 17 h. ea oogneer 90 inw.
WAL (DB), geh. ia het Larul-t,urclam-llau-m•ll'aal, proY, Q,l•
.,,._, kw., disll',, arr. en IS½ u. Z. 0. no Tiel, 1i u. W. tea Z.
,u D"len. gem. e11 IS min. N. van .Jppell,rn; met ilS b, en 140inw.
WAL (DE), d. op het eil. Te.rel, pro,. lfoortl-Hollaflll. Zie W .m, (D1).
WALACHRIA , Lat. naam nn het eil. W ALC■uu , prn. Znlau.
Zie Wuc■-.
WALACRA, naam , onder welken het eil. W.ucnau, proT.
'-', in het leYea na dea H. W1LL1aaonu1 'foor komt.· Zie W .u.c:■ IU■ •
WALACREN of•• ■1WALD1 •u111, oudtijd1 dat gedeelte na het
eil. ll'aldaerett, prov. Z11lantl, hetwelk than• de watering der Vijf
Ambachten nitmaakt. Het behoort tot de oudste bedijkingen na
lf'akieren.
WALACllUII , naam , onder welken de Monnik S1111■ 11T, be& eil.
W.u.cau111 , pro•. Ze,lantl, nrmeldt. Zie W AU:■1a1■ •
WALAJA (DK), riv. in 0011-lnd.il, op het J•6otUdae eil. Cmat,
oP H._moltel, met eene oostelijke rigting in de C,ra11110Ae-su uit
loopende.
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WALAS, d. in ONl-luil, op bel 8 ~ 1il, J•to; raid, St,t.,
rabaya.
.
WAl,A WA (DH), rl,. in O,,,t-lttdil, op he, llolubdre.eil • ..i'-6oiu,
aan de Zuidkust tan het achiereil. Hilff.. ZtJ nh md tienen aoid
waartscben loop in de binnenbaai, tnnchen de schiereilanden Hitoe
en J,eytimor.
WALAWANTOB, d. in Oo,1-Tr1dil, op het S•ll!WtAI eil; C,kh,,
op de 11oonlelijke landtong, rcsld. lll!fla1o, aan de bogl Ka~li.
WAl,BURliH, kast. in Opper-G,lrhr, pro,. Limb11rg, arr., kant.
en S u, Z. van ROfflROflfÛ I geto. (}l,,.en-LDll1r, 10 min. W • \"H
Laak , 111'Rlrloe het behoort.
bit kast., wordt in eigendom bezeten en bewoond , door den Heer
D1u-on vo11 81t0n ,011 Ernn,c■ • Heer .,.,a Stntrll9ttrfl, (}1111-n-La air.
\V ALCHHRRN, eil., pro,. Zeeland, tban1 het Wfttelijkste der Zeeuw
sche eilanden. Het wordt ten Z. W. l!D N. W. bNpoeld door de
Noordzee , ten 1'. door de Ooster-Schelde , die bet nn Schouwen seheNlt ,
ten N. 0. door bel Veergat, waardoor het nn Noord-Beveland ell ten 0.
door het Sloe, ""'Nrdoor bet-Tan Zuid-Be-,eland gescheidenwordt; terwUI
van Staats-Vlaanderen 1eheidt. Het eiland
de Wester-Schelde bel ten
heef\ eene vierhoekige gedaante, waarvan de afgekante punten naar de
,·ier hemelstreken gekeerd zUn, Het heef'l 10 uren gaans in omtrek••
i0,604 bund. in !J_ppervlakte, De lengte .an hel N.W. naar het
O.
is 3 en ,an het N. 0 . .naar het Z. W. il a. Van het Z. ar wordt de
gebeele west- ook de noordzijde tot een uur noofdwurls taft Vere door
duinen tegen de zee be•eiligd i met uitzonderiag alleen ,an het 1walls'
westelUk1te gedeelte , waar de otenware en merkwaardige 1t ea U, a p
p e h che- d ti k ge,onden wordt.. Aan deandere aijde wordt hel eilnd
insgelijks door dijken ingesloten.
_
De naam nn dit eil•nil ia 1eer elHI. Het wordt doot den Abt nn
Bcbternach , in be& lenn 'fin St. W1tt1a101D , Wi.ucu , door da
Jlonnik S.111111,vs W 1ouc11■ • doer eenen naamlooaen 11ebtij,er W ,._
tAcaau en in de Jaa;6oeli:o NII Fulda W .t.LCDa.t. pnoemd, Ieiaer
Ono Il achrijf't , in eeuen openen brief HD bet. a8f 974 , W •ucaa1.1 ,
gelijk he& nog hedendaags in het Latijn genoem wordt. Den aelrlleo
naam hcel't het ook -bij llatas STOu en bij onaef'oudste kroaijksch,V
Ter1, Bos■na beweert tegen Dooa.1· en Sc■•••m dat het ,au oada
W .11D.1 geheeten werd, als io den giftbrier ... Koninr LH■WUlt. ia
hel jaar 868, aan Graaf Dr111111t; doeh met· weinig waanchijolijkheicl.
Ontlertusschea ia de n111rn1oorsprong n11 dit eiland zeer an1111ker. &nip
beuaelen nn eenen W .it.c■ of W &L.&c■ a1■ 1, Hertog • • Herte,-n,
die ten tijde nn J11111T1 en ll0Lon11111 10t1de geleefd, en dit eila ■d
bedijkt hebben_. Anderen 1rgcen , dat het dU1 genaamd ÏI naar se
keren Afgod, die aldaar werd aangebeden, want in eene oude 011ffedrukte kronUk leest men , volgens E11101n, dal W .1tc■ u nn ouds
een naam geweest •ij van M1■ cn1D1 , die un de ingesetenea 1eëerd
werd , als de Buehrrmgod nn de aeeka1t , en onder wieas hewaring'
do zeestranden stonden; als of bij 11'111/wr of 11'allnliffr ware ; he:
teekenende 1110lle11 ia de Nederduitsche &aal _,.,, Was er TH
dezen naam "an lhacu11111 100 -veel 1ekerbeid als er ,an zijne 11a
hiddin1J in dit eiland is , 100 was mogelijk de uak ge'°nden ; wa■ t
hel eerste verzekert ons lln11 Svoltl. Andere naam11tfleidinge1t pan
"ij stilzwijgende •oorbij. Dil ia zeker, dat liet reeds in den jare
836 met den naam nn W ucuasa erkend geweest , en altijd TOOr
hel ,oorlrelîelijkste der Zecuwsebe eilanden neltoudeo is.
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W .11.dlln, h11111eer onmidctètfUk no 1M plflll'III, heeft, •oor 100
onder dè Zeeuw1elie eitaadeo de nrinate nr■ adreringen on
àrpaa- ; ooit kaa lnit uiet soo dik•ijla ahl' de oYerip eilanden o'fer1b'OOmd :aijn ,e.,rordea·; aanpsiren de bodem, 'fOOt het rrootate gedeelte
uit ood aaogeslijlc lall'd btllamde ,
nitatek 'foot dea lfrlllfroeÏ ge
scfaikt is, eà de andere eilanden; daarentegen,,, meatal an,t 1warc
l:lei bedelt, meer 'foor den aUerbcnnr ; ....n. •
Bel ;. eea 1choon eiland, dat eeoe aangename 'fetaclieideaheid 'fllll

"•--- weet ,

biz

pmgtea •al,iedt , waartoe de f'raije lnritenplaatMa , ''8D welke ·wel
Tele gnloopt , maar toeh. aog ondencheiclene onrig aija , aiet weinitr
toelireogelt. !'au de aoorct1ijde· bffd bet nel geboomte, tenrijl de
nerip 4tP.pertlaktë 'foor de lielft nit Yoortftft'elijt bonwlaud , en 'foor
de htlfi áit meeat pde weiden bestaat. Dtt nachten aijn er uppipr •
clocb niét 100 llliakelljk al• elders, behal'l'e moerbaiën·, meloenen en
ytgea. 1:Je paaiden •tfn er, 1waar en lomp , o~hoon er Yeel werk nn
pakt wordt.
De pnd ia op W.11.aun Yet, magtig en kleiachtig. De soort
mi klei , wa'lruit bij be&taat , ie ecblet niet 1waar en Yrij gemalilelijk
te bèarbeiden ; daar hij aieh seer
aaaál'ferbindt en lot een nst
lip:baam 'fOrml, ia die uitmunten 'fOOr· de dijken , welke enkel nit
den klei hëataan. Op eene ·aekere diepte gtnènde , wordt die l1ei
TOChtig en 1tinlend , en 1ten6t eindelijk 'feeltijds op eeae laag van die
beroemde soor& 'fan qvelachtige en al, met stoppels Terbondene aarde ,
die 1a11 ""-I noemt, en Wélke men eer,ijds tot hr.ud en tot sontmaking
baia4e; onchir dae laair ontmoet men 11ndgrond en water. Br lijn
pleettea in lia eilantf, ahraal' de- orrrsrooit •inder nucbtbaar is ;
IGOdap ontmoet men in de nabijht!1 Tau Westb~lle, waar men
eeaen lieifronct heeft , niet ongelijk aan dien 'fd de Veluwe.
&!a- metk,taardig overbfijt'se[ der aloude bewonen nn dil ei). tindt
an ~ 1ijae OJlllenlatl'e 'fenpttid ,· ia de groene heuveléa , welle men
111d de' namen ,an t"'P"' , elifllhrgnr, '"6amolwl, t....,Jo,, ~tem-'
k. Ba·n tretal ÎI menitr9uhlilr ; •ti levertn , de eenloonrgheid nn
YlaU~ land brekend! , geen onverm~~eliJk geaigt_ op. Sommi
llill s!,fll d.i(l't lij de womngen , anderen 11Jn 10 hot midden- der tel
ilen en eenipö ae1& niet seer ter van de duinen. Allen tencbillen
dj ha pootte ; eelligen llijn geheel laai • alleen met soden gedekt ;
llldereá titafen niet cntàardig ééaen boom en enkelen sel& een koe
pehje O{> den- ktnin. Waartoe due heuvelen oonproakelijk hebben ge
diend , 11 ni'et uker té bepalen.
te wepó well.e de ,em'eontchap met de plaatsen onderling en met
lidde1tmrg daantellen , 1ijn vrij goed en hier en dur aangenaam be
plant, Van de hoofdstad loopen naar Vliniogea en Vere aeer goed on
defboadene straatwegen-. De eente, reed, begonnen in de aestiende eeuw
en van den Abeele tot lliddelbnrg vollooid in 184G, mag IOO door boom
p-4u al, door lueodigheid nn sesigten en onophoudelijk been en
tèdu wandelen en rijden , onder de aangenaamste wegen geteld wor
clen. Oot loopt eea uitmuntende klinkerstraa\weg naar het Sloe , die •
onder Nieuwland insgelijks fraai is beplant. Ook naar Domburg is •
~ de 1tichting van het badbui1 aldaar , een klinkerweg aangelegd , .
& O'fer Serooskerke en Ooitkapelle loopt.
· let eiland W.1LCD1iln wordt 'fan bet overtollige water ontlast door
clriereestuizeD', wanrTan twee te Middelburg eaééne te Vera. Het
opzigt over deze sluizen anet bare watergangen, gelijk ook over de
zeeweringen des eiland,, is opgedragen aan ccne centrale directie nn
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W ALC- ■ 111 , bestaaade uil eenen President , •ier lladen , unea Grillcr
cu Penning1Dee1ter. lle& betreU.intr tot dit opzig& wordt bet eiland ver•
dceld in vier wateringen , nnr de ••er bemcls~r9.ken genoemd. De eerste
oudste en groot,te dezer waterin,en is die der aqogenaamde Vijfa m
b a c h Le n (ooli. wel eens cle Noord w a te ring genoemd) , aldus gebee
ten naar de ccnte bedijkingen , welli.e aan de W alaeren of de bewalde ak
i.ers, op welke Domburg l11g, plaa&I hadden. Zij 1ijn thans bekend als :
Poppckerk·e I Boudn,ijnakerke, Jielis.kerke, Mariakerke
t'n Grijp IJ;. er k e. Voorheen droegen &ij andere namen; gelijk. bij voor
beeld: Mei is- of Il ei los kerke, waar de Abt Hn .Middelburg de tien
den beul, dat in de dertieade eeuw ook Hugeo• Boi den 1-Ambach t
. geheel en we1·rl: De Swalioge en Pekelinge maakten hel langst de acbeiding tusachen deze en de oostelijke gronden. Bij Mariakerke, door
,Jen 11oppendam afgedamd, :verrezen daarin ten N. de hondêrd genie
ten van Grijpalu:rke, welke tot de Oostwalering beboeren ; Hondegema
Ambacht, en bel deel van Serooskerke, hetwelk bij de Vijf-Ambachten
gereli.end wordt. Ten Zuiden werden de W erendijk en de Zoutelao
dcn ffewonnl'n. lloc vroeg de1e afdamming plaals had , kan men
,laaruit aDeiden, dar men, ten jare 121>1, Gapinge reeds als eeoo
bekende heerlijkheid aantreft., dal. er in bel jaar 1260 vao schik kin. grn gewaagd wordt omtrent de tienden in de Pe.kclinge en Poppen
damme, eo ook Zoutelande ia -die eeuw I als algemeen bekend .ge
noemd wordt.
U.: 8ouée vereenigde de Pekelinge met de Arne , welke door Mid
del burg lièp • en due 1tad nog ia het jaar 1301 in een 001l- en west
oever scheidde. De arondeo ten Noorden der Arne. Hrmden de Ooal•
waterins, welke genoemd eo umschrenn wordL bij .M111au in een brief
van 132:S. Door de&en Araedam , den Brig of Breedam en den O,er
dam werden aij ,eheel met de stad en de 111idergronden vereeoigd en
;1(100 ook deze nader aan de Vijf-Ambachten verbonden. Hoe vroeg dit
11laah bad kan daaruit afgeleid ll'ordea , da~ Brigdamme in 12H reeds
nne bekende bucrlijkheid "as. De Vro11wen-polder werd eersL ia 11SIS9
daaronder opgenomen. De gronden ten Zuiden der Arne werden nor door
den Wijhliet gescheiden en vormden alzoo de Weat- en Zuidwaterio•
gen. Zij werden door den Seisdam aan Middelburg vastgehecht• nadat
llevereos-Ambaebt., in den Wijt,liet op,ek.omeo, beide gezegde deele11
bad wereenigd door den Sutburg of Zuadburgdijk.. Deieu naam loch
Jrveg d;e sterkte, nithoofde van hare ligging in betrekking lot Middel
burg, en zoo komt hij ook voor in den siflhrief van Daas. Vil, bij wel
ken hij aan de abdij van Middelburg tiendeá saf, aldaar en in de drie
11aogreua:ende parochiën van Riuhem, Vlissiage11 en Koudekerke. la
hel jaar 12lSO "·ordt bij de aanwijzing ,an de !!f len en beziLlinfen der
abdij sLelli1t ondel'5Cbeid gemaakt t11sscheu het Offiei1U1, de WesL-Subburg
en liet Of/icium de Subburg.
Op het einde van de dertiende eeuw werd de 1uidelijke oe'fer na
dil eiland volkomen nrbondea I daar in 1293 een nieuwe dijk van
îliniogen lol aan Dijk.shock gelegd werd. Sedert heeft men daar ia
1372 oog ecnige gronden bedijkt, en in 1390 den Bonendljk•polder
,anngewonnen. Tea Oosten un Veere heeft men sedert nog gewonnen,
in 1618 het 1cbor ten balven Crij , na de bedijk.ins de Oranje-polder
genoemd. En ten Ooslen na bet eiland \V ucau&11, voor deu mond
der Arne, hel reeds in 139!S genoemde AraeiDuidcr-zand , helwelk mea
als 'bet begin der ,erla1,ding van bel Sloe kan beschouwen , co waarop
_.edert gedijkt ziju : in 1631 , Sint Joosland ; iu 1644, Nieultland ; in
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f8Gt, Nieuwerkerker-polder; in 1871, Nieuw- en Sint-Joo1l11nd (t)··
ttoe aaniienlijke streek nieuw aanplijkt land , 'frCJl!IJer eeo af1ondcrlijk
,iland ,ormende, dat thans door dammen en door het uitgedroosde kaunal
YID Wetsinge met W.uc■ 111111 een (l'ebeel uitmaakt en waardoor A r n c
m ui d en , digl bij Middelburg gelegen, in eene landstad herschapen it
geworden (1ie het art. Aana1nos~); have, Toormalige h:iven wordt thans,
10 plaats van met schepen be,aren , met "agens bereden-.
·
Vroeger moet de zee ook hier bare woede botgevierd hebben; 0 ud Arne m n id e n , niet ver •an het tegenwoordige hebbende rlegen , is
door haar verslonden. Tegenw09rdig wast er aan de oosllijde en
11oordoostsijdo tot aan- Vere oteral land aan , 1elr1 op den noorde
lijken uitboek bestaat polderland ; de duinen 1ijn daar, wel i, waar ,
aeer aterk verminderd , doch daarvoor langs is we,1,•r eeni; r,,·oote
zaodstrook opgeworpen , het. 8 ree Ia n d genaamd. Rij de· steeds tne
oe111ende ,erzanding kan het niet missen of de irebeele rnimte, tus
schen dit eiland en Noord-Be•eland en Zuid-Bneland, tban1 reeds
•oor het grootste gedeelte met slijkbanken ia opge•uld, no naauwe ka
nalea doorsneden , aal vroeg of laat geheel en al in land OYeriraan
en 100 doende deae drie eilanden in een enkel eiiand berscbapcn wor
den. Aan de west noordkant , westkant en aoidweatkant, d;iaren&egen,
haeh het eiland altoos •erlieaen ondergaan , ,ooral door het weg,,po"•
len ea OY!!rtluiven der duinen, waarmede de k111t alhier voor hd
grootste gedeelte be&et is.
Op he\ eil. Wuc■nH liggen de drie steden Middelburg, Vere
en VH11ingen; en de volgende 4i beerl.! Brigdamme, Bu·t
&inge, Hoogelande, P·oppèndamme, Grijpskerke, Kerk
wenc, St. Laurens, Mari11kerke, lleliskerke, Sir Pop
pekerke, Riuhem, Welsinge, Arnemuiden, West-Sou
harg, Oost..:Soubarg, Koudekerke, Krommenboeke,
Zontelaode, St. Janskerke, Sir Bondewijnskcrlte, Wul
hpell'e-Binnen, Westkapelle-buiten, Zandijk, Klevers
kerke, Lieu-Vrouwe-polder, Gapinll'e, Sehellach, &e
rooskerke, Oostkapelle, A.agtakerlte, Domburg-Binnen,
Dombor;r-Buiteu, Werendijke, Bonendijke, den Barman,
Nienwet'fc, Biggekerke, Mortiere, Noorc\-Monster,
Peppekensdorp, Nieuwerkerk en de beert. het Nieuw1a ad , vroeger een afaonderlijk eil. met St. Jo os land, dat onder
de beer!. 's Heerarendskerke behoorde.
Reteil. W ucaaazs bevat alaoo de stedelijke ireineenten Middel b11 rg,
Vlissingen en Vere, beneten1 de volgende 18 plauelaodsgemeentea:
Aagtekerke, Arn emu i den-Nieuw er kerke -e n-11 o rl ie re,
Biggenkerke. en- Krommenboeke, Domburg• Binnen
ea-Buiten. Gapinge, Kleverslr.érke, Koudekerke, Meli1eo-_Mariekerke, Nieuwland- en• St.-Jooaland, Oostka
pelle, Oost-en-Weat-Sanburg, RiUhem - Nie11w-Enc
ea-Wel,1inge, Serooskerke- Rijnsburg- en- Hondegem1!mbacht, ::h. I,anrent-en-Brigdamme, Vrouwe-polder
Zandij k-bn i te11-e n -Scheil ar.h, Wes tk ape lle- Binnen-en
B11iten en Zoutelande-St.-Jan1kerke-en-8011dewijn1-

kerke,

11) WU bebben 1eme81)d YOOI' da beachrij~llllt der waterlngen • •aarin WAt.c111au
•erdeeld 1■ , em. geen beter 1141 te kannen •olgen dan onzen· geleerden me4oarbeldtr
J. o UTUCBT Da-■11t1L111111 , &0oals hij die opae~ In /M 11rnri1111• Zt11••4 •• Aerc
. . . ,-lfliMitl, bi, l~-lOt en 116 n lil.
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Het geheel• eil. be,l{&al eene opperdal.l11, •0l1ena het .,_ter, vaa
i0,80( bund., waa~ader 17,1il bund. bel111Lbur land. llea &eh er
IS980 b., he.woond door 8276 bui-,ea., aiLoaakende eene bevolking no
40,000 in\J,, die meesl in den landbouw buo betlau vinden.
Op dit eiland bea&aan de volgeude· fabrijkea en lrafi,ffeD: 1 11&ijo•
makerij , IS bierbrouwerijen , 6 cbocoladefabrijkeo , S 100\kelco ,
i aeepaiederijeo , 1 leerlqoijerij , 1 calicoLlfabrijt. , i ujeLJpinoerijeo ,
i P:l"emeulfabrijke11 , i Louwallli'r.ijeo , 1 Jiuoenwnerij , · 1 fabrijk
no· braodspailcn 1 ~ 1hom-pel- eu oliemo)ep , 6 All(· ~ 6 h,eo
molem.
1Men heeft er nog de volgende Toorname buit.: Ar u eJ &ei n, Be rkea
bo ach, Ter-Boede, JluitenruaL, de Dolfij'n, Doornluat,
het Bui1-ten-Duiae, Dui.obe.ek, Kheooord, het Huis•
Gapinge, Goltuleio, de Gri_ffioen, H1ac:aber1, de Hoek,
Ter-Hooge, Kerlweru of St.-Jap-teo•$eerc, Moé,bo1cb,
Jlolenb1i1, Jlolenwijk, Mu~oil_enbof, N-,ordhouL, Popenroeden-41nbuhL, bel Par~. de Perel, P.i,elwiJk, Pop•
eo1burg, Rij111burg, Roos-en•l>o.oru, Jloaeaburll!_ S&eeo
ou, ToreuvlieJ., Triton, 1'w~u,li.et, VeldaigtzViene•
gen, Vijunreugd, Vlogtenbi:arg, Weatho,,e,
eedoia,
Zomerl111t (onder tllidde,lburg) ep Zow.rlust (onder Vrouwe•
polder).
De Herv., 'die er SO,lfflO ia getal aijn, of!der yel._e JJ,~ 4,de
maleu, ._..k,11 de volgepde 24 sew. uil: Aa1tehrke, Arnemui
den, Bisge-lterke-eu-Krqmmenbo·e,ke·, Di,mbur1, Ga
piase, ~rUpskerJi,e, Klevenkerh, Ko11de.ke,,1t" 1 SL.:-Laa
rea1-en:-Brjgdainme Meli1-e11-lhrie.lr.erke, lt1ddelhrg
(Ilcnormde1em.), )liddei~urg (Waal1cCht11p.), Nieuwlu4-en•
SL.·-Joo1hnd, Oo1t-e11-Wcst-Soubarg, Oo1t~àp11lle,
Ritthem-Nieuw-Ene-ea-Wehi.áge, Vere, Vli,.s,ï1,11ea,
Vrouwepolder, Weatk• pe Hè-)>ioaen-én:-baiteu-ee.~Sir
J.>o_ pf eke r ke, ~o u le lancle -SL.-Jaa1kerke-en -Bqud•~UDI·
ker een de Eagelscbe gem. te Midd 11l bug-Vliui,iseu-,=a
V e r e welke 28 kerkep telleu eu door 33 .Predibute11 bedieu_d woidea.
De ~hri,telijke Afgeacbe/deuea, die er aija rpake" doge,a.
nn K1ddelburf eoa. uit.
De 1) oop •geu ode n , die meu e~ 11SO aantreft , ,malep de po,
na Middelburg-• n -Vliniagen uil.
De Eu ngeli1ch Luth enchea, die er 860 ia pt.alaijo, onder
welke ~ Ledematen , makeu de geP). van ,Il j 4del b u r 1 , VI i •·
•ia gen en de 6liaal ge..,. van V e re uit.
·
.
De R-,omsch KathoJijken, die er 42QO in gelal •Ü'l, onder
welkeilSOOComm11aikutea, qlakeu de 11,t,' vaD lliddeJ!->11ff, ea
Ve re en de par. nn V li.1 ~i nge n uit.
De. 49 111' ae li e ten , die er WOQCD , beh04lllP tot de rinpJJIIP.IC
te Middelburg.
,
,
·
Omstreeks het jaar 826 werd door den. Deen H1a1ou, die des&ijds
bier te lande als Hertog gebied vo,irde , aan 1ijnen broeder ll~I""'
eeaig bestuur in het eil. WALC111au opgedragen , doch deae verauimde
de noodige zorg voor de versterking en beveiliging van het eiland &e
dr•gen. De Noormannen hiervan onderrigt, wenddea de 1tevea der
waarls I Tallende in het eiland• en vervulden liet alomme met roof en
moord. EN_&ao, Graaf van W uc■ 1a111 en Hn■ 111a, aoeonldeo beide,
door de Deen1cbe 'tl'apcncn op den 17 JunU 8S8. Da Deencn hielden
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ee..- llJd op in WAJ.CIIIUI I en ,orderden den landulen eene
,.,.,. tctiaUiug af, ZU werden eoltter door LllolOloD Ju111:noo1 , den
1&amnde'r der Heeren n■ Boua■u, weldr.a weder tan ·dau nrdN•
ma (l},
T•• jann l11ter ont,ing dit eiland tan. aieaw ■ een onuogenaam
.bupek Yan den aeaehuimen. Nu wefd 'het ten jare 841 Lelaeerd
door Haten seh·a , dech dae ie 847 omgebragt ■ijnde , kwa111en de
DeellCII , gedeel&elijk. aaege,oerd doer aijnea aoon Gou1111 , oo~ weldra
opdagen, 0111 lijnen dood le wreelutn, baeuedea Zeeland en baad•
haafdea aich aldaar , tot dat de gebeurteaiNen in heL Noorden . hoop
en gelegenheid gaven , om aieh ia hel .aderlijk. erfgoed te hentellea
ea aij in 814 aftrokken. Vooraf enawel , ten jare S.1 , deden •ti
aog IUlea korten , maar nrwoestend1:11 alrooptogt - en in 8lii voe
rea 1ij DOIJIDUla , mu llii achepea I de Schelde verder op , o ■der
Guma en tiuau,. la 8119 keerden lij nog eenmaal wede, eu
pltqden hunae pwoae verwoestingen. Zwaarder leed. ffHOnaakte
a•t\iaa1 hu mee, ton-1lig, door 1torm veroonaakl , beaoek van
Bouo tD aijne bendea, in het jaar 814 1 aan welke de ingeaeleHn
IIICl geweld de landing poogden te beleuea. Zij werden. geslapn ea
'WUC11uu, eamiddellijk na de overmee1teri■g, 100 uilffeplundercl,
tlaL de werwClllll.en ael,.e gebrek moeilea lijden , tol dat bun uit En
geland cloor AHUTH of Aua10 eenip schepen rnel Tolk en leeflOffL
waren toepaonden,. Dl! overile huwen riépeo do hulp in MD ll&D•
IOl'f, ia láesland , ea Yin ae111a , iu He111egouwea, deeh niet al
leea wu deae paging , om hea yan hier Ie verdrij'feo nudate~o• ,
maar bnfl aelfs. weder nieu• wee onr hal land. Ba,1:rk, ■egt o-(1),
,.,.._ ' - • V alg,ana 4",a,l,nif, al9 ■ - irrc.-,lia ronlllffNlfll !
(Duraa heel'& bij hetpheele land •an Walcberea nrwoe■ t en in da111
plJ. .Ei04lelijk nrlrokke11 1ij naar irankriji , en lieten eea bijna
•L'fGlkt M leo graad■ IN Hrwoeat gewesc achter ;; hetgeen weinige
ûaroa al wederem door ben beaocht eit uilpmoonl urd (i).
Zij baddea lro111ren1 de le11uwaolia lll'fOID81l te lang beaoclil , om aieL
119 psebiktheid daarvaa •oor llon ■e 1lroopl0ffl11D le kenneo. · la 819 ver•
•oestl,ea •ü l'ln hier Terouanne en hieldeu wintll'k-nier te Geut,
t" ÎII 880 LoD111111i tegen ben optrok , trokken ■ij 1icia te~ug. naar
W.r.LCIDU, eq ·Tielen •an daar uiL op nieuw in Vlaaad~• , 100 dra
a bu pa1tiJ was. Dawege kree, Wucan111 daa .oolr. g~ bij~
G,aaf meer.
. h• lateren tijd had dit eil. weel nn è Vlaoain1ea Ie lijûa, die
'1 aelere reglea op· h4clden Ytrkrepn , wlke door eenea "allaadsebea
• Graal nlel ia alle deele ■ orkea4 werden , h,11teea f,ol eorlogea leidde ,
waarbij 1ij ln U91 eeneo inul dedefi, en III acbijuen meester geble
, .. Ie 1ija \ol ia 11915 , toen u op di& eiland een herig gevecht voor
•iel LaNebea D1u VIl, Graaf _,. llollmatl • llon.1wu11 VUI , Graaf
waarin de Vlamingen ge.lap werden , soo:UL 1ij
aicb p#M>Odzaau .... Zeeland Le rwmeQ. IÎch

p,ea

•~n

• r••tlnn&,

(ll Ken Yladt desea lnTIII der ll'oorm&1111en en hunne urdtUvlns meor omstandig
-•Id door omen geleerden mede--arbelder J. AB UTBSCJ..T D•~1nLnu11, In: Hd
;.., 811 o/ " ~ lia ZHlluld, modcsedoeld hl 1H1J Z«uw1cA1 Volll-Almanol voor
lle& Jur Ull8, bi. 10-81.
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Jo HOS 'Tiel FiL1H, Graaf NA Jfanura, die Toor Bonn111 IX het
bewind over be& frl'Ufs, Vlaanderen in bánden bad , weder in W.u.C11a11 , dat de Vlamingen echter in 1iOIS weder verlieleo.
In het begin der dertiende eeuw was er weder een oorlOf met Vlan
dereo ontttaan en Ju 11 1 Graaf Hollaad en·Zeelarad, besloot in lllm
tot eenen llooptogt in het gebied van zijnen TUand. Zijne leenman' neo , · voor dien togt bestemd , Tereenigden sich op W .ucaun. De
Vlamingen venamelde mede aanmerkelijke strijdkrachten. J'ookbeer
W ILLla, '• Grauo aoon , nam zijnen intrek binnen Middelburg , riep ep
aieow de Zeeuwen en Hellanders te wapen en vereeoigde te Vlmiapi
eene geduchte magt. De Vlamingen, 1cbeep gegaan, wendden den
1tnen naar Arnemuiden , doch de wind liep hun spoedig Legen. Jonk
heer W1tLU brak terstond op en deed 1ijae benden naar Arnemuiden
trekken , en aieade boe 1ijoe vijaaden met den wind te bmpea h ■d·
den , wilde hij nn de gelepnheid gebruik maken , en den Tijand met
den noordewind te gemoet stevenen , maat' zijne leenmannen , de kog
gen , die te Amemuiden voorbanden waren , niet geechikt achtende,
om daarmede den strijd aan te Tangen , weigerden daarop aan boon!
te f88D en het gevolf. wu , dat zij in de huen aldaar werden opge1lolen. Men wi,t nu niet werwaartt het de Vlamingen wenden 1011dn. Zuid-Beveland lag voor hen open. Men• besloot doe YOoreent,
dat de Znidbeveland1cbe Edelen , tot beteiliging no bui, en have,
derwaarta aouden oventeken. De Vlamingen lieten ben varen, want
het wu niet op Zuid-Beveland 1remunt , ea J'ooklieer W 1t1.•1 IDlfft
werd daardoor tnen■ verawakt. Zij hielden zich rastig tot den daarop
volgenden datr, Toen wende een gedeelte aijne, vloot den ~hffn nar
Vere. De bneiligiog nn dit punt was eigenlijk opgedra1en aan do inr·
ae\enen van de Noorderwatering of de, Vijf-Am•chten, op welke mea
niet veel Hrtroulfen bad, en 100 als de uitkomst lei!nle niet aonrler
redenen. Daarom werd dan ook de llfaanchalk of eente Bevelhebber
na den Vont, met de leenman11en uit Sehonwen ea Duiveland, Vff
eenigd me& de Zieribeesche poortóra , almede derwaarta gnoaden
lanp eene schipbrug, die in der baast met kOfp over tie Arne ,re,d
ge.lagen. Jonkheer W1tLD bleer met de Bollanden te Arnemnidea,
terwijl do achterhoede Middelburg bezette. In het Zeeuwsebe lerer
schuilde nogthan, Terraad. Het geteeht dat hU Vore , wa•r de V'Ia
minge• laadden,· 1poedifr aan den gang was en, onder de voenorg
•an den llfaaraehalk , eenen goeden ui&slag beloofde, nam weldra eeaea
ongumtigen keer; dewijl 1ekere .Pnr.111 BL.u.uwvon mel ,aijneo troep
nur den Tijaad onrliep en daudoor vcr,rarrinr teroonaakte. Velen .
vielen er; de overigen vlogtten. Een gerucht vloog bea 900,uit, 1DIII' •
was de 't'llsebe mare, dat de Vlamingen geslagen waren I De dur
(éhlevenen wilden 011 deel hebben · aan den buit , ea liepen daardoor
onbedacbtaaam den aa11r11kkenden overwinnaar. in den moad. De ne
derlaag werd dientengevolge venebrikkelijk. Jonkheer W1L1.n , 110f
altijd 1edekt door de ArneJ week met het ovenebot naar )liddelbar,r,
doch kon ook aldaar niet langer legeraatand bieden. Hij sloot den
6 Mei '1305 eene overeenkomst , waarbij de stad overgegeten, maar
hem en 1ijn geYolg een veilige artogt T.rg11nd werd.
In het jaar 1U67 werd door de Terbonden Edelen eenen aanslag op
W &Lc ■ naa ondernomen. Het beleid van dea:eó togt was toevertrouwd
aan J&11 vu Muux, Heer ••n Taour.ouss. broeder des Heeren van
~l. ALOB&OIIDI, eenen hoeaemniend va,n W1tr.1a 1, Prins rara Oronj•.
1h11 bad heimelijke nratandhouding met P1n11 Hu&, aewcma
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Baljuw -.an Middelburg, die b~m gelegenheid gc,·en zou , ona beaettini
te werpen , in lliddelborg en Vlissingen. Ook had met T1011,ous1 aa
mengespannen een der -verhonden Edelen , vu Dia AA genoemd , die
te Anh1erpen Tolk aannam I tot uitYoering Jan den aanslag, hetwelk
nogt ■ n1 100 bedekt niet. geschieden kon,
de Regering kreeg er do
lucht van. Ou11a aag 1îeb toen gtnood1aakt , bij afkondiging, te laten
1,ekend malr.en , dat alle neemdelingen en krijgtkneebteo buiten stads
dienst , op lijfstraf Antwerpen zouden hebben te n1imen. Ligt meent
men aou hij , ware het hem ernst geweest , de Yreemde .knechten , na
het sluiten der poorten, hebben kunnen betrappen en stralît'n. Nu
dreef bij beo te gelük ter stad uit en op de •lnffl. Zij veraumelden
airla dan te Dambrugge. De Landvoogdes, middelerwijl hiervan onder
rigt e:, beducht Toor W.ucHn11, zond 200 man, oader AnuoN1us u11
Btin1011n1i, Heer 11a11 lf'tUJktne, llarlle ,n Kalt,n, tot nrsterking
der beaelling nn Zeebu~.of Rammekens, doch de Slotvoogd wees
deae manschap af, nis hebbende van OauJB hr.vel onttangen , 01n ,
SODder zijnen uitdrukkelijkcm last, geen volk in te nemen. De Prins
Yerschoonde sicb zoo goed hij kon, toen hem dit ten Hove kwalijk
genomen werd , en liet sedert toe , dat men ISO man van de 200 iu
Rammekeos ontvin3. T1011,01111 ondertusschen ook nn Dambruggc
Yerjaagd, :sakle met drie schepen, over welke Hu" hel bevel had,
de Schelde af tot voor Rammekens; doch het mark.tachip tan Antwer
pen, kort te voren aangekomen , had hel gerucht Yao den aanslag
binnen Vlissingen gebragt , waarom men daar op zij11e boede waa en
de seher.o afhield , die toen schijnen Toortgezeild te 1ljn tot voor
Amema1den. Eenige 11iddelborgers, die un den aanslag wisten,
be.eradea hun bier mondbehoeften en Yerwekten een_ige opschud
diag in de slad. J1.~o• J111zoo11, schoonzoon Tin Hu1t, sou de Wet
boailenchap eenige onredelijke dingen hebben argevergd en onder an
deren hebben gezegd , dat h\j Burgemeesters nood11ken 1ou lot· het
8'erlenren ·van de sleutels der 1tad, waarna hU Hult wilde inlaten.
Doch deze bewegingen 'hadden 3een gevolg. Bus: werd eerlang ge•
nood11akt deo stroom wederom op te·seilen, waarmede deae aauslas
·
te niet liep (1 ).
In den strijd tegen Spanje bewee1 het eiland W A.LCDtllllf gewigtige
diastea aao het -vaderland. Vlissingen loeb was de eerste stad die,
ait eigen beweging, het Spaanschc juk afschudde, hetwelk weldra door
Vere. genl,rd werd , aoodat nn toen af, het gehecle eiland, uitgeaon.
dttd lliddelhurg en Rammckens, aan de magt van Spanje oollrokken
was, terw\jl dit laatste ook spoedig werd ingenomen. En hoe·,·elc uit-:. l'llllingen , 100 tot afwering en verdelging ,an d~n fijand als tot bevor
deriar no den Nederland1cben handel, gingen van daar niet uit, 1oodat
men met rqrt W uca1111 de fandameotslecn tan de Republiek der Ver
eaigde Nederlanden mag noemen (i).
De binneolándsche rust liep in het jaar 1771S op het eiland Wu
cn111 groot gevaar van 1toorni1, dewijl de boeren aldaar, ter gelegen
Jieid eener nieuw ingevoerde bclastin3 op de landerijer1 , argwaan en
~ o hadden opgevat tegen J"11 D111&■ns, Inspecteur en Opper•
f.ommies TOD hel eiland, en 1ijnen zoon A11Ha■ Dma■ us, Commies
der watering Tan de Vijf-Ambachten. BU eene volk01oene 1uin-

or

fl> Ken ale dit omatandiger vermeld In J. &11 UTucaT D•-•1111 , GIHAwd- .,.
°""""'1hndii,s Jl'11ndeli11gn door ut tilaJUI lYaldtlr••• bl. 119-124,
1:1> Dit alloa kan mea bevestigd vinden In E. B. Sw.uuz, de. d,idn der,..,,.....,
op,lffd t,g,a a,,,,..;.. .A.m1terda1n, p. :M. 'JU l'.HPSN, lHI.
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ring van den ~ntgemelde , in do volle 1laalne11Jadering , "leek dr
ongegrondheid van daL 111i111oege,, , hetwelk echLer aonc$er alre"le ruaaL
regefon en versLetkiog van krijgnolk uiel. \e 1$e"1pc11 was, en oiea. ,o...
komen eep etude ~am d1n1 na den dood van J.a D1JGJ1 ♦111 , di, hiel
lang daarna, vermoedelijk aan de ge,olgeo van den achri~ 1 door he&
oproer vecoorJ.li11kt , 1Licrf.
den watenlocd ,an 1808 heel\ W.ILCl!JUU medl! 1'1!111 Je lijde1t
gebod. De dijk, aan de ooataijde der Ar!Je, ""' doorgebroken eo ~aar
door eéne ui1geslrektl1eid van li20 ge,..elen (rqitu 238 bond.) li,ngs den
geheeleo Ooslhano-dijk tot toor de Pam-poort van Midclellmrg o,er•
slroomd. Voort• waren clC!Orgeb1 ukeo h~ kleine M111 e 11 • po Id e a· l je
bij Arnemuiden, orulrept 2 oC S gemeten (rui!o 1 hund.) g~~, eo de
We 1sin cscb e- polder, groot 48 11e,ueteo (r11i1n 22 bund.), u,u~•
671 geu1e~co of S~lS} n1orgeu (n1im S07 bun4,), De Westkapela,:bc-dij~
had mede veel 1elede11. In het zee-talud was aan de noerdaijde een
· put ge,la1eu, 'no omtrenL 170 ot 180 1clîac~L~ll gronds. lJe z~aatale
aleenen waren opwaarJs geworpen ; op eeoige •eini6e pla!ltsen was bel
. water oter den dijk 1eloopen. Uc schade aan de dijkwerken, der V ij r
A. •~ b a c h te n in WALCl!IIII■ toegekomen , bedr~g in het pheel
82,660 1ulden. De arn"miog der 1h1ioe11, lt'!U!' de:ien alor111 e" vloed,
wu , lanp het 0119rdeolrand, ac~ter Dom~utlJ ll!R WesLhoveo lfeeq, up
het minst 4 ell. en ten meeste ,an 8 ell. Op enkele plaa~seo ging 1!j
,an 11 lot til ell. La111J• het 1ui~enJraod, naar Zf>nielande et1 werder,
"!•ren de duinen i lot ~, dqs geniiddeld 4~0 ell. afgenoq1,o (1),
Deo 29 Julij t8QI) verloonde zich C!ll!P hocelache ylOI!~ voor be&
eiland \\'.nca~u, op. d11 hoogle van D1uubuqr:. In 41,~ nacht
''8D dep 80 ristte 1icb dCfe 11par het k11n~l VIA Ye~ en
de
troepen te ontacb!!pen, ltJ■ schcn het fort d'- JI~ e11 Vere. Due
laatsle plaats ~t=nlediirJe ,,eb ge4l1rende twee uren , doch ll!PIS~ JlfÏch•
lcq , en wersf , even al, llidd~lburs, door de Knaelscbpq bef.el , die
Vlisainge!I bomh.rdeer4en I mll!L dat ,evola., dat de~ ,~!Id , lf• 1Jr110le
schade Le hebben ondergaan, den vijand 10 handen v,el, Doch liet
hoofduog!l!!lrk, de Log~ op An~werpeo, Leo einde de werken dier 1&1d
Ie sloren en de haven aldaar te dempen , mi■ luk.tc door ~e k.loek1noe
digbeid 4er Nederlanders , on~er hunnen Koning Lo,1w1a ep d,or
gebrek aan beleid e!l rnoi:d van den Eugel1chen Veld~C!II' v+11 ~
H.1 ■. De Eogelscheo aagen zie~ geno!)daaak~ , l!lll geHlgo eeoer p·
weldige 1lerf\e onder de troepen 1 · in Decewber het eil~11d ;..i,, le
nrlateo (2).
Moeijelük wa• de ~o~s~and "''1 het eilan4 W .1~~un11 i'l N~ven:iber 1J1$.
In de hoofdstad bieldeq dil Fran•chc ttOQCdl>C!&mhten buq ver~IUf, e11
aldaar viel dus l!ÎJeQaardig eeoé groo\e gettreoghl!id te d~~Q. .N"u
welijka was het ~rig~ \Jeg~u• de fl~llari~che omwCQt!lli!llf her1'~ru
OYergebragt, of alle gemeenscli•p m-. ~et ~DDl'!Dft opl'!ICl'ÏSC

nu
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(1) Zie YOOl'U J. DB 11:A■ TZB Paz., Nol-- M (lud!Udn..U,, Butllr(Jnrt(/ ..... ~
lfllUnloc4, ,.,,.,,.,. .,_ H M lli JIJIUMJl1J 1808, bi. 87-60, en S. YAII Hou, 1'ot,,,r,r. '11
Oudlwdl;uadif• Bue/irljfli,tq """ .... 11er1dlriikll(JM11 Nlfflrl<H<I hUUMa tla ZIYM '"
..tV'""...,. Lotl•ll\fAO<I ü, J - IIDCCCVIIJ, bL 146•1&3.

(') Kon' vergolt,ké J. YAII DIJUR00Bll', 0. Landing tlu EngtlltMII in z..,1olld, VII•·
alngen, 1809; S. •H Hu••• OuchktU:ufldir, Nrh1Jal """d4 landing t11 dm ;,.,..(tl,r
~ "' ZMlllld' "' 1809 1 Amsterdam' 1811 • en A. F, LUUIII' Rapport .,,,
. . . . . , _ ftÁ onl 1111 MIIII _ , i pMdonl d ..,,,.. 1, 6olllkrddNnl , dt la Y-,U, Ik F/M·
...,.., JIDCCCX.
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BoU.~d ea aU. j1m,111de umeuroLlingeu werden verboden , du hier en
daar verbw,aJ o,aoj_e~1111n_del• en wapciien opgehaald , allo venlaad
ho~iDB met <Je Ji:ngebcheo op doodslrall'e verboden , alla openbare
,e,111at.elijkheden on&Jeg4, alla teriraderingen van beambten, in geval
v.a du Britt.en landin1 , aaar VliNingen nrweaen , en de nie1111Spa•
pieren moJ. allerlei logen, opgeruid , die der Franacben aanbo11de11de
aeppraal •erko11digden, ,eraerd me& een geatreng terbocl der Holland
llbe CC1,arapten , waarui& een heler oorileel over den staat van zaken
kou worden opgemaaM. De ged,ron,ene opbrengsten ; door de inwonen
,u \ \ I ~ , gedurend.e d• tijd der afaluiting van dit eiland, gedaan ,
,.aren lep uiterste 4_rnkkeude. lleeda clen i3 November moeaLeu ill!O paar•
deo , te, •er,oe,inlJ van het_ geschut , .l• Vli11io1en geleverd worden.
Eeaip da,en later ,rerden 100 arbeiden :voor de vestingwerken in dien,t
1eateld, welk 1_etal venolgens met nog 300 vermeerderd werd. Va_••
J1et. laau1 no I1ecember tol in ••arl des volgenden jaare werden dage•
lijb 100 wagem , met de daarbij hctboorende paarden en voerlieden ,
pvorderd ter nrtoerÎPf van allerlei voorwerpen , zooder dat daanoor
iet, w~ bewld. Ter betaling der soo evengenoemde ~ arbeiders
werd wekelijk, eene som ilOO frankea (987 suld.) IJHorderd , welke
lut vooreenL door 100 du gegOjl(J,~ inwonen, naar evenredisbeid un
icden 118'iLtinpa , gedragea nlQl!4& worden, Drje kocppliedea , de Heereu
A. Suu, Ç• .bPN111u ea G. V. Mai11sa1, die ·mede tot den opbrenpt
ware■ •npslapa , doch die re.dt 1aa1ieulijke leveriagea na granén,
de eenapnoemde aelfi ter w11a,.le ,au omtrent 154,000 gulden, hadden
plaaa, wei'8rdea daaraa11 i.. vpldoen en lie&en hoane. goedere.n gerer•
klük la lua1ae ui&Lalea , waarvan IC!(IYeel als Ier nldoeaing van het
,...,.,,,.._ naodig wu •erkocb& werd. la Febrnarij lie& de Gouve~eur
4~ lich re.ed• na bel b!lgia der afjluiling
alle pusea m,:esler
W ~~ , t.ien der rijkste iageaetenea van Middelburg bij zich roe
pen ea •onlerde eea toonchot vu 400-,000 &aaken (188,000 gold.) ,
w,lk11 v.l,6, het. eiad11 der volffeade maand moesten zijn oppbrag&•
.Mea brlft bet bij onderhandeüng. daartoe, dal de •olie bela,Lingea
,u bel jaar 181' , .die reeds aUe aanmerkelijk nrhoOtJd en 1ommige
,e,duW,Cld waren , in , drie lermijnea , bianen den gezegde■ lijd , op
11raf waa pweldadige11 dwang, zouden optebragl worden. Daar iaea
tchter wel yoonag, dal de geëiaehte aom niet uit de belastingen sou
wordep gttondtto , moesten derlif der vermogeadsle ff•rea ea Vrou
wea aich nrbinden , om hetgene daaraaa te korl sou komen uil buane
eipae keuen aan te vullen. Dese beb!,eu ook werkelijk het Ie kort
bmende,, h8'welk eene som van ruim 106,000 franken (49,820 guld.)
beclroe,, ia de bs moelell 1torteo. Vooru hebben de geleverde le
•1111111i!ldel,=n en udere n!)Odwendigbeden voor de veatingeo , blijba1
eqe flaanan opge1D1akle lij,t, bedr8lJen de som van 197,000 guld.,
,..-rvaa Y{!l'R bot grootste gedeelte door de ingeetenen YID Middel•
INi'I is opgel.f•IJI, Doch behalve.dit, hetwelk werli.elijk g~everd is,
•" er aog soo yeel va,a allerlei aard gevorderd , dal, bij aldieu hd
pbeel bad k1111nen en moeten geleverd worclen , de aom vaa alles te
111111110 ten min,te 1,IS00,000 auldens 10µ hebben beclragen. Om eeh•
ler cle io,receteneo le vreden le aLelleo , had men bij herhaling lleloofd ,
tl.at bei Frauache besLuur al het geleverde zoude betalen , waurloe dan
aok '°°Fnaamde bon, waren afFge,ea. Hel ,oorwj!odsel lol bewaring
der o.,._.ba.re ,:ust, ea daaraa tot veraekering VIJD den vaardisen opbrengst.
der geëiachte behoel'te11 , 1af ~en maa,n:gel toL he& Jlellen na gijzel
• • 111 bonne vcnoerÏDfJ nur Vliuingen aaa da band. la dit jammerlijk
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lol deelden weldra de Heeren : Oud-Burgemeester Ju Sc■ ot11■ , die
broeder Du,D luH. Sc■o■H, Nacouu Co1111t11 Lua11c1nn , J.
C. DB B11r111, M. E.C. Va11&Lon, Noord-Amerikaa&1ch_Con1ul, ende
Bankier S. H1Ha11\; doch gelukkig werden 111iJ op herhaalden aaa
drang, weinige dagen daarna• in niJheid gesteld. Een be.el aan
alle landlieden om , op straffe HD het in brand 1tekea hun
ner woningen , ·bij de eerste aanmaning der Krijg1kommandante11 •
al hun vee binnen de Yeatingen te 'toeren , en de oprigting eener zoo
genoemde mobile kolonoe or gewapende bende , welke in alle plaatien de
nalatigen tot de opbrengst fan bel dubbel no al bel gevorderde door
geweld 111oude dwingen , waren de maatregelen , wier willekeur bijkana
geene verseliooning duldt , omdat de noodHkelljli.heid daartoe in geenea
deele bestond. De ziekte no den Keiierlijken Prokureur , DauADLT •
met de uitvoering van deze laak belast, bragt gelukkig eene nrtrasïns
eo eindelijk zelf, eene geheele verhindering te weeg , welke 10G aeer
strookte m8' dei man• bekend goedwillig karakter. Van neteliger aard
werd de daarmede in verband slaande verordening, om de geweren der
landlieden op te halen. Een,e hende soldaten no 40 man bepF aieh
tot dit einde naar _de dorpen Brigdamme en St. Laurens, lleo
klepte de klok om de gemeenten op Ie roepen , zonder te weten , dal.
zulks· door de dorpelingen selTeo TOGtaf reeds geschied was , met het
geheime oogmerk, om geweld met geweld te keerf:n, Ook di& laaLste
geklep was, als het sein van alarm, tol de naburige dol'pen Se roo •
k erli.e, Gapinge, Grijp1kerke • Oostkapelle enz. O'fergeala
geo en de achrik.barendste geruchten , als of het dorp S l, 1, au re a 1
reed, in 'folie vlam ,tond, bragten weldra alles op de bee1t, Naan
welijk.s Tencbijnt de Kommandant der bende in hel laat.stgenoemde
dorp• of een aantal landlieden , met booÎTOrlr.en , stok.ken en pieken ge
wapend, komen 'van den kant van Serooakerke io 11nlagL Mea.
ontvouwt bun het oogmerk. ; doch het anltroord : • dat men beden ge• weren 1ocbt en morsen welligt al het onrige zonde balen , en dat
• men het Franache geweld r1..-ed1 lang moede wal," kenmerkte genoe,
zaam den geest van wedersland. De Koinmanclant besl11it tentood ,
aijne manschap op den hoop te doen 'f11ren, Doelt de Maire beproeft
nog vooraf, door den nabijstaaade Dorpaleeraar , het landTolk tot den
aftogl te overreden ; ook dit ia echter vrochteloo~. lnt1111ehen komt
herigt 'dat eene nog veel talrijker bende gewapende landlieden, langs
eenen anderen weg in aantogt is, ·Vrees voor insllliting dringt den
Kommandant, om naar Brigdamme t.e wijJi,en, Hier ia alles oog
stil en de ophaling vao geweren «aat •oort , ofschoon meo &eer weini
gen vindt, Thans komt de tijding, dat een derde troep nn optl.lH't
delingen, niet min aanmerli.elijlr. in getal, uit Arnemuide·n ber
traarl& op marach is. Het genar van omsingeld te ,rorden dringt nu DOf
meer. De Kommand:mtbosJoit alaoo tot den aflogt naar .lliddelborg, me&
aan1egging, dat hij den volgenden dag tot bel zelfde einde terug zal keerea.
Reed1 i1 binnen de stad het gerucht algemeen • dat de mobile koloone
(want deae, dacht men , was des morgens uitgetrokken), door de dor
pelingen was op de vlugt gejaagd , co oolr. de laatsten hadden de te
rugtrekkende man1chap tot voor de poort vervolgd. Nu kwam het
gemeen op de been ; men aanschouwde van hel bolwerk de gewapende
landlieden; men riep bun 1elf1 toe i • dat zij maar over het tjs in
• de 1tad 1ouden lr.o•n ," velen get't!n daaraan gehoor, en bninden
aieh dra op het plein bij de Noordpoort, tot uo en bij de Noordbrug.
lutu51Cben komt da Franiehe nationale garde, een gedeelte uitmakende
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ller bt1etli ■( • terstond in do wapenen. Zij vuurl op .do l11odliedun.
Een bun- wordt uo deq arm gewond,, en een lweedo moet dezen
oaboradeneo tost met :aijo leven boeten. Tbans ,·lugt alles in de grootsLo
wauonle ea mea her1t aieb. luta1ecben ecboleo een aaatal ingeaete
- aaa den anderen kaat der stad bU de Dampoort en de Punt, ••
IUllell • met geen miader oogmerk , 100 bet tcb\jot, dan om aich
o,er de YorÏfe millnkking to wreek.en. Dan, aanhoudende ro11dwacb
tea • da vencbijoing Yao den Gouverneur en Prefekt uit VliHioge11
11111- eea 19wapend korps en een paar veldstukken , het plaatsen van
dit kanon aan da B'eooemde Poot, het aenden nn Geus d'armes naar
Seroo1kerke, m•t de gestreogslo bevelen en y11n eene andere 101datenliende, oaar Brigdam me en St. La II ren•, met last, om
aicb teo ko1te der beide ·gemeenten lustig te nrgaslen, en het e>plig
te■ '811 eea Yijf en twiatigtal personen uit onderscheidene gemeenten
ea ptaakelijk weg'Voeren naar Vliuinge11 : dit alles smoorde eenen
opstand , die , bij mangel van wij:&e rigting , veeleer dienen moest om
bel getal Yan 1lagtofFera nutleloot te vermeerderen. De toestand
der Fraoaeben aelveo w111, onder dat alles , al nst meer en meer
bedenblijk geworden. Toen in het ber,in van December des vo
ripa jaan, door de aankomst van eene Engelacbe vloot, de overige
Zeeawscbe eilanden van de Frauaeben verlost -ware11 geworden, hoopten
de inwonen nn W .u.c■ 1a11 , niet sonder waarschijnlijke reden , dat
ook banae verlossing nabU w111 , doch deze hoop bleef voor eent nog
oo,enuld, en daar die vloot nrvolgen1 geeoe bewegingen maakte,
die eene landinlJ aanduidde, schenen de Jranscben ook nu van dien
kaal weinia te wree&eo. Men bad reed, meermalen aaogekondigd, dat de
hondgeaooten Parijs binnengerukt waren , zonder d,at die blijde tijding
geaoepame aekerbeid bad bekomen. Doch den 6 April hoorde men
bel geac:laut ffn de Engelscbe 1obepen donderen , en aag die alle me&
,Janen nraierd. De reden deur vreugdebedrijven weid ook weldra
keabaar door eeo groot echerm nn doek , op den dijk van Kamperland
geplaatst, waarop men uit het tegeaover gelegen Vere, met eeóen werre.
kijker, duidelijk genoeg deae woorden kon leien : Le, allié, 1onl 4
Pari,. IA,. 4ngla,, ltffll 4 Bordtauz. (De Bondgenoolen aijn te Parijs.
De Eapbchen aijn le Bordeaox.) Het geloof aan de1e blijde ruare
werd den 'Volgenden dag nog meer verster,kt , toen me11 op de Engel
sebe scb~pen -van den top van ~en grooten mast de witte koningsvlag
!-1f waaijen , met de driekleunge vlag van N.a,0L1011 daaronder. De
Fraascben lieten wel niet na, in nieuwspapieren ea gesprekken , eerst
dae \ijdiag te 11161:mtraJl'eo en vervolgens het innemen van Pàrijs als
eeae krijpli1t 1110 den grooten NuoLIOI te doen Yoorkoroen ; doch het
ploot', aan hetgeen men 11110 hartelijk wenscbte, kon daardoor niet aan
het wankelen worden gebragt. Den 11 daaraan,olgende utr men -we
daom tegenover Vere, op het wrak eener afgebrande schuit, een groot
aeil uitgespannen , waarop seer duidelijk te lezen aloud ; Buos.a,ura
•'ai,te plu. (Huos.aP.&BTB bestaat oiet meer.) Des anderen daags gaf
de Gounraeur eene dagorder uit , waarin bij de soldaten Lot getrouw
lieid vermaande , ben paaide met de aekere verwachting van nieuwe
eterwinuingeo, en heli Jegen vijandelijke aanvallen gerust stelde, door
de geduchte middelen van verdediging der plaats, waarin 1ij zich be
tonden , Leo aloue daarbij voegende , dat : • 100 de wijand ben eiu• delijk, door de meerderheid overweldigd, tot wanhoop most brengen,
• 1ij hem in de golven van de Schelde zoudan doen ver.&inke11 , al
• IIIOb\eo zij hem ook in dien afcrond volr1!n," Den U dier maaod
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_kwam eindelijk d• zekera tijding Yan NueL-.011 afstand en •an den
gesloten vtede, en den 17 gaf de Gonternenr aan de Îll'getetènen ' "
W ua1a111 hiervan bij openbafC afkondiging kenni•, wu~îj hij hen
Pchter tevens deed Terstaan , dat aij iat1111chen onderwotpen moesten
hl ij ven aan het tusschenbeslnur, hetwelk Frankrijk in naam ••n
J.ooEWU& XVIII regeerde, en dat elke daad , die daarlepn streed, oh
stmfbaar sonde beschouwd worden. Hij Toelfde er bij, dat hij, un
dèn Bevelhebber der Britsche aeemagt in de waleren un de Schelde •
den Toorslag lot r.enen wapen1tjl1tand had rr.dnn , en dat , aoodra c1ezé
getroll'l'II 1ta1, alle gemeenschap weder vrij zoade aijn als te voten. Op
die~ 1clfden dalf werd le Mi d de I b u r g , onder algeml!èD gejtiich , de
wille vlag van de ■ sraoten teren uitgestoken , en weldra 11ag men dOGr
de achcele 11.ad alles ll!et Oranje Tlaggen en linten versierd. Be Gou
vemenr IJDÎ ook ditmaal weder een bewijs , dat bij , builen nCHldiul,
tijne magt niet tot .kwelling.der ingezetenen, zelfs nil!t van de snlleir,
die inderdaad tegen bet Bestuur waren opgestaan, ,ehruiken wilde,
daar lrtf ook reeds op dien dag de landlieden , die sedert neren we
ken te Vlissingen gevmgen hadden gesetc:n , weder op nije 'l'Gelen
stelde, ea naar hunn.e ha11rd,teden terug liét kecren. De aankomst yaa
den Generaal D'Aoo"l'1LL1, met benlen Lol 0l'ergave der 'l'estinpa, e11
ter ontruiming nn hel gebeele eiland t maakte op den 30 April de
Terlossinr ·Tan het· Franscbe jok geheel volkomen (1).
Hel wapen '""" WALCna• bestaat in een tchild Hn pad , warep
een waltillèh Tan aabel, gestraald •an keet , dobberende op eène aee,
Toorgcstetd door 1es golnnde fascen , afwi11elend van n.unr en ailter,
heL schild ffeêlekt met eeae gouden kroon,
WALCHEREN, polder"rondi11ement, prov. Ztt•tl.
Dit alf. beYat het 1febeele eiland Walcheren, met Nie•w•u•
St.-Joosl ■ àd,; èlf daarin duatolgende polders: den Middelborr
scbe-polder, den Niea,terkei'ke-polder, Nieow-St.-Joo1land, den Oranf"e-polder, den Rapenb·urgscbe-polder,
den. S11u ana-po der, den _polder ~alcherea, deo Wa ijen
h11rir1cbe-palder en den W,lhelm,na-polder; beslaat, Tol
gem bel rt•clarter, · eeoe op:rt'l'lallte 'f8D i0,604 buod., waaronder
17,1:U bond. belutbaar lan , en staal onder het beslunr HD de een•
lralo directie du eiland, , mitsgaders de afaol!,derlijke direetien iler
poldèts in Nieuw- en St. ,Jooeladd.
W ALCUEREN , pold. in het eil. 1Poklwma , Jll'OV. Z,elelffl.
Dese peld. beslaat het gebeele eil. Walcbeten, behalve Nieaw
en-St.--Jàodand , en be1laal Tel«en• het kadaster, eene o~"lalle
van 16,911J bund. 88 v. r. 68 v. eH., waal'Oflder tlS,469 bund. 99 "• r.
61 Y; dl., bel11tbaar land, en wordt door drie ah.iilen, nn het oter
tollige wáter ontlaat. Het polderbestuur bestaat uit eenen President,
·
Tier Raden , eenen Griffier en eenen Ont'flnger.
WALGBRA, nnm, onder welken het eil. W .uc■nn, prov. Zee
land, in de Jaorbo1lt11 Nn Fuldo Yoorkomt, Zie W ucn•••
W ALDA, naam, voorkODll?nde op clen hlaft'ert ••• bet Stift Il'trin,
en waaronder meá meenL le moeten •erstaan de dorpen Noeu,rOUI
en Zo1ewo1.11■ in BNfllingo, prov.· 6rofliflgna. Zie Nooaewor.n en
Zo,owor.DB.
WAl,DBILLIG, gem., deel• in cle heerl. Hmr,gcn, deelt ia de beerl.
Ftll•, groolh. LuznJm,g, kw. Grermmac/Jn, arr. DitiiwiA, bat.
(1) Vergelijk J.
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Bdllf'•IIM-; palea•e l'I. aan de pro. Beforl, 0. aan Berdort en Cons
do,f, J. na Heliogea, W. aan lledernach.
neaegem.bentde d, Waldbillitr, Chri1111aeh r.nHaller,
beneTens de geh. P' r e e k e h e n en M 11 11 e r t h a 1 , bene•ens de al
lttn1t"nde buiaea en hoven B alle rsc h m el a, Hart hof, Ha•·
1 er h O f I N O e U n \ li R l , 1\ 0 d l h O e C h t en T i e f e n b Il C h. .llen
telt er 230 b. en 1490 inw. Landho11w, veefokketij en berffhouw,, ma
•e• de bronnen van weltaarl uiL In géwCme jaren oogsL men er 1466 sak
tarwe, 8t6 aak rogge 1 1ilS8 11k ma1tel11in, 3112 aak han•r, 464sak
gent , !i90 uk boooea , 40 zak linsen , 00 J111k boeltweit en 12,iOO uk
1111\"dappelen. De ,eeslapel wordl berekend op 1i0 paatden , HO ruade
rffl ; 560 Yarlen~ rn ilS geilen. Ook b~t't men er 19 likenratokerijm ,
1 qn,erij , 1 uemlo11werij, t olie• en 3 korenmtlens.
De inw., die er allen R. K. aijn, maken d• par; ,an Wa Id 1, i I
l i g en C h r i • la a c b l uil, en bebbeo bier i kerken en eene kapel te
Halle r.
Het d. W.uH1u1a ligt:S u, N. Um W. nn Grevenmaelier, 2 u. Z. 0.
•an Dieltireb, 1! u, W. Z. W. van Echternach, op c!ene hoogte, die
de ~hwartu Erena bebeeneht. Men telt er in de kom •an . het dorp
99 h. en ongeveer 6i0 inw.
n. UIW , maken meL die van Il a 11 er eir van Il a Il e ra.c h me h.,
Hart bof, Hasterhof, Rod&hoecht en Tiefenbach eene
par. IIÏl , 1relke tol liet apost., vic.
Lrtzl'mburg, dek. van Bt:lalff'4
llct'A, belto61't , en deor eeneir Pastoor en cenen Kapellaao bediead wordt.
Bij dil dorp aiet men ook eeoige bou••••leo van een kast.eel•
• Bm eteent dat \tl .na,u.ue reed• ·aan de llomeiaen onder den naam
Talf Bu11ac11■ ia heir.end geweest.
WALDBILLIG (HET KASTEELJ, end lta11. in heerl. /Jmngn,
f"'Dlb, Lazdl6"'f, kw. e11 3 il. N. ten W. 'fan tlrnfflffttltMP 1 arr. eil
!I u. Z. 0, nn Diekirela, kant. en 11 u, W. Z.W. no .Beldmiat:i,
lt 1Faltll,illif.
Het is lhanJ 1leebt1 een bou1tnl ~ nraar was eens aeer weidseb en
praebtig. Het is in vorige eeuwen door de Tempeliers bewoond geweest,
WALDBIBOJMUS , voorm. heerl. in het grootlr. ,.,__,,rg,
ZU bevatte niets dan een deel •au liet d. W al d-b te dim aa en wa'I
lea ttfde vaa bel O.tenrijks hesluur gebóuden 1 flor. 18 11111ls 9 de
teooiers op Ie brengen in elke 100 florijnen, die no ·het Lu1embur
gerlaad werd iafnotdetd.
WA.LDBREDIIIUS, gcm., deels nil de beert. -,,aldlwetli""" en 'l'n,e
"-fe* bestaande en deel• nit gedeelten van de beert. •-1er en bet
Tail /umr'el, gevormd.
Zij paall in het N. aan Sclnrtriageo en Le1tningen, in het 0. aan
Slacltb~imnt en BoUI , iD hel
aan Daelheru en in het W. àan
G.etern en Saadweiler.
Deze gem. bestaat uit de d. Waldhredimus en Trintiogen,
heocteas de geb. Ersingen, Grondetingeo en Rodt. Ien
lelt er 140 h. en ongeveer 840 inw,, die mCMtal in den landbouw hun
llestHn vinden. Me1t rekent de jaarlijk~he opbrengst der nldnuch
teo op 4f>9 uk tarwe t 2000 zak
40 aak gent , 600 aak ha;.
ver c11 1600 zak aardappelen. ne veestapel bP.staaL uiL 160 raatden •
ISO rueciereo en 11ID awfinen. Men heefL er onge•eer 3lS likeurstoke
rijen en i korenmolens.
De i11y. die allen R. K. aijn , maken eene par, uit, welke tot het
apost. tic. van Lvzma611,g 1 dek. van liemicl,, behoort. Dcie pa,. heek
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een• kerk te Walbredimu,, eeoe filiale kerk te Triotia1e ■
en eem, kapel op den S t. S t e v e n I b e r g , welke door eenea Putoor
en eenen Kapellaao bediend worden.
Het d. W ALHID1■111 lift IS a. Z. O. no Lusembarg, 1l u. van
Remicb , nabij den weir van Lu1emburll' , naar Remieh , en vruchtbaar en boomrijk landacbap. Behalve de lerk, teil men er 156
h., te zaa'nen meL ongtm!er 360 inw.
WALDEREN, onde naam van het d. Wu1.H, in de Jloijerij • •
•, Hmog1m601rh, kw. Kenipenla,Hl 1 prov. lfoord-Bra.lMnd. Zie W 1..ua ■ •
WALDERVEEN of Wo1.D_YDI, geb. op de lfeJ.,..reluv,e, prov. 6el
J.rlatul, distr. 1',luw, arr. en lil u. N.W. van .dmAew, kant. en
3 a. N. no 1'agningffl 1 gem. co ll! u. N. ten W. van Btle 1 1 o.
N. W. no Lunteren , waartoe het kerkelijk behoort , ia de bulll'9.
NedlftMertl. Men heet\ er eeaen wiadkoreomolen,
WALüHOF , of Muacau,u1.D, alleeost. huis in het 1rooth. L,u,a.
~11rg, kw. Gf'ffftantor/aer, arr. Difl:in:A, li.aot. Gnwàmaelier, gem.
Con,dor[; met 6 inw.
•
·
\V ALDHOF, geh. ia het grootb. Lunrn6arg, kw,, arr. en kant.
Luz,.burg, 11em, Niedn-Ánllffl, bestaande uit i b, met 10 inw.,
die kerli.elijk tot Ho1krl behooren.
.
W Al,DRICIIEII, voorm. st., prov. Frie,load 1 die door eeoea water
vloed is te gronde gegaan, en waarvan nimmer eeaig apoor ia pvoa
den. Men wil dat het op eeneu aanmerkelijkea afatand van de tegen
woordige li'rieacbe ku~t , W. van Workum , waar au het water der
Zuidenee bruiseht, zoude gelegen hebben,
W ALDRICHESHEIM., oude naam van het plauelaodat. W HDIICDll.
ia het Lantl 114n .dltena, prov. lfoord-Bra6and. Zie Wounaacau.
WALB, Wn-Wua, riT. ia Oo,t-lndii, op het .4fNJOftldN eil Beero,
aan de Zuidiul , dio met. eena auidelijko rigtin1 ia den 4reAipel .'it. Lasa,.., uitloopt.
WALELA (DE; , riv. ia Oo,t-1,ttlii, op het. 4•6oa,eA, eil. C-•
aan de ooslkust van Ho,-,,.ohel, met ceoe ooatelijke rigLing ia den'
4tt:hip,l ean St. Lasarw• uitloopende,
W ALEII of W UL■ B■ , 11eh, ia hét. J,a",l NII Y 11'""1,■ rg 1 pro•.
Lit1t6wtg, arr. en i½ u. O. ten N. wan Maa,trielt, kant. en 1i n. W.
van ll~erl111, gem. en ¼ u. Z. W, van KlÎttl,,..; met 7 h. ea raün
40 iow.
WALEM , geb. ia het Land eon 11ll:tm.6urg , . proT. l.W•rg, gem.
.~elaia-op-G,al. Zie W 1.11.1 ■ •
·
·
WALBNBURCH, voorm. kas\, te llttteAI, aan do westzijde van de
OuJ,-6ra.tAI., waarvan de poorlweg op het Sc. Jaco1>miU uitkwam.
WALEN BURG, oud adell. b. in bet o,,.,1-r1ier der prov. UtHflld,
arr. en 4 u. Z. van A•er1foort, kanl, en 1 v. N. van /l'"ijl:-6ij-Dtn.,1teth, gem. Or,n-en-lf,d11r-Lang6rod, 1 .1 u, 0. van NeJ.r..La•1""1d:,
waartoe hel behoort.
.
Het waa reed, van het jaar 1260 bekend en, door de Paoaau, die
er den naam no Toerden. bewoond, lol in heLjaar 1~00, waaroa de
Ridders nn W .u11110111 het. .beaelen hebben , lot. dat bet, door N1&0Lu1 111 RÎDDla, 01alreat. het. jaar 1lS77 , aan een ander verkocht ia.
'fhans wordl het in eigendom bezeten door den Heer Gue■11T C•au.
CoH1L11 J1.11 Baron u11 LHHII u:i Sunu1na, woonachti1 Ie UtNlCbt.
Het vertoont aicb als een gebouw no eene aeldaame eà on"IJClma
tige gedaante, bestaande uit eeoen bonwvalligen vierkanten ateeneo
turen I die vrij boo;r it, en aanmerkelijk uitsteekt. boHn het overige vaa
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hel huia , helwelk aîl nncbeidea trapsetela beataal, Het ligt ia aijaen
e11 au den • • aiet mea eenea aeer ouden inga111 of 1teeaea
een bailallp1'00D maaluel, Het halaat, me& de dur&oe
eade irrondea, eene opperwlakle ffD 71 band. 18 •• r. ISO•• ell.
WALBNlilIBG, Terkade 1pellîn1J nn WAU u Bna, een pold. op
het eil.
pro9, lfoortl-Bel1-d, Zie Wur.-u-Baae.
WlLDGRACRT (Dl), •aarwater in Yollnl,oe,, pro,. 0Hnjrnl,
1.ie VIIIMMn' (Da).
WALKNHOKI., b. in Slaal,-1'/aa.d.rn., ia H•,.,.:.,4_,,1,t,
P"'· Zn1-d, arr. Goer, kant, en di1tr. Bu,.,, 11110, Ouni,,,,
Dne b. tel1 9 b., •••tonder i holiteedjcs, eenen korenmolen en
r11im ISO inw.
WALBWIJC, omle naam ,11n het vl. 1'aaleijl&, ia de Ma'jmj..,.
' , H ~ , kw.OideNijl, P.ro,. Noenl-Bro6aRd. Zie WAALwa111.,
WlLFBB.DJNGEN , houtvesterij ia het srooth. Luznain,rg,
Het bestaat uit de rmeeale-liosscben ,an N ieder - K ers c b e n ,
Iers, Beringen, Bellingen, Biuen, Blucheid, Boewin
ren, 8offerdin1en, Brucb, Bu,cbdorf, Calmu•, Kün11ig, CruchLeu, Dahlem, DiUerdiagen, Dippaeh, Don
delingen, Ebner, Krnun, Fin gif, Fiacbbacb, Garnieh,
Goeulingen, Goetaingen, Greiach, Basen, Oher-Ker
sehea,Heffiugeu, Rei1dorf, Helmdinsen, Helm1in_geu,
Holenfelta, Hollum, Duosdorf, Ka bier, Kohier, Keir
speh,leericb, KopUal, Rolliaren (la lladelaine),llelh,
Lin1er, Lin t1en,Lo.ren ta•eiler, Kamer, lle ia pelt, Berae b,
Meysemburg, BoesdorF, Nieder-Glabach, Nieder-Korn,
Noapeh, Ober-Glabach, Olm, Petingen, Reckia
gen, Bealand, Rodin1en, Rollingen, Roodt, Saeul,
Sehoenfelt1, Scb o GI, Se bo n•eil er, Siebenho rn Sprinc
ki111en, Steinfort, Stciaael, Tuntingea en Walfer
diagen.
WALJERDINGKN, in het Franach W.a.Lrna.a.111, d. in de heerl.
Hti,Jerf, grooth. l.unlhff. kw., arr., kant. en 1 u. N. van Lv-
- , gem. en iO rnin. Z.
0, van Stei111el, aan de AlaeLle.
ien Lell er S8 h. en IIOO iRlr, De inseaeteoen maken met die van
Relm1ia1e• en Bereidingen eeae par. uit, welketothe~apost.
1Îe, ,.. . ~ , dek, Tan St. llitliiel te Luni/,wg behoor• , en
..,._ 8i0 aielea telt.
Te W AUIUl1141111 ia een palei, no den loninr Groot•Her'°!f, waarbij
eea aitptrell· puk behoort. Dat paleip bataat uit drie u1tge1trekte
~ . , die eeae rnime plaata in1luiten en hnat inwendig ouder
--'lené ruime fraaije aalea en aeer achoone ,tallen, Oonpronb
llk wa di& pbouw ten dieo1le eeoer 1&oeterij DP8erigl, Hel gerukte
ia 18!8 YOltooid en had toen , buiten de bouw1to1Tea van Barien
tW aupffeNi, 114,711 pldan, 11 cen\l sekos&, de noodip gron
• duronder betJrepen. Een koninl-.lijl-. bealuit na i. Junij 1828 had
llll ptal paanlen op 44 bepaald , n"melijk 40 1pringbenpten en
4 ..-rïëa. Sedert 1830 1tond dil gebouw nrlateu , •aarna bel. in
tNO tol een lu,aiaklijk ,erblijF ia iagerist,
Tol WALl'IUIIIUS behoort een gemeenteboscb van 4:J bond. 84 •. r.
i ,. eU.
WALfOB.T of WAuooaT, havea. in het graaFs. Z11tplin, pro,. r.el
.,._.,,, diatr. eu arr. Zwtplwn, kant., sem, en IS min. W. ten Z.
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WALIKN , •oorm, aclell. lt. in de heerl, BrfflellOOff i ·prDY, Gtl
Jerlarul, arr. en lij u, Z. O, ••-■ ZwlpAe• , kam. en it u. 0.
""'1ln, IJOID• en I a. Z. an 11'..,.,.._;i, UD de Slinprbeek;
Dit h., hetwelk reeds ia het midden· der •orip .-w seer in Yerftl
ia d1an1 niel meér dan Nae baerenWOIIÏnJ,
,
WALIGER , Hel d. in Oo,1-/tUlil, op het S1111M#Ae eil, J. ., reaitl.

-.u

wu ,

Pno.,...ll~, reg. S..-,-,c,
WALIK, naam, welken me~ bij •erballering geefL aan het plr. W.u1,o
,m.,, in de .fleijn,j na• '• Hmogn"°'1:l, kw. K-r-,_-", pro,.
lfoord-B"""""'• Zie WHLWIII'., .
·
WALINGSDl,IK (DE), dijk in het balj, HD de /fiM.,_,n, prow.
lfoord-HoUnd, in eene -telijke rigling van den rinpük •• de
SclierrDffr naar den rinpijk •• de Beemsler loopende,
WA.LlllANG , beÏ'lr iu Ood-/Nii, op het S.."-h eil. Ja.,
rcaid. ~ . - 11et ÎI een awa•elberg , welke mim 3'000 cll.
boog is,
WA.LI, geh. in Oppa-Geltln, pro•. ,.,__.,, dutr" an. ea-i a.
W. N, W. Yan ROfflllllftll, gem, en i½ a. O. HD , , _ , _
WAUA.lli (G&OOT), -.oorm. 11ate, pnw. FN1'-tl, kw,
fergoe, griet. BtMWJ.aiffl, arr. ea i½ a. z. Z.W. •an L. ._ . ,
kaal, enf n. N, W. •an Rallllfftl, aan deoostaUde Yan ~ .
waartoe aij behoorde, - Ter plaallo, wur 11J geataan beef& , &iet mu
tJian1 eene boerenpluta.
WALLENSTEIN, buit, in het lf..,__,ciff der pro•. Ulndatl.,•;•
en 4 U, N. •••
Jr.ant. Loer.en, pm. &-,,.... r..,.

r,,..

u,,,.,,.,,

LeeM,,,

WALLE-WATllllNG (DE) , water in Rijttltlrul, pro•. Zuï"-.B.u..J,
De trre■---diag der gena. · Soe,,,.._,. en
wordt ~
door dit water lepaald, dltl N, N. 0, loep\ om ia de B ~
_,,e,i,eg lich Ie ontladen. De dorpen die, pm. w•nlma door baarf"
scheiden , wordende beL gedeelte ten N. de IAytlicle- H'all,......,,
en dat ten Z. dier plaataen, de D,lfl,tlt 1'nlle-..leriflg 1onumd.
WALLIG, d. in Oo,1.J•dil, op he, S"""4,dw eil. Jor,o, llllid.
Pna•,-r-B~w:lro1'(lfll, reg. Su.....,, laadt, SelopJoa.
WALLINGA , -.oorm. uithof no bet kloott.er Li,Jl,,,ia , P'"· Friff1-d, Jr.w. 11·.,u,goo, grieL. BNrderodnt, arr.en 11 u. z.z. W.na
LH,,-rde,,, kant. en 1i u. Z. ten W. ,aa Rauwerd, bij Waidam.
WAl,IIA , ~oorm. 1&ate , pro•, F riultnJ, kw. IYedtltgo,,, ~
IY-,.!ri_,_,..,l I arr., bnl, en 1- u. W. '811 N. •• S.-, tea Z.
•an Fo•ra I waa1ioe lij beboorde,
•
WALIIATA,•YOOrm, d. in Ood-l•-11 o, liet Mo,.__ .eil. •
6oino , 1ebiereil. Hiloe , aan de Nool'flku•t , niet 'Ier -... Mamala.
WALOK (DB), riv. in Oo,1./'llflil, in liet 4,,,,,,,,,_lw eil, C.-,
Zie T1.w. (0.),
WALOBG (DE}, ri-., in Ootl-lal, in bel .Sa..,_. eiL ,_.,
re1id, Tarl, .
0.,
ontspringt uit den berg Pala-6a,awg, bij het pb, an
di,o aelfdea num, ruim i800 ell, benoordea Moya, in hel dillriit
.llandiradja. Zij .ieemt eelie noordelijke ritrting door liet diatrikt l■a·
diradja, dat lij bij bet d. Soengappao nrlaal, IINMNDt li. O. lUI"
acben de dislrikten Tjomal en Pemalang tot aan de dorpen Pepedaa
en .O.ntar-Tanojang , en 1tort aieb in aee bij bel d, J.oening , olD·
LrenL !illl palen tea 0. HD bel reaidentiebui1, Deae rivier heeft
geene ar,oen en neemt ook geeoe andere 1lroomen in aich op.

z,,_r,1,

n•.

WAL.
W ALBE , oude DIIIID Yan flel d. W A11UI, in de -Myn'j lllll '1.•f/er•
C9p•liaid, kw. I..,..z,.,ul, ptio•• ifoorJ.-ll""'4iuL Zie -~uus.~
WüJUCH, Ho,., klONl. ia bet. La■.,._~..,,.._,,.._,
ptoY, Gelerltaul, pa, en i u, ten N. va11 0.0-A,,,.,.. . . ..

Ter plaaue , waar heL getaaaà llèrt 1 sie& aed &b111a 191ven, .u,a
- - k-,.L De ·daartbe' beboerd -bea.e~.tc trteadea, hctal111edo "ne
eppenlnte "" i bi...&. 8l '", r. ·!IO , • .U.,. worden in etglNGQI be
aeten daer.dea Beer A. D•. W,
&e:IJoo11a, .. pro•
1riaeie Utr.cb&.
.
.- .
· ',
, . .. .
· WALBJCUSUEII, plaa\l Hrm,ld in_eeae olMle blafFert •aa depede
ra , die heL bisdom un Utrecht , in de nege11de eeuw en aog YroetJer
. . . . beeA. Deia plaata kotnt -daarin "MOr . .ia: liutnd• aan de Me,
weile, • • • IMelll dal daarmede bel pla&&c:luûlaclje w......... ,
ia het ~ l i n o , pro,. NOOfti,./Jn,6nd, bedcield wordt. Zie

••att•••··••chtig

Wo----.
:
·
,
· WALS , buars. in hel 9r.aaf1. ller,Jt , heerl. <hrpm-,_n1 , pH•. a.,.
,kw., arr. eo 6j, u: Z. Z. 0; nu z.,,,1itm, ·1L11at, u 4i u.

*""'"',

0. Z. O. no Ter6org, gem. en i u. Z. W. •an G~~ . •·· •
WALSCHOT , pmeealijk W,...... poemd , pta: ia he&. ON•-61.,....1,e,.La■d-Nn-Cayl&, pro,-. lfoonl-Bra6antl, atr. m 9 u. 0. ·1en Z.
ftll '•Htlrioge,J,,,,d 1 lant.,dittr-. en 1½·11, W•. an B-.-, gem.
B-,-.n-B.i,jmoort 1 ilS min. Z. z.. W. - 11.ijlcnoorl, wau&ee het. be,.
hoon; me& 16 b. ea 80 iaw.
· .
·
WALSDORF, pb•. io het.s....rs, Y""""9, meierij Carelaia.,..;,
...... ~ , kw., -UI'-, kant. ea 1i •• N. O, ·T■• IJWrircl,,
pi.
liet hàtal& ui\. 8 b. ea 80, iaw. .
· •
,
W:AJ.SUGK (TER.-), Ja. in Il'•1--"'•i·Pl'O'I. lhonï■gn;ur.,
m 8 11. Z. ten O. nn 11'
pm. en $ n.,z. tan.. Y..Jagt__,. ~
f •· Z. Z. W. ftll &lli■ge,1, waartGle lle& lrietkelijk belallllt, •• de
.-t&ijde HD de Ruiten-Aa, tuuchen Lande.f.elt li. enden DoaelMat
t • Z. 0. - Bij dit h. helioort Teel boecb , ~ • - - .eikeahoul.
WALSOOllDE, pb. en walerÎllf iat Stu•Yla■■•-, ia B.Z,,e,.,
Z-'-L Zie wII.IOOID■,
.
.

E,,..,,,..

••&•

i...,_,

.,,,,_,,_,, "°".

WALST~ , bij bel kadaster W ar.r.1U111 , 'fOOl'l8. adeU. h. in .de bar,

••n 11,_,,., p~. JV.oor,l,.Bu,JH,,,,,J,,
B,,,,.,

Il'.,..,,.,

YimM dia&r;,

-arr.•• -4 u, Z. Z, W.

Qi....,.,

flan&.. :en 3½ a, Z, W, UD
f'ID• Z■..,_,__•
,
1 1 11. W. HD Gl'Gtlt-Z.0-l.
Ter plaaLH, · waar hel.,~ .beo~, 'r.iet men thans ftlNI bailenplaa11.
0.. da.a. hebotrd hebbende.· groaclen , Nllaaade eene .,...,lakte
.U band. 70 "· r. 73 T, ell., worden in eipclo• beselea door dea S.r
lu J_... W1r.n11 v,.. • Wa.r.r.·..- .Nir,, woonaehtîtr te Breel■,
W.ü.STOU .of .War.uou, 'IOOffll.etate, •pl'O'f, FriHla11tl, k.w. Oo,
fffgoo, sriet. Tiel~Jul, arr, en 3 u. O. -...aa
kaaci
CD i u. N. 'ml l!err-r. waartue •ö heboorde.
.
W ALSUB, aum , we ke men wel eens verkeerdelijk geef\ aan de
hnure. Wir.all, la Zallarul 1 pro•. _Owtij•l. Zie W■u,■,
WAL'l'A, YDorm. state, proY, Fr;.,lantl 1 kw.1'e,tergoo, griel• .Bacw,;
.,_,,,el, au. en Si u, Z.
W. van Lee..,,,.Ja , kan&, en 1 u, W.
ten Z. Taa Rauteerd 1 6 min.• Z. ua Bna•, waanoe •ü beaeorde, Dae atate is in bel jaar 1839 ploopt.· ·
·
·,
WALTA, TNrm.llale, prow. ~riftlantl, kw,ll'edffgoo, 1rïet,,B._.
.,_,, arr• .ea tJu.
Z, W. van
kam, en 1½ a, N.
• W. ••o S.-.1, i min. N. 0. •ao 1'eifl•• f wa..toe lij behoorde.
Ter p1Hbe, waat.a\f gestaan heeft ,· 7.Ïet meu tbaas eene boereoplaa.u.

na

••Il

Lee._,_•,

z.

z.

l,en-""",
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WALT! , 'fOnrm, state, prov. Fm"""d, kw. 1'111,rgtH>, friet.
1'nttra12tl I arr. en -9l 11. W. ten N. 'HO Sud:, kant, en -l a.
W. ,ran Boln,ard, ten 0, ..n T ~ , waartoe •ü behoorde.
WALTARUIS, worm. adell. h•• prov. Friell.u, &e LHa.....,
·tuaeben de Weerd ea de St.-.falobstraat.
Hel wna een groot gebouw, ter westaijde uit hel water opgettokkn,
·tn oeveM den inganr ep -een voorplein, met enen torea unierd. Het
h~I\ van 11J94-1G18 tel tell Baclbuis 1ediend, en is thans het De
parttment1-gebo11w der ••atlcbappU: Tol /Ful MIi 'l .Alg,._,
· WALTAHUIS, vèorm. state, prov. Prie1la11d, kw, ll'me,goo, griet.
Boortlm,tle,I.
·
•· Dit hai1 werd in IISl!il ct,or dn Stadbonder van Friesland , Juaauo

·z.

St■ucs ua TnmnH, iogeoemen, waaru hij dea Geldenchgeaindeo
Ha■Ha F■n.a "n lllamum , met twintig der zijnen deed dooclalaaa.

WALTER, in het Fr. WHHIIH, geb. in het balj. van Ba,tntaeA,
m,ljetij ••n »-otf, grootb. Ltn""""'rg_, kw., an. co äi u. W. ten N.
1111i INHirtA, kant,· en ruim il 11. Z. W: -.an 11'.ilt:r., gem. ea t u. lf.
-.an 1/nrli-,en.
Het bestaat uit 1H h~ en ongeveer 100 inw,, en behoort kerkelijl
tol Tartu-,n (Heûp,ll).
WAl,THERSUII, oude naam no het d. ll'oll,,..... , in Fi.,,,o,
p,ov. Ororeir,gm. Zie W ILTlan■ ,. •
WALTINGA, nrmoedelijk de voorm. naam van de state Ste11.ua,
-prov. Prle,larid; lnr; ,,.,,,.,,,oo, ffl'Ïel, Fmrui..Jul. Zie Sl&Ulla.
W-Al,TONHA1,L-; verl. plaat. in N11Mr"-'1"6f1Üt.u 1 kol. S.ri-,
in Opptr-1'iclteri 1 aijnde de westelijkste vu 41e pl1olaadje11 in dat di
tt-rikt; palende· N; aan· dttn Adanllsche-Oceaan, 0. 110 Bucklebury,
Z1·en W. aan ■iet ,ontpnne boueben.; IOO akk. sroot.
W.&LVJSCH (Dl); Mip• ia fJo,t-lutli'I, in de z,.._.Jna, voor
den mond• ,ran do- ,fljepara,
"W·AL VISCR,IULA.ND·{ftHT) ,,-eil. ia Ood-lmlii, in de 0/aiweuk-Z••
aan de No«trdwealkast nn het eil, Boruo, 4° 10' N. B., 106" 27' O. L.
WALVlt;CHSTAART (DK), bank in de N-,me, aan den IDODd
•an de ll'e,ter,ol,,""1 1 t■IIIC!hen de Spleet.en de Wielingen.
ZU·beef't eene aan1ienlfjke lectgM; doch gerill1J8 breed.te; het oostelijke
gedeelte valt droog, 4ocb Let westelijke .hoadt 10 tot ISO palm. water.
WALVOORT of Wuwou, lfóenu... Mlell•. h.l ,ban ■ een landg. ia
de heerl. BN1t1e-r1" prov. ·lhlderlallfl 1 ·didr;; arr. en 811. Z.O. vaa
Zutpk,r, lan,., pn. ea i n.. N,.-0. van,.Adu, H:min, W. va■
Bredt11oorl , waartoe hel behoort.
" .. ,. . ·· • . ,
·
·
Het beslaat, met -du daartoe behao.encle ffOlldaa ; reene óppenlakte
van 110 bond., en wordt in eÏfteadom· bentea door dan Heer
PuUHI', wc,onaehtig t,a.. Atnbem.
• . ..
. ..
·
. .
\
WALWILl,ER, geh. i11 be& IAad-••--Yau..iarg, pro,. LW11rg.
Zei· W A ■LWltLII,
.
W UIAR , eil. in 0-1-lrulil, in dca •ol.bck-.1,cl,ipel. Zie

n•

w....n.
wABBRRG •

buit. in de .eijmj Nn.•, Hmoge,J,o,cl&, .... · 
lantl, prov, Jroortl-Bf'tllmllfl, arr., kant. en bijna 1 u.O.-.an •,B_

IOflen/,o,ali, distr. en 3! u. N. N. O. van Boztel,

gem.

Btrliittu.-n

lfi.U.lrotle 1 ¼u. _N. un Btrlii. ., aan den klinkerweg op Veghel.
, Dil buit, beslaat, met da daartoe behoorende gronden, eene opper11lakte van 157 buocl. 6 -. . r. 71 "• ell,, en bebaort thans in eipndom
aan den Heer r. vaa l,&alCIIOT, wooaacbt.Ïff te •• Hulopboaeh.

WA Jl.

'•U,,,,.,._.

WAMBERGSCHB-BBBK (DE), heek i11 de Meifari.i••
Ma,nfarul, prov. NoorJ-Bmballll, lo6pende in een11 Offnl.
we,te!ijl.e l.ronkelcnde rÎ1flinr door de tr9m. B,rlif:--en-1/.,J,l,ln"-,
beooiiren de11 klinkerweg, well.o aij bij.· Wamborg duoraaijdL , . om 1iah
ten W. daarvan in de ..la te on\lutea,
,
WAMBL, «em. in het. IA•tl-l1t11tAe••·•aa,---11'aal, pro,.Celd.r.
"""1, distr. en
lf,-g•, kaet. Drain (7 k. d., 20 111. k.,
6 s._d.); palende W.en N. aan de Waal, die baar van de «em. rel
seheidt, O. aan de gem. Drol.en, Z.aan &ppelwa, Z. W• .aaa Dreumel.
Deze gem. bewal de d. Wamel en Leeu,ren., bebevem den
\Vamelac he- U ile ,waarde a-po Ider; bealaat eeae oppervl~te,
'l'Olpn1 het ladaster, van 3016 bond. 79 v. r. 90 v. el).; telt 134 b,,
bewoond door 601 h11isp1., aitmakendc eene beTOl~03 va11 37:JO,io,ir,,
die meest in de tabak1teelt eo den laadbouw hno . bealaaa vinden en
• ooft aankweeken. Ook. drijven lij eeaigea handel in den hier gewonnen wordende tabak.
•· ·
De Hen., van welke men. er 230 telt, behooren gedeehelijk tot tie
ge.11. Ltttn,,n,..n-P■iflij", gedeeltelijk lot de pm. 1'aNl-n.Jhn..
ml, welke ieder in aeie burg. gem. eene kerk hebben.
De R. K., die er 3400 in lfltah\jn, maken de ltat. \"an Leeu•e n
en Wam e 1 11it , welke mede in desa bur«. gem. elk Cliae kerk hebben,
De 10 111'., die er wonen , beboorea t.ot de bij kerk le Tï.l, , :
Ien bee~ in dae gem, ,wee Nholea, alt: ééae Ie Lee.11.weu en,
éiae te Wamel.
Het d. Wanr. lilfl & u. W. wan Nijmegeo, i u. W. HD Drulen,
aaa de Waal , waarenr biff met eeae gierpont word& OYll'flUH ...,
cfoo. Noonler-Waaldijlr., eftll ho.en Tiel. let is een tamelijk 1root
ea welpl,onwd dorp , io welb kont men 1470 inw. t.el&.
De reaalia un dit dorp hehoardea oudlijda .,. de Hertogen van
Gelde, , ~ant in 1S4i' gaf Rana1,n, 111 het •mul •~ cl.il kenpel in
erfpacht aan Goenua-r en WoLT■a YH DBLn, mel regt van dw1188;
daarbij bepalende, dat de hreakea der oYertreden door den AIDbt81an
•Den aitgrpnllll .,,.,J,n,
·
De Be"·• die er 1:SO in ire&al 1\jn, hehoorea tot detr9m. van 11'0-l
,._Drtu.tl. De kerk , welke reeds vóór de· Reform1tie hier ttoad , 1uoet
,roeger zeer aanzienlijk 1rewt1111t 1ijn, doch daa"an ia lllleen bel. koor en
eea Lrui1p■ nd onrgeblHen. In 18i8 ÎI •ü van een Ollffel 't'QOnen, · In
dat ae1'1e jaar werd aan deze kerk , door Mejufv~uw l. ·Ba&11on, mede
namens hare overledene 101ter A. Bauna, eea zilveren acbotel ,. voor
de hedieaina des H. Avondruael,, ten geschenke gege1e11 1 aijude de
vorige schotel door inbraak aan de gemeente oautoleu,.
De R. K., die hier 1HO in· iretal zijn , onder -lke UiO Con1a111ni
bnte11, maken eene par, llit, welke &o& hel apoel. vic. van '• u.,_
tog,,,io,d I d,·k, van lh11len , behoort , en door eenen Pa1toor eo eonen
lapellaan bediend wordt. De kerk, aan den H. Vanoa &oegewijd,
•u •oer wnire jaren een slecht ea bo111rulliir gebouw, doch later il
all door eene geheel nieuwe ,erwangen.
lm bl'ef't hier •roeger twee kloostrrs irehad. Van het ééae, da&
nen be1ljden den dijk binnenwaarts irel81feo wu , -U• •oir eeoige brok
ken munrs o•erphleven. Het andere stond in het dorp, aau en op
den dijk. Het werd in den Spaànscben oorlOfJ omter genaaid. .Bon
sedeehe ,an bet mnnrwerk is hlijYen 1taan en lot woonhniaen verbouwd.,
Onder Waan 1taan de huisen Surkeab1ug en. Lake11burg.
Vroeger stond er mede liet buis Pollestein, thans ecoe boerderij.

led, lr.w.

arr.

'

WAM.

· llffl heeft er drie poarclen en beàteomarktaa ; ala: eono Woealdag,
denlen Zond• in April , eeae tien tweeden Dioplag io Augula1
ea eene den 1S Oc&eber. Op deze markten worden behal,e purdea eo
raad-, eok hoalwerk , lake111 , lioNlla eu.. nrkochL
WAIIELDINGHB, oude DHlft ,aa bel d. WuuwM11, op bel eiL
z...Bnelnd. pro,. ZNland. Zie wHIII.IIIIUI,
WABBL-EN-DBIUMEL, kerk. gem., Pfe'• O,li,,.,.,..,, klus. m
' / f ~ , ri1tg na Botnt6u,g.
•
lleá heeft er twee. 11.sken, als: ééne te .,,,_ , en ééoe te Drnael
m Lell er 140 1iele11 , oneler welke 80 Ledema&eo.
De eente, 'die in dae gemeeol.e bel leerurambt heeft waarire-,
ia geweest F11A11C11CV1 • Baawn, die.in bel jMI' 1609 b-urll kwam
en in be& jaar 1817 opte,olgd werd door l&e01111 Sia.uau. He& he
niep ~ebiecll doer deo kerkeraad.
WAIIBLSCHR-UlTEB WAARDEN-POLDER, pold. in het La-'-111·
,e1n-Maa,-n-ll'aal, pro,. GeldnlanJ, arr./f;;..g.,., kul. Dr■,-,
geaa• .,,,...Z. - Het. bestuur vao deaeo polder hea&aaL uit. twee Leden.
WAIUIA, d. ia Ooat-1-il, in deo. Mol,.._Jrtltip,l, op be&
TfflltllaGIIICM eil. GileltJ, op de Weatlr.Ult,
WAIKALA, W1~•W&UA1.& ,.ri,. in Oon-1-'il, aan de 111idl1111t'flll
bnJ~l.Borllftf, met eeneo auidwellelUk• loop in 11118 nllencle.
WAIMiB , W
of GIWl■n , eil. ia Ooa&-lrulil, iu den • .,..,__
..lnltip,l, tot de .Jfrw-ftla""- beboereode ; 15° 30' Z. Br., 13° :\' O. L.
He&' ia doer Cbrialeaea bewoond.
WAMIIBRT, geb., erov. Frw,lau, kw. F•ltlrgao, friel. B•r
...,,_,, arr. en $ a. Z. O. van .L,n....,., kaal. ea i a. N.W.
·,aa ,lfauwrtl, 1 a. Z. O. '8D OoamliMeu, waarLoe bel behoort,
W.AJIOUA (Oi), ri,. ia Oe,t-lrtllii, ia lfïna-0..,,., aa de
Watkaat. Zij it door een rif ploten.
WAIOBLI (DE), ri,. in Oe,c-Iflflii, op het .Jf....,_,_ eil. C,.
, _ , ua de Ooatkaa& van 11,,,,_-,..,, met eue oaa&elijke rigtiag
ir, 4ea
oitloopeode.
WAIIPAC8 (NIEOKR), d. ia het graaft. 1'ilcs, IJNIO&b, Lt,z,a.
'-,,,,...en 6 u. W. ten N. ,an Däeliirdt, kant. en ia. W, lell
N. nn ll'ilu, gem, en I u. z. Z. W. •an
de
Wilubaah, llea tel1 er 115 b, ea iSO inw.
De in., die er allen B. K. •Ua, maken, me& die •an het pli,
Scbimpaob, eeoe par. uit, welke tot. het apoat., Yic, van Lu.
..., , dek. na !N;.,,,...ll'ills, behoort, i90 lielen , ..der welke
ilO Comm,uaaten , telt , en door eenen Paatoor bediend wordt. De
kerk ia aan éleo B. Auoum toegewijd.
WAIPACB (OBBR) , gem., gedeellelijk. in het balj. na Ba,tepe,
geclteltelijk in de beerl, 11711s, 9rootb. - ' ~ , arr. Di,ln,c6,
bat. g'iJu.
Deu gem. beslaat. uit de dorpea Ober-Wampacb, Nieder
Wamp1ch, Brachtenbacb en Allerboro, beae,eu de pb.
111 den

••aa

4,_,,,,,__._s,,.,-.,...

06er-lY••,-,., ...

Dereabacb, B1racken auf derStraue, Bracbtenb1cller•
mahl en Sebimpacb, ea teltoage,eerUOOiaw., diemeestinden
laadbouw hun bataaa •iaden en 1 looijerij ea 6 molen, hebben , terw1il
aij mede de loodmijn bewerken. Deae loodmijn, waaro•er de gron-'-i•
lling des grootbert.olfdoma naar de aijde nn Belgie loopt. , i• bij bel tne•
lNL van scheiding voor gemealfd eigendom nrklaaNl, ten ge,olge wur•
van de ca11oeasionariasea het product ia beide landen aoador inkomende
,:e,rtea kuaaen venoen:n.
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llel d. Oaa-,W&auc■ ligt 6 u. W. ten N. ,an Ditiirei, i u.
W. N.W. T■D 1'ilt11.
De in,r ., die er 980 in getal atfn , onder welke ongeteer !IOO Com
manibnten, maken,
die nn Allerborn en Barack1n·auf
d u S & r u u eene ·par. uit, welke tol bel apmt. ric. 1ru ~ ,
dek. lftttkr-lf'ilt11, behoort, 360 1ielen, ondlll' Willke i40 Commu
■ikulen, tel, ea door renen ,Paswor bediend
De kerk , i1
aan dea H. Bu.u:ua ~Ud·
WilPACH (WEISS-), pm. in de hecrl. Raala1III, rrootb. lMa.6..,,, kw. en arr. Dieiirdt, kant. C~; palende N. en O. Hll de
PrumileLe pro•. llijaland,
un lleinencheid , W. na Nieder-

me,

_rd,.

z.

Bealmr,
·
Het beTal de dorpen Beiler, Biufeld, Holler en Weiu
Wamp.ach, lleae,ea1 de ph, Breidfeld, Leitheme, Maalfa
mnhlea, Brauasbof, Geiskaap, Koeafarl ea Wemper
laarl. Kea teil er 1300ia,r., allee R. K., die de par. na Boller

nr Wei11-Wampac:h uitmaken.
Het d. Wmn-WA■HC■ ligt .8! u. N. ,an Diekirch, if u. N. ,an Ho
siapa. Ken heef\ er eene kerk, wunaa de par. tet· be, apm&., Tic.
,aaa L-,,,,,Jnwg, dek'. nn Ckrff, behoort, ea door eeaea Putoor
en eenen K1pella1n bediend wordt. Deae par. teil 101SO aiclen , ouder
welke 700 Communikantea , CD heel\ ook twee afaonderlijke kapellen ,
als ééae te Beiler en eene Ie Wiherdi ■ gen,
. .
W AITINGO, d. ia Oo,1-ladil, op be& S"""'-• eil.
n1id.
Kraeoag.
·'
W ANAJASSA, distr. in Ood-ladil, op bct S.,,.,,._ eil. J11n,
PC9id. KNcartg, in het Zuidea dier rwideatie.
WANAIAStiA I d. ia Ood-/uil, op het
eil, J._, raid.
1(,,...,.,, distr. 11'oaajtlfla I nabij den berr Uoera1ran.
Hel il de hoofdplu\l 4ler te1ideatie I ia de aûijheid 1ija Lhee&uioea
... den Toet TID den psegdea berr,
W ANAIUlBKK. (DE), kreek ia Nderlntá-Orda.. , kol. s.r.-..e,
die , uit hel lage laad ia het Oosten nn de kil •oorl10111& en in
eeae we1telijke ri(linlJ 1oortloo1,t om 1icb ia de eo.-.ati6o-inrd te
ootlätea.
W ANANJAJA , oud geb. ia Oo,1-lrulië., op het S-"-'- eil. J_,,
reeid. B•joeaaa, aan heL meer S.g,,r.-Jloeu,
WANAlUDJA, distr. in Oo,c-J.Ji. ,- op hel &nulo,eh eil. hN,
,;aid. PHMg,,..&gntuelta~, rqr. LiaNngan.
la di, distr. lig\ de berg Talaga Bodu en aldaar •Un door 41&
uitban&iag HD den berg Galoengoenr , HD 8-ti Oetebe, 18ii ,
30,IOO koflijboomeo beaohadigd.
.
WANDINGE, plaats ia Zaitl-Hol1-tl, 1r11rmold op bel
1i80,
al, bebl>ende ,rouw .A.LUD, Voogdea Tan i'uus V, Graa Hol•
,_,,, de tienden Yaa dae plaats ,erpnd en toqeltaao ua do abdij
Tau RUuburlJ, Zü wordt daar beachre,ea als INbbeade gelegen tu1sdaea Leydea CD lJodinslaad. llen weet echter lbaos nieL meer aaa
te w\lND , welke plaats "" door bedoeld wordt.
·
. WANDA, oud d. in Ood-lndii, op b.et s"ru1a,e1N oil. Ja.•, raid.
/l■ilnaHrg , aaa de Tjilisong.
.
.
WANG), berg m Qa.1-J,uJ;ë, op het SH11iaKA. eil. Ja•, c1111d.
ea di1Lr. B■ile•Hrg.
WANGIAHUIZEN, b., pro,. Frinlantl, In,. Zn-tulets, griot,
flti.,.,...,, Zie W •••u■ uiau.
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W ANGI-W ANGI , maat in Oa1t-lntlii I in den #ol11,bcà-.Arclti~I,
tnsschen de eil. Toekang-Beai en hel tmidooslelijk gedeehe no het eil.
Boeton ; ISO~ 14' 30'' Z. 8., 141°, 12' 12" 0. L.
WANGI-WANGI, Pono-Wua1-Wu1n, eil. in Oo1t-T•tlii, in den
/llolt,bcM-,lre/aï,,e, tol de TNkrm-Ben-eilantltn behoorende, 11t'aar•an
hel het noordelijkele is.
Hel heeft 1 of i mijlen in den omtrek. ligl op een rif beoosten de
Owaalhaai van Boeton , met aes kleine eilandjes ID den omtrek.
WANGOA, oudd. in Ooie-lltàii, ophelSu11dattAecil.Joi-a, resid.
BMiferu.org, aan den Tjiloet#tlng.
WANGOEN, d. in Oad-1,ulii, op het s,,,.da,clae eil. Jo,,,., resid.
co li vaten 0. van Buileniorg 1 323 palen W. van Saruarang. aan
den grooten post,..eg.
\V ANGUNST, vroegere naam van liet ver!. LuD vu G.i.01 •' A ■oo■ ,
in /f1:tkrlontl,-G•ioJtG, kol. S11rina,u. Zie Gu1 ••A111111a (LuD ·u11).
WANG WELL, cil. in Oa,t-lntlië I in den #oluW~Ärclaipt!l, tot
de Pa/'1?!1-eilantltn J,ehoorende, bij de Znidknsl van het eil. \\' &lfCO ,

0° 23 Z. B., 149° it' 0. L.
·
WANI, d. in Oa,t-J"Jii, op hel SMrtda«A. eil. Ceultt1, op de noor
delijke landtong I resid. llnado, aan de Bogt van Ca11jeli.

WANICA (HET PAD-VAN-), weg in JVethrlt1nd1-Guinno, kul. s,.
rinomt, in eene zuidelijke rigtiog van Paramaribo naar en voorbij
ceniffe boot- en ko1tgrooden loopende.
WANKIL, distr. in Oo1t-ladië, op het s,.,._..,,.__oil. J,,,,., resid
en reg. Paua~ng.
W ANLE&, d. in Oo,t-J"Jii, in den #old,elae-,4,d,irl, op het
cil. 'll'ar1'ay, een der Äroe..ilanrlrll.
Dit dorp lift op eenea uilllekenden boek no blkrols in ace , 9 of
10 ellen boven het water "erheven. Het. ben\ 1leeht1 tien· of lwaa lf
huisjes, die klein en armoedig aljn. De kerk is bier iaugelljkt
see, van gemetselde klip1teeoen gebonwd.
Hel dorp W .t.M.111 is eeoe onderhoorigbeid van Doc+llt1, de !ioofd
r,laat1 van het eiland Wammer , en wordt bestuurd door eenen Oraog-

-n

h~

.

WANNA, ei!. in Oo,t-J11Jiè·, iu den llol•lmle-.4rr1'iptl, tot de
Äro-ilan,l,m behooreode.
W ANNASSARI, oud d. in Oo,t-latlii, op het SundtUeh. eil. Jor,a,
resid. Clatriban, ad,. res. lndrM11ayoe.
WANNEPERVEEN, gem. in Yalknluwt, prov. O.mjattl, arr.
Zwik, kant. Yolknl,Ofle (6 k.d., 7 m. k., 6 1.d.); palendeN. aan
de gem. Giethoorn en Steenwijkerwold • 0. aan de Dreolscbe gem. Nije
veen , Z. O. aan het Meppeler-diep , die haar van Slaphorst scheidt,
Z. aan Zwart.sluis , W. aan Ambt-Vollenhove.
Deze gem. bevat bel d. Wanneperveen, beneven• de bnurs.
Bovenboer, Dinxteneen, llon.dnite of Rondute, deBoe
kebo1, Schuhlool-en-Zandbelt en Zomerdijk.
In bel laalll der aetenliende eeuw behoorde Zwarts I ui• mede on
der W a o n e p e rv e e n , teekenende de Schout zich : &Aoltu • • 'Il'
flf1Jff'"ffl, Din:rlen,ttn e,, de z-mlui,. Thans beslaat dese gem.•
Yolge111 hel kadaster, eeoe oppertlalr.te nn 4470 bood., waaronder
4431 bund•.41 v. r. 90 v. ell. belastbaar land en uillJeveende plusen;
telt 338 b., bewoond door 346 buisgca:., uitmakrnde ecnc bc~olking ,·an
tMO inw., die in veehouderij, een weinig landbouw en veenderij van
1pooturf bun beslaan l'ind~n. Ook drij•en zij ecnigen handel in riet .
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\tei en turf. Vooru is er een korenmolen; ,toch de in 1838 oraerigte
ealieotnemij, die met 11() weergetonwcn werkte I is den 17 November
1&18 publiek nrkocbt.
Ja het westeiade der gem, liggen ook twr.e nitgestrekle meren , he
halte endenebeidene walerplaHen nn meerdere of mindere groolle ,
illr doot "roegere ve"eeninir en de water,loeden van· 1771S en 1776
•111111 en door dien van 18ilS in uitgebreidheid toegenomen.
De naw., die er op 18 na allen Herv. sljn , maken gedeeltelijk eene
pa. ai& en bebooren gedeeltelijk lot de gem. -van KoikrHm-m
Diamnffll,.- De 1i Doopsl!'elC, ~ie er 1ijn, bebooren ~ol de gem,- nn
GtidAemt, - De enkele R. K., die er woont, paroeb1ecrt te Slttn•
ciJ-....U. - De IS Isr., die men er aantreft, nemen hunne gods
dieast wur in de blJkerk le Zlf(lrtilui,.
h lied\ïa deae gem. twee acbolen, al1: ééne te Wanneper
nen en ééne te Scbntsloot, welke, pawenlijk gemiddeld door
leerlingen baocht worden
Het d. WADSPUHU ligt lt u. N. van Zwolle, i 11. 0. nn Vol
leilioTe. Jlen telt er 138 h. en 860 inw.
Rel ia eea aeer oud dorp, dat men reeds op het jaar 1i81S vermeld vindt
in 1111en brief, waarbij AL81DIS , de h11i1vrouw ,an broeder Branotaos ,
ea hut twee sonea , WALTDvs eo BAHDILOUll!I, als sè in het· Duit
idie Bait te Utrecht de kleeding van de D11itsche Orde aantrokken,
ea aldus opdrageliogeu der Orde werden • ,bonne goederen aan do ge
meWe Onle in eigendom opgedragen hebben.
Allernaraebijnlijbt onlleent bat 11,jnen naam van een than1 ver
m.. miertje Wennepe, dat in 1i10 reeds genoemd wordt. Zio

1•

da&Pa"'"'· (pa«. U!il eo i81) meent in den naam dezer plaats het woud
,.,,.,_._-, BaJd.wnrta , ,raar de Frieaen 900 Romeinen dood sloegen ,
ie JÎadell j

hel i1 eer bewijsbaar , dat aldaar vroeger bonehaadjen geweest

ipee dat de Frieaen hunne vlJandea •aarin bebllen lmonen onrvallen 1
da ia de lep'lfoordige naam 'IIID dit dorp die van het woud teruir
Il îÏDdea.

De oonproog no bei dorp dagteekenl waarschijnlijk nn <!en tijd
t!tt ait'riodinlJ ••n de verveeoingen ·in het begin der "ijn.iende eeuw.
De in'lf, maken, met die van Sehutsloot-eo-Zaodbelt eo
h ■ erd ijk, - eene gem. ail, welke· tol de klass. uo K,,,npen, ring
<a Yollnltoe, behoort, en 1060 zielen telt, onder welke 41SO Lede- •
llllea. De eerste, die in due gem. hel leeraarambt heeft waargenomen,
is gneat J011um BuuoLP■I, die hier noeger· R. K. Priester waa en
i■ 1810 Hervormde Predikant werd. Bij overleed in 1614. De kerl,

die laier •6ór de Reformatie stond , wu op den naam van de R. H. Apos
telen Pamnn en JAcoavs ingewijd; het pastoorsambl werd door den
t.- nn Vollenhove vergeven. Daar was maar een11 Yilarij, te
lllea 'AD de H. H • .IIAaa& lhonu11u. en A11T01nvs, welke rijkelijke
Û8!allen bad ea benaard was met den latt nn 'a Zonda1rs, 's Woem
up ea 'sVrijdags de H. dienst te doen. De eerste kerk ea pastorie
lidibes gestaan in de nabijbeid ·-.an Schutsloot· en Zandbelt, waar de
~illfCD eent begonnen aijn. · Geringe overblijfselen van grond eo

llllig llraikgewu , in het tqrenwoordige Belt e r w lj d e , duiden nog
~are ltaadplaatsen alm.

Ver"olgen• is de kerk meer noordelijk, doch

:, ltr1 RlJile ene of land, ten N. nn den Y ee"-,9 , waar men tbans ·
let IHrder- of Beulakerwijdc vindt, cchouwd &ewo~den, ter
•til de lllgeawoordiae kerk·, of ei1J~ml\jk de heln daarvan , reed~ in 11SOJ!
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meer ooitelUk aan den Veeneweg il geaticbt. Daar de&e kerk , bij de
toenemeode bnolking, te kleia waa, werd sU io 1743 ter helft ,er.
groot. Onge,eer eene eeu• laler •a• •U in eeneo bou••alligea stut
geraakt en .de gemeente ael,e, die meer en meer achter aitpat, oiel
bij magte, dat groote geboo• te onderhouden , nog minder te ber1tellen, waarom dan, in he& jaar 184i, het later aanr),oowde dwl
i• argehroken en het reboa• tot sijne eente grootle terttgpbragt,
Uit dese verkleining. ,olgde, dat ook het io,rendige IDOelt ,eraoderd
•orden. Door een menachline ■d man , die liefat onbekend wilde
blijven , is de gemeente dan ook in staat gesteld , om , me\ miacler
kosten, die verandering te bewe,·btelligen , soodat het nu een jf81Clhikt
gebouw is , sooder toren of orgel , in welh nabijheid een kloklelloel
i1 ,teplaatst.
·
De dorpschool , •onlt 1emiddeld door eeo IJ9lal nn tlSO leerliagen
llezocbt.
De kermis valt in den i .Mei en den i7 October.
In het begin der aestieade eeuw lag op bet wesleinde deaer gem.
eene redonte of •encbansing, om de Friaen den toegaag naar Vol
lenho,e te beletten, waanan ~e■ 'll'el geea sporen meer overig lijn dan
alleen eenige buiaen, die aldaar oog den naam van Rondate drap.
Ook beef& in cleae gem. en wel ia Din:1teneeo de baveuthe Zwol·
linger-kamp;gestaan, doch die ia in 1840 gealoopt. Zie dat art.
In 167i schijnt deae ~ - veel overlut van de Munstersc:he ben·
den geleden te hebben. · Volgens het verhaal ,an een geloofwaanlif
oud man , had sijn grootnder , die te dien tijde geleefd bad , bem
in 1ijne jeugd meermaleo •erteld I dat <rele inwonen toen des daar
hunne buisen verloten en sicb ,ooral in de boucben , ·die dea irrond
1'RD het huidige' Ben la ker w Ud e besloegen , met bonne baitgaiaaea
1111 vee hegeHn hadden , waaruit lij menigen ,ijand , die aich llllp
den Giethoornsche-weg , -lelijk Tan gemelde Veenplas loopende, wilde
~ven, mel bon schietgeweer ter neder gelegd hadden. Ook Yiach
men nog 11emeld , dat in laatstgenoemde jaar de kerkernd dier gem.,
uit hoofde no de nabijheid de1 vijand,, 1icb naar VoUenbo,e lieer&
begeno , om aldaar da beroeping te doen van ,sekereo Kandidaat fn••
WIR Yan Amsterdam, als Predikant der natale plaats.
Gedurende den herfst ,an 18i4 en in deo winter bad men bier in
de omstreken ee11e bnitengewooe hoogte •an bi11oen• ■ ter, door het
bnwijken Yan de 'll'alerkeeri ■ gen aan de Drentsche en Stapbonler sijde.
Door eenen 1lerken ooordwesleowind opgestuwd , oYenlroomde het den
J anoarij 18ilS, door den Gietboomsehe-wer , het laapte 11edeehe no
clen Veenewqr , die deae gem. in bare geheele lengte dooraaijdt , ala •
mede eenige buiaen in he, Westeo of het Jaapt gelesene deaer gem.,
welke uit dien hoofde reeds toen door de bewonen •oor eenip tijd
DIOelten ontruimd worden I terwijl de ver,eenen aeer vreesden 1 41,t
bonne op het veld staande lurfhoopen I door het water uiteen eluo
en de turf weg,loeijen 10.de. De&e uees 'll'erd e,enwel toen oog IIÎet
verwezenlijkt; c\ewijl da wied weder naar het Weaten en Zuiden iolu-omp
eo du1 het watèr aan de noordaijde no den Veeueweg lanp■mcrhaod,
Lot zijnen vorigen stand terug k~rde. Naauwelijka echter waren de be
woners van de o•entroomd geweest aijnde huilen in hunne wooiap
terug gekeerd, oC de noodloUÎIJe dag ,an den 4 Febn1arlj waa daar.
Omstreek• :i ure des morgens 1'H dien dag ,erlieteo ondencheidene
ip•oners , zeer verschrikt en mel o,erbauting , bunne legenlcden •
plo&Kling IJft'l!kl door een paar 1eer zware doodenlapn , nrgaeld
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,aa e-a tiNellilen I boveo alle baeb,\;-viDg geweldigen wind • die in

felheid. tea DMSleD bij 10 a 11S minuten duarde, de
aeboawea op baaae 1rond,eaten aoodanig d•• achodden u kralen.
dat ,ele me111ehea 1ich .ia den eenlea 1ehrik aieta a■den kondea ,oor
zijne groe&ite

stelleo • dan op eenmaal onder hunne woningen begra,en \Il sullen wor
dm. Oûclaoon na Toormeldea &ijd Teel beda■ rd , bleef de wind neawel
DOS buitnpmeeo hHig. De aa,aur bad op die■ oopnblik eea Hhrik
,crwelleod aamieia. Duistere wolken 1111 eene dig&e sneeawjagt , TOOrt
gaweep, door eenen noordwealelijken Ilona I Terbinderdea •hel ui11igt
tol op eenige 1teinip aobrede■• liet aagst \lel'beidde men dus do da,
gerud. Reeds het ergste duchLendll, werd men ia het Westen dezer
tuacben 10 en 11 UN des TOOrmiddar, door den toellen
aaafll da walen aan de noordaijde dm Veenewegs op eene ontaeUeade
wijae o,ertaïa,l, dat de vrees TOOr eeae doorbnalr. der aeedijken maar
al l• gesroail gew"t wu. In den wua , dat ahhaDi liet 001&elijka&a
111 laeosste ,edeehe deur plaat.., e,ea at1 in 117$ en 1776 , Tan het
._.aler be,rijd aoude blijffD , lraebtten de bewonen Ta■ hel wee&a
llk gedeelle boa Tee '8 red4len , door het naar die boopre ,treken
te pleiden. Een- balf uur na den middag· kwamen lij daar met
lua ,ee aan. Het water nu beateadig unw1111C1ode, werd de Ter
warri-, en ontstel&eaie algemeen , en bel getal der Tlngteade11 uit
de 1atJere streken I l(l!duri1 rroot•; Ya11 lijd. ,lot tijd weNlen ooit
de laoigere gedwlten du pmee■te oTentroemd. Den lS leb,.....,, te
ll ue aa midderaacbl , bad ·het waler lijnea heogsten stand bereikt 1
laea ia ban gelieele uitgatreltJieid , de hoepte aoo wel ah de laagste
aedeellea pheel o,ent.reomd wanin. 1, hel middebte en hooa•te ge
aeelte UD Dinterveeu •aren slechts twee woningen ' welke ol'seboon
pheel YID he& water omringcl , evenwel áor de h ~ , ·••rop lij
~•tl waren, \'all bin ■ e11 niet OTerttroomd werdea. De laagste lan
deriJm , welke ia bet weaten li,rn , ·"OINien op dien lijd , aooder
twijfel, S.30 à :uo ellen oader 1taler ; daar laet in de laaple hoi&en
alllur !1.80 ell• hoogte bereikte. Die landerijen I welke Ollder de
baoge prekend werden , stemden ter hoo,te HD 18 en llO palmen

ce-me ,

oada waler. Nadat de oTentroomÏaf bare · SNOllle hoogte had be
reikt, bleef het water eenen gerinpn i.ijd op betselfde peil staan. Om
stneb ii are na miclclernaclal TID .-lutatpmelden dag begon bet le
lllleo , en bleef liata dien tijd .1teed1 aak.kende. Beblllr duurde het
kit den ii en iS Februarij , eer het weder tot dat pont gedaald was,

wump bat -soor den vloed 1tend. De vrem

Toor het ,erfü1 Taa men

seliea wa grooter, dan de uitkomst hèYaLigde,, daar do lieden io de
lap ,eeaen wonende, aich veelal in hunne achuilja witten to ndden.
Br kwam ecbler een buisgeain geheel bU om. llet opligt "t de be
lÎUingen der inpetenea, waren de gnolpn HD dOleD nnobriklr.elijken
tralenloed, allenaoodloltÏtJII. lluim ili woaingeo waren wen-poeld ;

eu aee~ groot aao'8l werd onbewoonbaar , en bijna alla,n werdea groote
lij~ beac:hacl-.p. Meer dan ilJ.000 gold. aan turf, "as uil de acbaren
• na hel land wene,loeid. .lleer dan driehonderd atuka runderen,
henenna eeaige paarden eaa. warea in den -sloed gesmoord, Die meer of
IDÎader breede 1troolr.en landt , het overblijfsel van de eer\ijd1 nneeade
laaclerijen, .,ütinggna genaamd; . welke in dea winter en het Troep voor
jaar aaa lle arbeidende lr.laaae bmtendigen arbeid en een onbekrompen
J.t.aaa venekerdeu , en de beailten eene pede winst ople,erden , wa
nm almede Toor bel groollie gedeelte door den Toorbeeldel00t ho•n
Ylaed losgerukt, heinde en v1:rre vardrnen , zijnde tlaardoor iosgelijb
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,oor duiaende gulden• aan •aarde werloren iregaan. Er wctdrooken 3 n~
schen, 10 paarde11 , 301S runderen en eenige eehapen eo Hrkeo,.
Hel wapeo deaer gem. bestaat uit drie braodendo kaarten , mel l1r
011dencbrift: L•:1 l,,cet ia teae6ri, \d, i.: Hel iicliL schijnt in dt
duisternis),
WANNIAHUIZKN, of 100 men eerlijda 1eide Wà!IT1 ■11&111111111 en Ter•
kort WHG1Hlln111, b., prov. Frir.laad, kw.
griet.
Uti11gmuJe,l 1 arr., kant. en 3i u. N. wan HemmflffR, 1 u. N.O. Yan
OldffHHmt, waartoe 1ij behoort.
WANOELA, oud d. in 0011-lmlii, op het S.,,Ja,e/,e eil. Cera•,
in het gespan, • .llakWala.
·
WANOl, uaam, welken men in de wandeling bij verkorting .eelal
treeft. aan het d, W.u,11101JB11 1 in den Tiek1'1161J1Jrd , prov. Oeldcrlaad.
Zie Wuuouaw.
WANllOY, gem. in het 1fNff'Ollt6l-tt011-Ml-La•d-Nr1-Cuyi I prov.
,'foonJ.Braba11d, E,r1le distr., arr. •, Hertogn6oich, kant. B - 
(!i k. d., 2i 111•. k., 3 •• d. 1 ged.); palende N.W. aan de gem. llill
en-St.-Huberl, N. 0, aan Hapt, 0. en Z. aan &ugeo-en-Bijkevoort,
Z. W, aan Bocckel, W. aan Uden.
Deae [em, bevat het d. Waoroy endeb.en geh. Broekkanl,
Ham , a m per en Z an d , bennen• eeuige venpreid liggende bui11en ; bealaat eene oppervlakte, volgens het kadaater, van 2707 buod.,
waaronder ilS91 bund. IJO "• r. 89 v. ell. belHlbaar land; lelt 1N b.,
be11oood door 2!i:5 buiagea., uitmakende eene bevolkiag nn 1180 iuw.,
die weest in den landbouw bun best.aan vinden, Ook heeft mea u
eenen windkoren- eo eeoen purdenoliemolen , eeoe leerlooijerij ea
een bierbrouwerij.
De inw., die allen R. K.. 1ijn , maken, mei die van het geb. IJ• l ,.
bed, burgerlijk lot Bog,a.,a-ltijcmoorl bebourende, eene par. uil,
die lol het aposl, vie. van '• llertogeabo,cl,,, dek nn Cuyl,;, behoort,
door eenen Pastoor en eenen kapellaan bediend wordt., en ruim
121JO :&ielen , onder welli.e 840 Communikaolen. D11e par. beeft et'De
eigen begraafplaats, ·
Men beefL in deae gem. ééne school te Wan r o J' , ,relke gemiddeld
door 80 leerlingen beaocbt wordt.
Hel dorp W &HOT of W&HOOI' lig& 8 11. O. van '• Herlegenbosch,
i u. W. nn Boxmeer, Men telt er• in de kom nn het d, 68 h. en
:SOO iow,
•
De kerk, aan den H. r.o.1~1111.loegewljd, was noeger eene kafk'I,
die in het jaar lU:SO lot eene parocbie!Lerk verbeve11 ia. liet is tha111
een bijna nieuw gebouw, met eenen oog 11ienwen, in 1838 gebouwde11 •
toren , eo Tin een orgel eaa drie altaren vooraien. ·
De kero1i1 tah in den laallten Zoodag in Aug111tu1,
llet wapen deaer gem. bealaal uit ST. CoaHLIUI , met het onderschrift :
r,umle lf'anroy.
WANSSUM , gem. in het Land-can-Kuiel, prov. Limlntrg, .arr.
llon,11onds, kant. llor,t (11 k. d., 11 m. k., 3 •• d.)'j palende N.
en 0. aan de Maai , die baar van de gem. Bergen 1cbeid1 , Z. aan
Meerlo I W. aan Venray.
Deae gem. beval de d. \Va nuu m en Gey1teren, bcneven1 eeoiga
,11nlroo1d liggende bniaen ; beslaat, volgeos het kadasler , eeoe opper•
-..lakte van 1144 bnnd. 69 v. r. 61 v. ell.; telt 13:S h., bewoond
door 149 buisgea,, 11it1uakende eene bevolking "an 770 inw., die.m~sl
in drn akli.erbo11w en veeteelt hun bestaan vinden,
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De iaw., die op 7 na , allen R. ll. 1\ja , maken de par. na W a na
n1 en- Geysteren ui&, welke in dele burgerl. gem. ieder eene
brl hebben,
.
De 7 der•., die tr wonen, beboarea to& de gein. Y..Ze-... Blitteneijl.
Iea beel'l er twee echolen ·, welke paamealijk pmiddeld door eH
19tal ••• 1SO leerlingen baochL worden.
Het d. Wunu■ lig\ 8 u. N. ,an _Roermond, i u. 1'. ten 0,. •an
Hom, l u. 'HII de llau, wuroter hier een Teer ia op Well. llen
telt er 4IO inw.
De inw., onder welke ·SiO Commnaikantea , maken eene par. uit,
welke tot be& •Pftt, Tic. na Li-6•rg , dek. nn Y rn,rwy • behoort , ·
- door eenen Putoor bediend •ordt. De kerk , un den H. llacaut.
toegewijd , ia eeo oad pbouw , ·mil eenen koepeltoren en 3 altaren ,
.doch ,onder orgel.
De dorpecboot wonh gemiddeld door een getal nn70 leerlia1ea beaocbt.
De kermis Hh in den eersten Zondag na ST. Jl1c1111,.
Hel wapen deaer gem. bestaaL uil- bel beeld nn ST. lll1ca1n.
WANSWERD, d.,prov. Frii,lantl, kw:Oa1t,rgoo, gri11t.l fflNrlk1'ffflttl, arr. ea il n. N.N. 0. •BIi Le1111-,dna, kant. en I u. Z. W~
nn llolv,utl. Mea telt er in de kom van het d. 39 b, en 1ilS inw.
fll, met de daartoe beboonmde geb.- Ter-G r ac bt en Wi rd1 l er•
terp, alsmede de aoonlaljde van ·held. Birdaard, IS9 h. en 180
inw., die meeat in den landbouw en neteelt buo bestaan vinden.
))e Herv., die er 4:S0 in getal zijn, hehooren tol de gem. van 1'a••·
end-ewt1l..,. - De ChrisL. Afgesch., die men er 80 aantre(i , wor
den tot de klaa. Tad Lee11-rtliic gerekend. - De dorpscbool wordt
,emiddeld door een getal
40 leerlingen beaocbL.
·
·
Vroeger stond bier de state Goslinga III de Doniuta&e bij de
Donialerp, los1chen Wansnm en Birdutd.
.·.
W ANSWRRD-EN-JBSLUM , kerk. gem., pro•. Frit1larad I klus. en
rûtg Tan D«kum, met 2 kerken, eene te W • n •• erd en ei111e tl!
Je Il u III en IS30 aielen , onder welke r11i1n 60 Ledematen.
De eenlc, die in de1e gemeente bel leeraarambt beet\ wurgenomen,
ia pweesl Bn■ HHt Ac1011111, naar 1ijne geboortepliaall, Akkn1m,
aldu genoemd. Wegens •Une Henormde geTOelens ·genoolhaak& te •lug•
tea, ging hij naar OoeL-Friesland , waar•flij, in tlS69, Predikant werd
te Jarenm. In 11i79 keerde bU borwaarll terug, en heef'l bier eenip
ja,ea lle dienll als Hervormd Predikant waargenomen , doelr· 1ebij11L
n"r Jarsam weder gekeerd te qjn, all.ban, zijne no11w OTerleed daar
de• li December tlS9S.
WANSWBBDER-IIA.DDEN (DE), streek laag land, P""• Frü,'land,
kw. Oosurgoo_, griet. F,,.,,,lnotlttl, ten
HD bel d. Wan••erd"
WNCben de •rrumer-,vurt en 'de F.e, en eene oppervlakte beslu■de
YIID 10 baad.
:
WA.NSWERDER-VA.A.RT (DK), water, pNT• Friulaal, kw. Oo,.
mgoo, eriet. F ~ l , heLwelk na het Wanawerdermeer af
kom& ea me& eene anidelijke ritJting mr Ter-Gracht. loopl , en aicb
daar in de Dockamer trebaar& ontlaat.
WANSW.BRDER-IIBER (HBT), of het W1na■a-nn, meer, proT.
Prinlaal, kw. Ooi~, griet. Fr,-,dnatlnl, 10 min. Z. W. Tan
Wan1werd, dat ten N. mil de
en tea Z. door de
1'aa,werd,naarl 1 met. de Be in Terbinding 11oad. Tban■ ÎI
het drooggemalen ea maakt al100 eencn polder uit , welke eene op
penlali&e beslul. •aa S8 bond.
'I U
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WANTllOUW , fort in Qo,t-lllllii, rt1id. Aaboino, op Jatl A•
b ~ eil. JIMipo I aan hf,& .iaidwest.er •traad, Het was in bel jaar
161S:S door den Majoor VU ■ IIU>as opgeworpen.
WANVILIE, d. io Oo,,.J,..i., op he& eil• .
een der Zsitl

I(_,.,

oo,ta-eiJa_,..114fJ.·~o~. Het .i, de woeaplaata ,.oden Radja• -ook

houdt er een zendeling ,erblijf. De memt.e bewonen &4ja.Chrw1-n.
.De k~rk werd., in lulij 183:S, md IS4 woai-- or bergplaatten,
door ceaea awar1in. _braad.• in de ucb gelelJcl • waar,loer ,>îeel. qia&,
djagong , kleed11ren ena. verloren gingen ; de Radja ea vden. mei Mm
werdeu daubij Ut\ . al hunne bait&iagea beroofd. Do scbeol -ea ·het
acadeliogabuia biev11u behoudea.
·
•
.
.1.u den a,110,-11,Dg VBP 1834 bep11 111ea de nieuwe kerk Ie bouwu,
w;aarloe men fraai hout HD ,Amboilla had onLvant.. ; dit gebouw mua&
uit door groote netheid.
•
W AOMK (DE), ri,. in Oou-Indii, in be& Solwbclaa eil. 4-,,.._,
schiereil. Levtifllor, mil& eene nooriilelijke rifti11ff in de B-i-NrcJ,nboiff4 uit foope11de.
.
W.à.OR! (DE), ri,. in Oo,t-1,,Jië, in het Molvhclte eil. AfWHlina,
acbie,eil. Uflimor, !JleL e811e oosielijku rigtiNg io de 4"1ir'
St. Lauartu uitlooopende.
WAPEN-VAN-HOORN (HET), eil. ia Ood-lrtllië, io den S1.,.tlo1e6e
Arc•l , aan dea oostelijken ingang van &rut Sttada.
WA.PEN-VAN-PUlUIERBNDR (HET), door de inlandera K..u•n
fü.uu geaaamd , droogte ia Oo,c-1,ulii, in de aee va Java, op de
• Reed.; van Batavia.
..
Er is op do oostkaat ,aa clue droorle ep l!UÎm , eU. diepte .ec11
baken geplaatst, in dl! ,bnbijbllid ia eeno droort• MD 1 ell.
WAJ!BNVKLDEofW.aN1vu.o, to& ia heLjaar 18'3 aogeeae buw-s.,
Lhans een d. op_ de O.er-Fela-, p,oY, G,U.,'-'l, distr. Yelaw,,
arr. en 10 u. N, nn
kant. en 4 u. 0. un Blhr1, ,rem,
en 1 a. N. N. 0 •. van H~, nabij den grindweg lua1chen Apel
doorn en H"'~" waaillleJe bot doer ee111a dergelljkea weg 1emeeP.
1cb"p heelt. .
.
Meq teil e, l~i b. en r11im 760 in,r,, die meeat in den landbouw
éo baaiel ia IMut, •pek ea svleeacb laoo .beliaaa v.iaden., ter.ijl er in
bel jaar 1~, door den Heer L11n1an, u11 Ga111v.1&, fflle 1fmot1e
uaacbiDale. papierfabriek is oaa~d, waar :JO à 40 •beidera werken.
Tol u.o, ·voqr weinige jaren behoorden de .Ben. ingeaetmea • •
buurt., WMr gelal omelreeks 700 aielen, oader welke 1i0 Ledemat- ,
bedraagt, tot de Hen. gem. 'fall Httrde. T - eclder in het jau
1841, tu oonak.b -.an lie\ bouwen Tan een nieuw üligdom ter
Jaau&tJeaoernde pLa-'• , he~ eeboolgeb811w aldaar de . pmeeote aiet
.koade be.vallen 9 bca&olen Ue«re• Kotlnoogdeo. en Notabélcn , :ÏIH,•••
leg met deo ket'k'eraad , de school te WAPIIIHLDB voor de iowonen
van die buan. tot IJIIINllientt.ig gebraik te bulemme11. Hierna Meel
aiob bd nriaotJen meer gevoelea , om .eene eigeee kerk en J_...,
te lieaiUen, lerwijl aij ~D H.eer N1110L4&1 T■--vs va, MBllu, Kan
didaal bij het Provinciaal Kerlbes11111r na Zuid~Hollaad-, le Heenle
weonachtîlJ , uilneodilJdea , n'>I' «n;ro tijd, de prcdiWienat in bun
,aidden ~ I d \fBBr \e neme■, Men or,eiw;le dieonoJ«en• eene vrlj•
willÏIJe insch,ijving, die ee ■ e 10111 ,ao iOOO pld. ophragt. Nadat aij ma
de loeaegging eeaer. vrijwillige gil't van l50801uld. nn wege de kerk ..an
Heerde oalnngen hadden , -wendden 1ij aicb tol Z. IL Oen Koning,
op wi1;ns gun.tig besluit de gemeente van W.1N8Y1LD& na de vohaoijiafr
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konde te ~ t aien. l(J het
........,. , dal dae 11andplHll 1teedl eene l.omnl.liju eollatie 40
IOllde • pr do gemeeale aan Z, ·•• haar verlaopa te kennen , dat de
landiilaal YAII Muu, die lot .biet toe de dieall aoo TOl\jverig had waar
worden benoemd,
werd dan aok eent 111 Bull"'
pred.., no den Jaade Laoldip ea unpNld , later tot Herder en
l.eenar na W........,.. buoemcl. De kerk, een hall achthoekig ge
bouw, hetwelk voor ~e_plllorij i, pbo11w4l, met _ . klei11ea tonlb,
werd,. d• 1 Kei 1843, il'lgffijd· cloor· den Predikaat· •an Hee;de,
AUIIUIII .,.. hr.• en diert Hlfdea dag -NI de landiclaat ·n11 ll1oa
to& eentea Pndilwtt ia dae tJtlllleeoLe beroepen , aoo al• b\J er ook oog
....,. r - jaren ...., il de kerk 11111 alii klein orgel Yeflienl, hetwelk
ait -wrijwillip bijdrapa van eeaige weillip iapae&eoeo is daargesteld.
De Ghrilt.: Afphrideaea , die er r11bn 80 ia ptal 1lja , behoo
rea tot cle (111111• wan
De dorpse.hooi wordt pmiddeld door
'fUI

b,k en pastorij een

.---, ·mort

o-

H.,,,.. -

eea plal •an 100 leerlingen baocbt.
•
De kermis nlt in dea derden Woeoadalf ia A.op1t111o
WAPSK, bun. in DinMl,rtlir,g,pil, pro•. Dim,,.,, arr. en 6 u.
Z. W. ,an
allin. en j,Nlie. bot en 4½ u. N. 0, van
•q,pel, gem. ea 1 11. W. ••• Diner t met SIJ h. en il8 iaw.
llea Jieefl hier eeae wiater-bUIMlhoel , die gemiddeld door •• getal
tan 60 leerliuga beaocbl wordt, ·
WAPSERVEEN or W.anTDfflll, van eadl Wu.-uns ea hU Yer
urlÏIIIJ Wunm, d. in ~ - , , i l , pl'OY. D,nlM, arr. en
6i a. Z. W. no -"-, adm. en JUÜC. bal, ea S a. N. vu
• . _ , par. ea l u. N, Ha
.ffi& dorp is . ., · oad ea wordt reedl ftl'llllld in enen brief van het.
1281, waarbij AL11D11, de bniHnuw -.an broeder Buno.,.. aa
&wee 10111D W...,.... • &auer.eun, all •U , ia .., Dóibche
·uait Ie Ut.nclat, de kleetliaf un de Duibche orde aantrokken, •
aLlas opclnaiplingen cler orde w«deo , h■-ne IJNderea aan tie pmelde
e,de ia ~ipnd._ plaookeo hebben, Bel•• reedt in 1'81 eene
op sieh self 1taande plaau, die echter later onder Huelt.e wml p
bnttt- Me■ telt er 1u het d. aelfl 89 b. en 1118 inw., ea , met
bel brulijk dautae ._laeotelNle pb. Borreheen 1M li, ea ·onge
...., ll80 inw., die mee1t laan bestaan Yiud.eti in, laadboaw en veeteelt.
De iaw., tiie op weinip na, allen BerY. •Un, onder welke·ilfO
Ledema&en , mallen eeoe gem. uit, die Lot de klasa, en rios no •ippel
belleerl.
De eerde, die in dele pmelltle he& leer..,.11111,t - ' t _,pnomen,
ÎI pwt111t Aut.
u... • 4ie in he& jaal' 1801 bier in dieast wa1 en
dat jaar of be& Yolgende reeds il vertrokken. Hn lleroep gesclriNl
._r de hooCdea tier huilsain-.
•
·
De lerk , welke hier tóór do Rûmaatie llload, ie Ïn hel jaar 1IO:J
,,.,...... 4e01' erae aeJ-1 nietnre, welke uit de lierdegHen •aa eeaifre
pulienehrieodea , 1oe hier all eldan • is opgetia...d.. 'Hel is eeb
Jaaswerpîlf yierkan&• pbnw 10nder loren el ·or!Jlll , mar hebbende in
4e ..t,ijheid .een· ·ki.ti.h■il.
·
·
·
·
·
De dorp1Cbool wordt gemiddeld door 80 leerlinpá · baoebt.
WÄP~RVEKNDKI\-U. (DB), riv. i■ Die•tl,1,N,.,.,_-, pro•.
D,__, Zie A.a (&1111Wsn.a-)
WAR or Wu, ~-, ptoY. Yn'nlt,ad, kw,
arr. • 4•••
\V. YM Lft•-rtln, kan&. en 1½ u, O. len N,HD Harlw,g,n, 'f19111•
eu !10 min. N. W. tao Fnnwlier; wet 3 b, en .30 inw.
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WAR.
WAl\AJIBO , DC!fCl'llorp in lf-'a•M 0.... , kol. S,rrirN-,

aan de

•--i••

WARAMAl,A "d. in Oo,c-lrulil, reaid• ..4....,., Zie W.1uoa&.
WARANDB (DB), •oormalig domein 't'an de lleenn vu Ban.1, in
de bar. . .a Bnda, pro't'. /f-,I-Braball, arr., kant. en l u. ll. 0.
van BMla' pin. en ½ a. z. z. o. •an TnA,ym ' aan de ......
WARANDB (HET Jl'OllT), fort in de- bar. van Bn,lo, pro't', /f...,Z.
B""-". Zie C..-..SC.ua.
'\\'.:ABANDB(DB KLEINI-); 't'90nn. hait ''t'■n de Beeren ,._.. Bana,
ia hk bar. •an BfflM, pre"t'. /f.,,,..B,.,,.•tl. Zie A---•·
WABANDB (DB NlROWE) en DB OUDB-WARANDB, twee bos
scbaadjen ia de •,,;;en; - '• Hmognllo,d, kw. Oûl.-ijl:, pnn.
Ir~BralwMl. Zie N1•ws-wnuH (n) en Oen-wnue■ (n).
WABAN-BLA. of Wnu•lu (d. i. G....,..B&11.1), naam, welke de
:&inclanaen pten aan het ..4.,,,_,,. eil. c,,.,,,.. in 0 ....1.clil. Zie

1

c....•..

WARANTB, oud d. in Oo,1-lrttlil ,· op het S•l.a,el,e eil. ,,..,,.,
kon. Jla.,._, afd. Sa•paag, a■ n de Zuidkust ·nn het eiland.
W ARANTK (HOEK• VAN-), kaap in Oo.t-ldil, in de Slraat-
•oJwro, aan de Zuidkust YBD het Suru/o,elae eil. llaJ.,,.,
WAllAPl'A-IRBEK, kreek in JV-,.la,.Jt,-0.Hlfta, kol. Suritt11111e,
uit de Jlat4ppito-l:,eei voortkomende en met eene nootdelijke rigting
ia den ..41lntüdte-Oceoan uilleopende.
W ARAS, d. in Oo,1-J,.,lil, op het Slltlda,cü eil. S...tro, lands.
. Lo.ptmg, aan dea oever der Toelaar-Bawaag.
WARAWAW, berg in 1Ye,t-l-.Jw, op Let l'arllfGOll!ie eil • ..lnrh,
hgna in het midden 't'an·het eila■d. - De grond •an deaen berg i,

pheel uit ,yeniet te aamea• gesteld.

WAllBKllG, ook wel __ verkeerdelijk alt W.auna• .aerkomende,
ph. ia de bar. YH Breda, pro•. lfoortJ-Braknrl, Yifflle distr., a1T,
ea 6 u. W. Z. W.... Bfflla, kant. en il u. Z. W. van ~ ,
pm, 11.oo,n,laal-,,../fi,p,n, 1 a. Z. W. van BOOHflflaol I i u. Z. 0,
't'an Il'or,.,, waartoe het kerkelijk behoort.
Dit geh. bealaat than1 aiJ twee boerderijen , bewoond doer 14 inw.
Er ligt bier eene brug nn diea naam -oYer de Haiabehe-beel:.
WARDA (Bill•V AN-), baai ia O.,,_ltttlil, in dea llol,,belw
..lrd&ip,l 1 in de Bogt...,.. K• , aan de Znidooatkott van het ril,

a.-w...

.

WARDKNBURGSGROEP , groep eil. in -'••trslii, in de /,,.,,._
_.,., z. 't'aD Jfi,__6tn... , bij de K•aalberpbogt, tot de
beliooreade, - He& YGOnlaamtle ia Weueh-eiland; 4le
.o,erip sijn 1lecbt1 klein.
WARDER, gem. in den Z•-g, pl'O"t', NOONl-1/.U-,I, arr•
.BHnl, kant. Pu-,,,J. (7 k. d.,. 18 m. k., 8 •• d.); ~lende N.

p.,,...

ei,__

aan de Wijaent, die baar van de pm. Btenheim-ea-Ztaid:.schard•
aeheidt , 0. au cle Zaiclenee ,
aan de pm. Bdam,
W. aan de
Ue , die haar •an de gem. lliddelie-ea-Aft\tk 1ebeidt , W. weder
ua de Wijeent, waatdoo, lij van de
-Ootthuisen-en-Bobnde
~ e n wordt.
One pm. heataat uit het d. Warder , hennens eenip 't'enpreid
liggende buisea ; beslaat, volgens het kadater, eJ!De oppenlakte Yin
90:5 band. 2:5 •. ,. 48 •• ell., •••ronder 899 hand, tst "t', ell. lle
lal&baar laad ; telL 69 h., bewoond door 715 huisp., uitmakende tene

z.

z.

uem,

hn-olking Yan ruim 300 inw.

In de Yoorgaaade eeuw behoorden hier
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,el, aeelieden

te .huis; deeh gedurende den o ~ tusschen Engeland
Frankrijk hee(l men sich alleen bij bél boerenbedrijf en laèt "8811
malee bepaald.
'
De iaw., die allen Her,, sijn, onder welke ruim 160 J,edemateo ,
mbo eene pm. uil, welke lot de kl111. ea l'Îllf nn Etlaa behoort.
Deeente, die in dele gem., in ,·erecniging met llàtlrldie, K••-·
llijl en Bo 6rele I het leeruruabt. heefl waargenomen, ia geweest
Pnaa FawaaT, die in het j■ a, 11S71S hel'Wllartl kwam en reeds in
Oe&ober 1111o•erl•d. In llfflS •erden •iddelie, K•adijk en
Hobrede wan W.1Hn.arp.cheiden en Ooa&huiaen bij dit laatste
llorp poegd, en dele eombinatie bad lol Nnten Predikant EwoVD Wn.1.1111, 4ie er in 11194 kwam en in 1616 o,erl~. Nadat 11"ac:v1 Bo1■•
n,a, die er Htlerl 16i0 aloud, in 1811 nur Medemblik was ver•
tnlllea, Lel wui Wonn alleen eenen Predikant in PaT1V1 Lucu Hu1111, die er ia 1626 beroepen werd en in 1633 naar Hem vertrok.
He& beroep ,resebiedt door den kerkeraad , onder agreatie van de Re
gviag van &lam , welk regt echter , al• onbewijsbaar , niet volko
men door de gemeeate worclt erkend.
lea beeft er eene -acheol, welke gemiddeld door tO lcerling1m b'!1oelil 11ordt.
Dese gem. ia eeae heerl., welke aan de stad Edam t.oehehoort.
Hei d. wHDIII or wUIDD' ondtijds Wuan' lig& i u.
van
Hoorn, 1 u. N. van Edam. Hel ia in de lengte pboowd, TIR den
aedijk af, to, ditrt aan de pm. Ooslh11i&en-en-Hobrede, met ee1,u
1\nek Yin iiOO ell., doeb o,oral niet digt betimmerd. Men telt
er 81 lt. ea ruim 110 iaw.
De l.Jt , welke bier v'6r de Belonnalie atond; werd datUds door
de Gra,en bepven , doch bel bev•&ilJIID 111.oad aan dan Aarudiake,, der
Ulncltbehe domkerk. In be& jaar 1174 bad men eene paslorij mei
10 or ti deimten (6 à 7 bund.) land1 en lij kon, met lasten en al,.
jllrlQb opl,nllpn 40 Rijmche galdem (118 gold.). Het lr.oatencbap, dac
.ie door de Gn'fllD ••werd, baat 7 of 8 deimlen (4 à 41 hund.)
laacl. Die kerl:. 1 welke l:.ruiawijse pboa,rd waa , en een aeskant door•
l...lis ....,je op het midden bad , is in 1'847 afgebroken en ver
,.._. deor eene nieuwe , aijade een laagwerpig vierkant rehouw ,
da& in het jaar 1848 Hltooid ia en eeilen houten toren beeft , doch
,an gein otp1 'fDeraiea il.
De kennis walt in veertien dagen voor Pinbteren.
IIU den watenloed Yan NOYember 17711 ia de Zeovaogsieedijk digt
lilJ dil. dorp deorplanken , wliardeor in de bllÎlen , die op de lage
pleel&eo slaan , all ook ,ia die, welke onder den dijk linen , de vloeren
lliep oncler waler atonden , en de bewonen , met bun vee, de vlagt moes
tu oemn naar hooger gelegene plaa"9n.
Het wapen deser gem. bataat 10 een veld nn 1inopel , 01et eene
UI HD keel.
WARDER, uam, onder welken het d. ,,_,..,._ en he& balj.nn
'ff eèrdea, pl'IIY. Z■il-Hollnll, wel een, voorkomt. Zie W AHDU.
WARENDOBPER..SCHANS (DE) of de B111a1aa1u1t-scaus, voorm.
sabau in T...iie, pro,. lherijuel, ½ u. Z. O. van llat1.Werg,n,
• de Beek.
.
Dese scban, soa tijden, de Spaanscbe oorlog , &er gelegenbeid van
de i1111eming van Groenlo , door Prina Funn11t Hua111& , door de Spaan•
lehe parlij epgeworpcn lijn , &en einde de demonatratiën van genoem
den Prins tegen Oldenzaal le weren. Zij moet nor al tan belang sijn
111

z.
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geweett ,-;'!fan~ io bare nablhcid oo ,erdar af laopon landweren• Joop•
graven 9111.; ,janderen bewereu ook , da& 1U een& opgeworpen is in den
lfonstcrsèhen oorlog,
WARBFUII• naam, onder welken he& d. 11'orffu• in H,.,,,.,,go,
prov. Groningm, in eene bul nn Paus P1111 V ,oorkomt. Zie W n,n•,
WARENVELT, voorm. buit., nrmeld op het jaar 1181S, als gele•
tren onder Bnscltede, in TtomtAe, pro•. Ot1erij11el.
- WABF (IIRT OUDE), •oorm. buit, in het Oldombt, pro•. Grottifl
arr., kant., gem. en 10 min, Z'. W. nn H'fflMOlett • in het geh •

fl'"',

.Bnt1tb11tt"·
Van dit bnil., •eartoe uitgestrekte landerijen en veenen en eee g.roote
~tctnbakkerij behoorden , 1.\jn de gebeuwen gesloopt, De laoderijen en
vcenen aijn thans in Yenehillende handen en op een gedeelte daanan
is weder een buih:nterblijf gesticht, hetwelk den naam 011111-wu• bt-hooden beeft.
,
.
\V AllPFUM, gem. ia H••ingo, pro,. Groa;ngtn, arr. 4 ~ • ,
kant. Onderdmdam (t k. d., 6 m. k., 1 •· d.); palende N. aan de Noord
&ee, 0. aan de Haringplaat, het Ui1huizer-wad en de gem. Usquert,
Z. aan Bedum, W. aan Ba0o en het daat achter liggende wad.
Deze gem. bevat de d. Warffum en de Breede, de·geb. Dijk
streek, Ooater-Valge en Wester-Valge, hel kloo1ter
W arffum, hel Wa ffum er- Uiterdijk, de \V arffu mer-p o 1de ren kwelder, benevens het eil. RotlumeroogJ besh4at, 90}.

gen!I bel kadastèr, eene oppenlaktevaniUibnnd.7v.r. i8v. .tl.;
telt 330 ll., bewoond door 360 huisgea., uitmakende eene bevolkiur "l'8ll
1940 inw., die meest in den landbouw bon heltaan "fiuden. De gntad
is er over het idgemeen '"fl'Uehlbaal', bee-r nrsebillend. De teelgroad
111welaehtig ; ook vindt men et klei•, aand- en oergro11d , en daaronder
witte klei, doch op nle plaabeD ontmoet men ÎII dea grond, ter diepte
Taft 1 Lot 1½ ell., derrie.
De inw., die er, nor het grootste deel allen Re"· •Un, oaderwet•e.
tOO Ledematen, malen de gem. no Warffum en de Bree de uit. Ue weinige Doopifea.:, die er wonen, hebooren tot de WC"'· Mnuittr
_,,., - De 17 • ll., die men er 11811trelc, ftarocbiërea te UiU,ai
~ea. - De Afgeeebeideneu, die men er beeft, maken eene ge_m. ait.. De 14 Isr., die er wonen, heheoren tv\ de ri11gsyo111oge te
Men heel'l in dcae gem. !il scholen , welke pamenlijk geariddelcl
-door 220 leerlingen betoebt worden,
·
·
Het d, W.1.ann, op overou•e kaar,C'II Wnnn11111111T , in eebe bnl
"an Paus Pma V W uuo■ ee11oemd , ea in ende swkkea voorkomende

,r.._.

elsWa,a, WállPIIIIII, Wnne■, W1111'■1S/ vermoeclelijkaOOYeel als
W11111111a, een erf dat ep eene •ierde ligt 1 o vaa wrf e11 kit•, eea
buis op eon werf. Het schijnt I elat de111 plaats I reeds tea tijde , loea
l,VDHBIII hier het geloof lwam prediken , alaoo in 781S of volgens an
-deren in 809 , bestaan beeft. Het ligt 4! W. N, W, van Appingedam ,
tf 'h, N. ten W. van Onderdendam, op eene wierde van 14 bunden nit
~•t~ktbeid, hoog 6.10 ell, boven he& oulp\jl na de telintsluiaa te

Groningen.
,
·
Het is een groot en zeer welvarend dorp , omge~a door vele bij uit
stek fraaije boerenplaatsen, Men telt er in de kom -van het dotp iOO b.
•n 1500 inw. en met de daartoe beheorende geb. de Dij kst reeft, 001t er•Val ge, Wester-Valge, het Hondenut en het lli1pol
n es l, S!U h. en 1830inw, Er IQOpen ••n daar een trekdiep en griod1rqr
11aar Groningeu. Aan den Burgemeester van W unn is opgedrareo
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Ja atrand,ondc1rij in qjne geanei:ute , hebouden1 de bijzondere bt!palinpn , tham 'foor 8otta1111:rdo1J hest.aando.
·
De inwoners , die ,erreweB voor het meerendcel He,._ •ltn, onde"
welke 190 Ledematen • maken ecae gem. uit , welke lot de klau. Yan
JluU.l,tr,a, ring van Uitmciur-Mnd,n , behoort. De eenle , .die in
dae gem. het leeraarambl heen waargen1meo, is pwee,t W1DA■ DU1
G-111 , die hier, aoo ab men meent , eerst. B. K. Putoor waa en
ia 11S9li tot de Hervorruden Offrging. Bij HU'leed hier den 3 F1bro
arij t61i, volgea1 zijn nog aanweaig grafschrift.. Destijds WH ,l II Br, ed•
111el W.11..w• vereenifd, doch dit werd , na zijn afsterven , in 16115,
er ma atg.eheiden. n het jaar 1661, toen 11.Hns Bvec:a hier stond ,
,rlNl Jo■ ..a■u SB11.1us (om welke redenen weel men niet) hier alt
tweede Pndibnt beroepen , doch , nadat deze in be\ volfende jaar
OHrleden ,.,.,, il de vaeataro niet vervuld, tn d111 de jpm. Ndert
weder door één• Leeraar bediend. Onder de Predikanten , die bier
gntaan hebben, ventienen melding M.11111u1 Uz11111111 ,an 1638-1646,
111 ANun1 S1111.111 ,an 1646-UIIJ:J, die in 1644 medeuitgevenzijn
pweest no Fa&IICIICI Gcniu, Opera.
Be1 palroonutregt stut hier, behalve één• •11?111 , welke nu de
116 aan clen bezitter van Breedenburg behoort , bij de Heeren van de
Ommelanden. De kerk , welke aan1ienlijke goedenm beait., ia ia oor•
sprong een aeer oud , doch fraai gebouw , dat mea me& regt onder do
Hlaoonate dorpskerken nn de provincie Groningen ranpcbikt ; hij slaat
oage....,. 8 ell. boftft A. P" In de ~uren vindt mea aog veel duif
lteea. liet prachtip koor schUnt later aaagehragt. te aijn. In laat
j11r 1811 werd dit tempelgebouw cleor een schoon orpl opplamerd.
Veor da rijsigen nuldtoren, nu geheel in de bale ordi gebragl,
IINI 111111 op_ eene urk het volgende :

•Ane 1638 ... 15 111111 Il " nun 1011 DUD THII 81r.aclll1' DOOI.
iJ..._ .Fao S1ct1Hllj &U M. Unu1va P&aTOOa, U. O. Bnr,
•A. Paus n T. Lnna,-11 KnrtvONan w"-••·"
0. vorige toren aloud geheel afaonderlijk in de nabijheid van cle kerr..
llelialve- eene serk van aeer beogen ouderdom , waarop een op1ebrif1
llaat, van hetwelk men den zin niet weel Ie ontcijferen• doch die
,erloren IJÎDI ,. voad men vroeger op het koor , doch , nadat dit met
marmer .tievfoerd werd , nu hlj den ingang daa"an , ook nog den lijk
•teea ua den een&en Henormden Predikant, met een wapen op het
midden der serk , tot opschrift hebbende :
lo. a)om. 161!2. tfftto bte ffe6ru4rtj D&tjt tn 1'no
~ IBt&ranbuè @korgtj oer&t bel g)ltntèter tn ml,crfum

tt l'rtmus tn tleformctione btutnt ct>lt1's.
.
(d. i. la het jaar omes Heeren 161!1 den derden PebruarU ont-

11i1p in den Beere da Heer W1a1.111DG1 Gma■n, Bedienaar des Crodde
lijken woorda le W.11nu• en eenle Hervormde Leeraar).
Ot.chooil de on11meen hooge en ruime puto,U tbam geheel naar dea
hedendaalJIChen smaak is bijgebouwd • droeg •U echter vroeger, uo hui
tea- als binaenwerb, leekeaeo van hoogen ouderdom. Men vindt reeds
eene lijst der toerbeurten tot hel bekleeden voor een jaar HD het Bqr
terambt in den Beglatoel van Wunu•, van 1300. In 1418 maakte
111~ in hel pulorijhui• te W ar,1111 , toen overal in den provincie de
_,. of wae geooemd , eene -verdeeling tusschen de lendeigeoaren op
liglelijk- de beurten ,an het Overre11. 1-o dcae pastorij bewaart men stak
keu nn vroegere eeuwen, IOO als men 1ehaar1 in 001 geheele Rijk zal
aantreft'en, biJv., een 1child ,an eenen ovalen (eliplischen) ,orm, waaruit
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een nagebool&l heNhoofd me\ origineie horeDI van buiteoge1t0ne groollt
to voorschijn komt. Ter wedcraijden van het gemelde hoofd vindt men,
of•choon beschadigd , eenen woudgod ; overigen• ia het genoemde schild
rijkelijk met (lebeitelde krulletjes en figuren be&et. De tweede bijlOD•
der heid , "elke daar bewaard wordl, is het gewo:111 van den loalsteti
) 1ric,ter te W U'Pro ■ , W1HlllPUI Gto11,11, best.aandc in de fraai be
"wkte casuifol of het gekleurde kleed met singel en manipel. Bij dit
mi~r,..waad rust ook nog het a11tepennium en:r.. of. het voorl,Jeedsel lot
bel voormalig altaar gehesigd , waarop rueo lee~l : Ts 1nocu111, 11
ADoauos, n uooHos, 6 auu T111111u1 (d.i. wij roepen U aan, wij
oanhidden !J , wij loven U, o heilige llricëcnheid); voorll eene 1ooge11a11mde roodcekleurde ,tola; wijdert effn pnar lange kleederea, die
"aarschijnlijk op de Communiebank hebben gediend. Bovendien i1
H
ook nog het koperen Toetatuk, 100 als men meent , nn uo
o!lc,uorfom; alsmede een bouten kistje I de overeenkomst hebbende
met de doodkist vnn een kind. Helgeeo er DOfJ aan te :i:ien i1,
o!raa11L alle blijken, dat bet voormaals kostelijk gemonteerd is 1ewea.1.
Alleen von onderen in den bodem vindt men eeno kleine opening.
Zoo als men gist, beeft. het ler bewaring eener reliquie aediend .. leu
leest dnarop met 1mivere Romeinsche lellers nog de namen van Engelen
en Apostelen. Terwijl bier verder nog bewaard wordt ecne groole en
-:r.warc ofl'erlist , waarvoor een drietal ,loten gehangen hebben. Tenos
is het opmerkelijk , dat te deser plaatse nog bestaat, en telken1 bij de
Avondmaal■bediening, onder ander 1itverwcrk van lateren tijd, p·
hruili.t wordt een met fraai graveerwerk versierde beker , waarop1 van
onderen te lezen staat : H1•0 T~a acca:.111.L ■ uoa•n.1. an 11 ,na•
uo ■ a w1a■ .111Do G-011 .t.1110 tlS96. (d. i, In den eers\ell tijd ia de kerk
,an Wurro ■ henormd door W1au11D111 GE0B111, in het jaar USOO),
D" gemeente der Afgescheidenen bouwde bier aan en ten 0. van de
Il oofdstraat, ten Z. 0. van de kerk der llerv. gemeente, eene lerlr.
zonder toren of orgel, doch een net gebouw, met blaanwe bui1panot11
r,cdekt I bebhende boven de deur dit op,chrift: • A110 t8;ï:9 DOOI
MILD! GIFtB!I Uli Ann To111111S IS DIT ROii DU 1111111 GIIO!nfD Il an
HUit T\,-t:I! HSTEIIS Dl!II U85TE!C STEi., GllLIGD,

W AIIIEII ■ U IJ' GODS IIU ■ HIG&.1111,
Zoo us 011 ,nus 1111.ra v1111.1.ua-r"
W1L Bil l!C 't JIIDD!II WIIU,

EN WORD ■11' IIOOa GODS Gll!ST GELEID 1
llu W08D SIJII aus. ■ 1118 lllTGllAIID 0
Gons IIU■ VAII 0119 GIPHIEII,...

Oe Jor111chool Ie W ,n.nu ■ . wordt gemiddeld door iOO leedi11gco
be1ocl1l.
V ro.-grr ~tonden in -Oe nahljheid van dit dorp hel KI oo ster•
W II r ffu m l'D de burir \V nd fu mborg. Zie du beide volgendearl,
In de nabijheid van den toren der kerk vond men, ,olgen1 eene
sage. oudtijds ook eene vermaarde springbron, die thana evenwel.niet
meer beslaat.
.
Men beert hier eenc jaarmarkt den eersten Woensdag oa 18 Jnnij
en twee veemarkten de eene op den laat1len Donderdaa in April, en
de andere oP den tweeden Woensdag in November,
Hel wapen dezer
bestaat uit drie gekaakte haring11n,
WARFFUM (HE' KLOOSTER-), voorm. Johanniterl.loosler in
ll11nn'ngo, pro,. Groningtn, 10 min. Z. rnn Warffum 1 0. ,au deu

,m.
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lJel waa in hel laaht der twaalfde of het begin d!!r dertiende t:41Ulf
lot eeae kommandeurie van 8\, Jan gesticht, en •erd duo~ ongehuwden
'ftD bllido kunnen, doch ,an aanaienlUko fomililin, bewoond, In een
ciiarter van 1:'J:S8 komt een Commandeur van dil aan1ienlUk klooster
e11der de dedigalieden voor, en selra in eene nitapruk van 1lS19 wordt
deae Commanderij onder de Co-,l•torn d
Do.or
Früw, Scli Jolaannü Ho,pi'4lu IAerotolylllilni vermeld, De in dat'
d,arter vermelde commanderlJen scbUnen gestaan to hebben onder het .
he.tnar van den Commandeur nn Sleir,f11rl (1), ltet klooster bent
ftle goederen en stond bij bel volk in groot aanzien , w11 1cer uit
ptrekt , langwerpig 'fierkanl nn unl!IS, 001&- en westwaarts zich
uitstrekkende, e11 min of meer 7 bund. oppe"lakle beslaande. De
bionenaracht , ofschoon thans vol welilJ rNlt beirroeid , is nog van
aanaiealijke diepte, Men verzekert 1olf1 , dal er op de mooa&o plaat
RIi oader het water nog wel S à 4 ell. 1achte modder in gevonden wordt.
De aitentc hoeken van het vierkant schUnen sich oonprenkelUk niet in
den l,aak la hebben aangesloten I maar aan elkander met eenan 1cber
pna buoJr, aekerlUk 010 naar do builen1Udo meer tetJtn•tand ie kunnen bieilen , te zijn verbond~ geweest,
Dit klooster had niet , 100 ala vele andere in de provincie Gronio•
gen, binnl'n zijnen aanleg bakker , elairer, molenaar en1. wonen ,
maar l,et gesticht bestond geooepaam bp 1icb aelr en was ruim
•an hoven , tuinen , blcekerijen en Yijver1 voonien , terwijl do kloos
terlingen hunne andere noodwendigheden sekerlijk uit do buurt ,
W erphembuurt (zoo vindt men het d. alf, nog op eeaige overondo kaar•
ten) bekwamen. Het legenwoordigo Warfl'um aal dus dó Worphom
buart, en bet kloestl'r Wn,■ 1■ geweest 1ijn,
Het eebijnt, dat klooster en kerk of onder één dak 1tJn geweest ,
or een geheel hebben uit,emaakL , en wel 1oodani1J , dal de ior._ het
,..telUke en het klooatu liet oostelijke iredeelle 11I aewoest 1iju I het•
pea op te make1t valt uit de begraafplaa11tn.
Het kerkhof lag onmiddellijk ten westen aan het kerk1Jabo11w 1elf,
BU heL afnemen en aleehten van den grond , hetwelk voor weiaigo
jatto werd aitgCYoerd , vond men op genoemde plaats 1alk eene me
nigte deodkistea en1., dat. men daarmede een klein gedeelte van dl:
binnengracht heeä lmnnen dempen. Bij die geleirenbeid 1Ua er oader
aclteidene Groninger muntatukjes covonclen, welke thans berustende 1ij11
op de Arcbinnlamer te Gro11i11ge ■•
In de maand Mei van het jaar 15115 1oebten do Hardoopers 100
Teel mogelijk 1ich te nreenigen , om cenen 11an1la1J op Waanua te on•
deraemen. Naau,relUks was 1ulks in Greningea bekend geworden , of
de .Begerias 1ond dadelijk eeni11 krUrulk , onder aanvoering van
LDlo
Gnon , naar het klooster , om daanan bezit te nemen ,
ea lte& te helpen nrdedigen. Wel vertrouwende op de sterkte ,an dit
geboaw, deed de beHllinlJ eenea uitval op de helegeraan, met dat
gnolg, dat dnen venlagen werden , en dat er omstreeks SO o_proer•
lingen, waaronder bel hoofd , J,coa Kauaa , 1icb mede bevond , ~rijga
gnangen werden gemaakt. llten voerde hen naar Gronincen , om daar
Ie worden te regt gesteld, doch J,coa K■ aa1a werd vau Groningen,
waar intnsschen het vonnis des doods· over hem uitgesproken was •
weder naar het klooater W n,■ a■ overgebragl, en I tot een ToorbcclJ
voor anderen, in d!ens nabijbeid gerigt. Met hel locnrn1c"J ,cn;,l , ..u

em..,.,.,.,

•u

(l) Dlll&SSllö, .11'011, (JrÓ..i1tg11110, bi. 618.
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de ~ler•' i11 be\ laaM der 1e1tiende eeuw '
ook dil 3111Liclt1 h'll
gronde eo dtt va11e goederen vao do lowwaaderij W...uu■ werde,1 ,
-.olgen• ort.. 98D be, traktaat vau lleductie "811 11S94' aan de prov.
GrOAiDfCD felnlr.bn. Het. nu verlaten an op siab r.elf staande kl001ter
werd eindelijk , door eene overeeokom1l met Beeren Kerlnoogdeo en
Geclepiateetdea aao bet. War&'ummer Hervormd kerkgenoo&&cbap afst
ataan, onder eene jurlijlu te betalea 10111 van vijftiir guldea. Ter plaaue,
waar hel kloolter gestaan beeft, siet. men Ûlana eene 1choone boerderU,
-.elke·DOlJ den num Y&n Wu1sna-1.woana draal(l, en ofscbooo UD
de weal&\jd• de hoop , breede singels en de d=rachlen , welke dab.
bel , om de■ kloost.ererond_ warea aangelegd,
aUn pälecbt. eo g•
dempt en tot ,lak weideland toebereid , 100 lum mea noatbans , aan
den noordoost- en 1uidkanl , de sporen der dubbele aingel1 eo breede
grachten eo hunnen Yoorgaaodeo Hrm IIOIJ eenigermate aien. Dese
boerderij , welke met de daartoo bebooreade 1rondea eeoe oppenlaku
beslaat. uo 74 buod. 83 •• r. 70 Y, ell., wordt. in beklemming ben
teo door den eldaar w-oneoden laodboner H,u W11o1,a W1uauu,
eea maa Hn liefhebberij uor de oudheden, die, in 18$8, ongeveer
i,ISO ell. diep , den ouden grond vaa d, binneagi:aebt des klOOllen -.elke r,ubt oudtijd1 il ell. breed was gewee■ t. maar pbeel wae dif t
gegroeid - ter br.eedle vao oagevnr 8 ell. weder bNft opgegrann, en
t.eea een neemd iastruweol van pijpeklei vond , loopende als eeue ,laag
ia drie ktiagtn rond , hol als eeae püp , mn de slaatL onr de Ji.rinpo
heen,. hebbe■de leta no eenen waldhoorn en' loopeode eeoigermatt
breed ai&. Dit ia ■ tromeat berust titans op de Areh.ivelwner Le Gro,
niagea. Aan de goedwilligheid Hn clieo ma■ ÎI de muat.bt ui Gro
ningeo ook eenige oude Groninger man~ ve!'ffhuldigd.
WARJi'BU•B<.>RG of WAUIJ■■uao, owi&ijds Wn,■&PUH, . later, na
dat het. un de_ familie ~1c1.1111■ 1 wu 0Yer'99aaa, Sic1.mua-naa pnoemd,
voorm. borg 10 Hulllfflgo, proY, Groaanga, arr. eo 4i u W. N.W.
van Appitlgedam, kant. en 11 o, N. leo W. vaa O■denlfflda• • fOID·
eo i a. Z. vaa- 1'arff••, aan de oosl&ijde na den rijwe,.
Het. was in der tijd een van de schoonste laadelijke burgen der pro
Yincie Groaiogea. Hot Ridder■ lot ,elf waa ia h_et wa\er opgeLrokken •
beaat , buiten de lange brug , welke o\<lr de gracht wa, gelead , NIIIII
afpachoteo inrid , welke aan den 111iclkant. van hel slot 1icà aaoaloo& ,
wunao de 'fOOrpoort ler w.ederaijden me& enen 1t.eeaeo toren r~n~.;
komende da ,uidwestelijke la ■ n aan de ,oogenaamde Bieuwkat.i uit. (1).
-Bij het 'fenal van het WarfFw■erklooJter • IS min. noordolijlu!r gele
lJ8D, gingen een meniste landerijen, privilegiiD en regtea S L. J aa ■tJ o e d • ren genaamd , aan .leae heerlijkheid over. In het begin der
t7do eeuw woonde sekere .b11u1 'fa,,, Heer tlAff W a,ff_.,wg op
dit ■lol , reÎlde om bamlel1uken naar Amsterdam eu Zw,dea ea lag ,
t.eru, gekeerd in de aabijbeid na de Wildenank de naar hem ge
noemde neakolonie Trip1-Compa1rnie aan.
NGf heden noemt men den ingang ven de oude Yoorpoorl Pij,-..
Buiten hot slot siet men aan den Zuidooster hoek, op of builen den
breedea singel , nog da duidelijkste eporen van de ,oormalige manege
of rij.ebool Ofschoon de la\pre besittcr eene 1roote hoeveelheid na bel
11cbte und tel andl!l'C einden beeft wegge•oerd , is er oogtan• ,111

e

(1) Eene afbeelding van dit slot, ovorgQDomen ,·an de kaart nn Co&mn:r.s, .-ordi
gc•onden In den .tlma11cu ron Act /kptirttmt11I Lc<M der A/at1t1dlapp!J tof Nul " "
'I ,dlgt,Affll, }acw,a1tg 1836.
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d. ualllaaJU._ m-•, waarmede de ,Utcbool .w• opptllld, oer nel
ewerpblneo.
Ter plaat.Ie waar bel alo& a-1aan hwA 1iol mea &~IM '81M 9roole
boerderij , welke·, mol de tlaar&ee behoereode padea, OCH opperYlalla Taa 81 buod. &S9 "• r. 20 •• ell. bat.a,.
Het westelijk gedeelw 'HD de tegeawootdip ecbaar ia 11411 wa oHr
blüfsel ,._ bel oade ·scbathuia., • be&•elk aieb, -"'•l door heit.op•
wuon nare gebioda.11 , alt pool• goeleo bijao■der on,!lel'ldaeidt ea
wunur dne boerenbebuiaiogein de •audeliDIJ bat Seba&buh 9e
uamd wordt. Zij ,~ut op na ruim tierkant plein l&llleben breede
graelateo en ,ieplt en woNlt tb1n1 bowodlUI ea bew&to d90t du er
"" •an den ludbouwer Scuru11uaa.
WABHUMEB-K.WELD.BR, eenig un,mia BU'ftfflffl.!J pro•. 9ro
uwg,a, aff• ..tlppingtdaa, kant. OwinJnuMMJt , IJll'II• IYarf/'wM; pe
ltade N. UD de wadden ' o. au den u-.uerder-lnrelcler • t: Uil hel
W1rtliamer-uiterdijk, · W, HD dc.'D Andelder-kwelder.
In ,Torige eenweo-, raiuchien nog in de eenle belt\ dat laat.Il voor
pede eeuw, 1trekte 1ieh de Kw11,11111 of de Gaoua AH1'AII nel nrdcr
lcD IINl'liea i■ hel wad uit, docb werd alleàp door het water "IIJIP·
lpoeld en afgeatapn, tot dM 1De11 in 1812 de Noord-pol der, ,ijude
~ 111i4elijke aedeehe van dea KwKDH , wellla aicb uitatrelLlo luogs
n ten noordan van de gemeenten lllf"erl • lf' arffMwt en Bllflo, bin
clijlt.. Deso 11rootere kwelder beef& Dr. R. Wuruut1 op lae, OOIJ,
wdllneer Jiij .ab~ijfl: • de plaats, alwaar nueger de Graaf Yu Cwt• 11c.1n, pwaen Kameri-r, vàa Bagelaod ■ oageluJLlr,igea Koning
• .1...- Il, ea getreaw auhanger nn dien Vor1&, toeA hij in
• de cente belf& der voriae eeuw (1707) bel eiland &o"IIIA beaat en
• bewoonde , des aomen op den W.1u11■u-1,wa,.D1a -U•e &en, opslGeff
• en wooade, iat einda llleel'. gene& na ~ paelli1 verkeer te kun• ·aeo hebheà·, is daa ook re.cl, l•IJI' io wad Y"raodud. lort na
•· lae& midden tlèr •oritJe eeuw , woelen etn paar pelen ia het wad ,
• wunan zijne fent beve1ligd werd ; de plaat.1 110f lllQgewcaen heb• bea, alwaar dit graadijk IOlllel'Terblijl' pleeg~e ,, •tatin,"
Opdnea k'IJetder sijo ge,oacleo twee moaat,ueue 1411...-.in , d111 ,orm
1-àbende van &ehopen11eharen , waar•an dé 1Cne op Oldo,p, 4o udere
Ie Wattrum in 4e bo,enate aardlaag der 1Jierde
opgedolTtll• Doao
il op ,de ArchiTenluuner otergebragt. Zij wa1 laag ip baar geheel 1 ol
H duim., he\ oog of de .,_. was bre.d iOi duim, buiten- eu 19 duim.
ltillanw•b ea boog ' TRIi de been1n. 18 duim. bui~... en 1.f. dwm. .
biaaenwerks , de beenee warea lang 1 el min 1i daia., d1 bl,iden lang
18 duim. eo breed 'fan boven 11 duim en Yin oodereo U dui1n,
WAUBU■BR-IIAAR (HIT), of bet W,■ su..,.11111,, •wwaler
ia HtllUiago, -,ro•. 6-iagm, dal, le /Yarff- een betrin nemende ,
ia eene 111idelijke ■lrelLking ,oortloopt en, na aicb \e Warltum wat het
Noordpolderlr.anaal , eo aan de llaantil mel bat Ba&oërmaar, en bij Men•
kewcer me& de Delle •ere.igd te beWien , Ie OnderdendllID i11 bet
Z!ildiep uitloopL
WABFIWllER-UITERDUK, •oorm, pold, 111 Hmuiflgo, proY, Gro
llOf"'• arr. Appin9eda•, kant. Ondmle11dam, IJ~W, IYartJ:.11111, pa
leade N. aan den Noordpoldtr, O. aa1tUsquerder-u1terdijk, • aan den
0oden-seedijlL , W. aan hel .lndelsler-uilerdijk. - De,11 pold, 11elk.e
io bet jaar 1118 bedijkt wu, is lhan1 binnl!nlond.
WARFFUIERZIJL, \'Oorw. aluia in //urt1i'lfgo, prov: Gl'oniagcn 1
10 mia. N. Taa /Y atff•"'•

••nl
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'foen Keiaer Jlo1.11•1~1u11 , in het j:111r 11SOO, binnen Aupborg een,n
rflksdag hield , verscheen ook bij die gelegent.id Hertog ALhlCn vu
Sa,n; klagende, dal Friesland, waaronder b\t niet alleen de Omme
landen wilde opgenomen hebben , maar aetf1 de , buiten Friesland
legeue , etad Groningen aich weerspannig. toonde , 1100 wel leffffl hem,
al, tegen lijnea non Hnn1111t , die in het ~nweordige Prielland in
het naaaw aat. Zijn heklalf werd gehoord, Hij kff'eg hem , om de
weerspannigen tot gehooraaamheid te brenrn , en toog al aanstonds
met een leger derwaarts, den 'ltlllf door Oost~Frietland nemende, 111
aicb veffolgen, in of bij Appingedam ned,nlaanda. De aankomst
dier woesw benden nrwekte hier alaemeenen ,ebrik. Deanieuegenstaande
spande mea overal , Yooral in Groningen , alle mogel\tb kracbteu in ,
o,u dit leger het hoofd te knnnen bieden. De Ommelanders , inson•
derheid clie nn de Marne , ntteden post bU de · W nnean111a , al
waar aij de We■terlaawenche Frieten 1>pwulfttat, welke aldaar met
1000 mRn 11011den aankomen. Hertog As.■■ IICIIT, bie"an linad1ebap
bekomen hebbende , nikte met aijne troepen derwaarts op. llea werd
er al 11n1tood1 1l ■ap , met dat gevolg , dat de Ommtlandera de neder
laag leden. Het gevecht was bloedig, en deaeraljd, had men het miin
van Yele dappere atr\jdcn te betreuren , al,mede 190 krijgsge•angen.
:Na heL eindigen '811 den slag trokken de troeren \'ID Hertog ALUICIT
na S.un verder op naar Wintom, sloegen -aic:h daar Yooreent neder,
en ri1Jtl1n groota v-oestingtn in de&e •treken aan, Zij hebben toen
(11SOO) oek Groningen, maar vrnebteloos, belqrerd , aoodat tlie tiad
steeds van de Saksische lièersehapplj is hff,u.l geblnen.
·
WARFHUIZEN of WnHu1d11, d. in H--,,o, pro,. Orowittgn,
nrr. en ruim 6 u. W. van Appit19edam, kant. en 51 u. W. z;. W. \'IJl
011tkrd.-., gem. en 1 u. O.
O. un Leeu, un het trekdiep
en op ½ u. afstand, van het Reitdiep, op eene 11ierde.
In de kl'Ollijk der. Wierumer Abten Yindt men het reede op het jur
1280 vermeld ; want daar wordt BIHLTO na Wnt■ IIUID genoemd
onder de Kdellieden , die o"r het Borgemeetlerteb!lp twistten en
oorlog voerden. Het dorp W &BHlll!S'l!■ komt ook yoor in den aijl~•
terbrief. van hn Schonwenijh·est van den 19 Jn,ij 1371 , al,mede in
eenen brief nn t:581 , waarin onder de geestehJktn Lounaan staal
de
Beelaie i11 1'a,fh,wm. Vo1gen, dea lateren zijlbrief, nn
1418 of 1468, was dettijde het Wertîbnetter-Hamrit gMOt 91W jolken
land; Na de- Reductie deaer provincie vindt men Jo■&aHa CtuT vn
W 1,anuian, Yan 1601 tot 1601S, op de lijst der Gedeputeerde Staten,
en , van 1607 tot 1610, op de lijet der Raden van Stoten b\J U■IO Enm.
Ben telt. er in de kom nn het d. 71S b. en 440 inw., en mel dt
rldarooder hehoorende buura, Schouwen, de Roodebaan, Bar
neR'al en-gedeelten nn de neh. Schouweratjl en- de Hoorn,
166 b. en ruim 1000 inw., Jie rut!l!K in den landbouw en Tceteell hun
bestaan •inden.
De HerY., die er IS:SO in getal zijn , onder welke 80 1,edeff)alen ,
maken eene gein. uit, welke tot de klass. van llitld11ht,nn, ring yan
J,,_, bohoort. De eerste, die hier het leeraarnmbt heeft "aarireno
meo , ia geweett H11■ u111 à BnTn , die er· in fä97 .stond en in 1611
opgevolgd werd door Baanotoans BrLLEHEIW.. Het lieroep \tas •roe•
gcr eene collatie vno het odellijk geslacht ,011 11111 11110 Ka1t ■ a.e1111, te
Ulrnm , doch is later aangekocht door ll. ELLEH, wiens erven die thans
he:r.itten. J>o kerk, welke Tóór de Rcfonnalie aan den H·. Lvo,mus
Wa5 tori;ewljd, ,taal np cene wierde en is ren tamelijk 11rool gebnnw,
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etneo.Uánen sphsen toren, docb aoiader orlful. Mea trel\ dnariu
wapemohilcleo der familie YUII A1■aca aao.
De Argeacheideoeo, die er ISO in ge&al. •Un, bobooren tol de irem.

uirl

d,

ma Lffu•

-o-. .

.

.De Doopaaea,, welke er 17 in getal a\jn, hadden hier Troeger eene
doch belaooren thans
de gem.. t1n .,...,..,,,,.,
De R. ll., van wellu, men er ODIJYier 400 uatref\ , paroehiëren op

,emaaoi■1,

'°'

De urpachool wordt gemiddeld door 70 leerliorn besocbt.
Vraepr 1&oadrn bier lwu borpn ah Lul ema ea Terborir, Zie
dit woorden.
Sammia1111 lfl1III dc:18 plaats Yerknrdelijk op alt de ,ehoorteplants
na dea beroemden B.u.T11Haa Bau■a • wiea1 'fllder hier Predikant is
sn-t, HU was , aoo als wij dit op dat art, Yermeld hebben , te
ia da proTiaeie Friesland, sebonn , doch • op tienjatirn
JeeCtöd albier gekomen , beeft. hij er groolelldeeb aijne opvoeding goa ttea. . .
'
.
Dit 41orp werd den i6 .Maart 11S64 door de ll'riuen •aaa kolen go
lffl , ail wee9raak , omdat de SpNnsehe SladhOltder over Stad
eo Laadt, Fu■casco •• V1Uuso, eeoca alroop&ofl in Jrialaod ge
dua had.
WABJSDll-llOLEN' rh,, pro,. FrwtlanJ, .... ~ - · , griel,
átl,-.,...__Jfi,..I{nï,land, arr. en 6! u, 0. len N. -,an
kant. en 4 n. 0, Z. O. ,an Dot:llw, f u. N, \en 0. nn
waartoe h8' beltoo,t. - llen beeft er 1mto kerearuolen, op
deo Oade-aedijk ' laar welke de
loopt en de hoiaea uene
dabliefe ,U gel»uwd 1\Jn.
·
WAB.FUURBUREN, oude naam nn ltetd. Wuna, In H..ïngo,
prtt, ~ . Zie WA&QU.

lellla••.

IM._,,,_,
B-.,

rü••

WABFUllkllDIEP, wa\er in
naa-lllA•

n.....,,,., pro•. thort.-. Zie' W • .,.

WAUDKEB.-KLOOSTBR, voorm. kommanderlJ ia BNffltflO, pro,.
Zie W.UHD■ (Hn IL0111Tn-). · ·
WAi.GA , W AUIIIIA or WAIUH. 1 oudtijds R.1.w,11 geheel.en , d.,
p,n. Frialotul, kw. o..,.,.., IJl'iel, J,..rrlnadttl, arr. en H u.
Z. 0. na ~ , bnL, en i no N. O. Tan R....,.J. lten telt
~.

er io de kom nn het d. 11Si h. en 670 inw., en mel de buurtjes
lfaarderhurea en Domwier, iOi b. en oage,eer 1000 inw.,
die üa de k08Dlelkerij .eu handel in boter en kau, en irraneu hun be1111D viodea. Ook beeft men er 1 olie- en 1 rosgemolen. Ben heeft
hiar eenige kleine binnen aclaepen en OYU he& doorloopende water drie
IWll'lbnt,sen,
îalpu aommigen zou dit dorp van het Yolgende •oomil •Unen
11111D onLleead laebhen.
NadaL Wm.•• IV, Graaf eon Hollau, in

het jaar 1$41S ,

«ea .wu

meL

al •line Heeren en Ridden nabij Stavoren venla

en ftle ,IUff&ende Bollanden gekomen waren in Ouetergoo ,
achter Wirdum• aouden de Frie1en, die in het riet verborren la•
gea, salb ontdekkende, hen 011voor&ien1 overvallen en op de vlulJl
geslagen hebben, en liiernn •• het dorp 1ijnen oudeo naam R•
•111 terlorea en dien un WASHGà , soo veel als een dorp Nn flff•
_,;,,ge of Nn oorlofl te kennen gevende , ontnngen hebben ; doch
deae naamsaOeiding komt ons 1eer hedcn.kolUk voor, want , behalve

dat het LwijfelaebLilJ is of de nrsla1Jen Hollanden , al ,logt.ende , Ho
ter land"aarta in gekomen 1ijn , kao W AHl&A wel zoo ,reel als
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1f'erreya geaogd ztJo , &11 d11n :aal he& beefo dea 1Voórds OOI aanAeiding ire•
ven , om aan een
of wier le denken , hoedanige men er ia line.
land vele aaolreft , en hieromtrent , IVegeDI de lugte der landen ,
inzonderheid noodig bad , te meer daar er aoo -.ele andere dorpsna
men 1ijn , die nn of •ier afstammen , terwijl de laat1to leller
greep , ga of ga, , de beleekeoia na buur& beeft, aoo eb uit nle ID•
dere benamingen blijkt.
De llen., dio er IS80 in getal zijn , behooren tol de gem. Yan 11't1,p
'IFarlli,,,,__,,_,_., -welke hier eeu Nlle kerk heeft, met eeuen
slompen toren en Yan een orgel Yooniea_, da~ ia het jaar 1787 door
den Orgelmaker A. ua G11111H vervaardigd 11.
De Doopsgez.y die er 1SIS ia getal 1ijn , maken , met die uit de dor
pen IYarle•a, .411g••, IF'irtla,,., Goal"• enz., eene gen..
uit, welko oogneer 430 1iele11 telt, en onder deao 190 Ledmiattn,
De eenle geordende Leeraar, dio in d111e fem. de dienst heeft waar
genomen, is gewee1l G. E. Peuua, die an heqaar 1804 herwaarts
kwam , en in het jaar 1826 onrleden i1, Het beroep geschiedl door
den kerkeraad. De kerk, die ten 0. no het dorp in eeoe zljbaurl
slaat , is eea oud e11aauienlijk geitouw 1ooder toren , tloch na ~o
orgel Yooraieo,
De R. X,, TBD welke men er ongeveer 220 telt , maken mel die
wn IFnrt••• •na llat. uit, welke door eenen 1•a1loor bediend wordt
en 340 aielen, el\ onder dese i20 Comm1111ikanten, telt. De kert,
die in het droogemukle Jon,altai,1- 1taat, heeJ\ toren noch orpl.
Da dorpacbool wordt gemiddeld door 160 leerlingen bezocht,
llen had bier '\'l'oegerdestaten Groot- ea K lein-lloorda, Groei
en Klein-l'alma. Zie Pu■ A (GaooT•) en Pus& (Ku1■-) en BN111,
Da kermia Y■lt in op Pinuter Maamlar,
Bij den watervloed nn Fcbrunrij 18:ii waren de landen onder •il
dorp bijna 1Jeheel door het boezemwater o,cntroomd.
· ·

••r

WARGAASTER-:atEER (IIET GROOTE-) of ■ 1T Gaoou-W&Ul181,A1•
meer, pre,. Friesla■d, 1w. Oo,ttrgoo, sriet. l•ar
Jmulttl, arr. Letu'°"rdttt , kant. RaKtHrtl, Z. W. van Warp.

TD••-, ''VOOtm.

Dit meer, waarin noegor Hel YÎleh werd genogen , ie oogeteer
in het jaar 1640 dreoggemaakt ea maakt thans eeneo pold, uit, die,
..-olsea• bel kadaa&er, eene oppervlakte beslaat na 188 bwad. 18 -.. r.

47 "• ell,

WAllGAASTER-MEEB. (HET KLEINE-), i-oorm. meer, pro,. Fria
l • , kw. Oo,t,rgoo, griet. ltlaarderatle,l, Zie Joaaauann-11111.
WARGAAST.IU\-VAART (DE), vaart, prOY, .l!'rinlontl, kw. IFu
lff'flOO , 1Velko in eene zuidelijkt! rigtius van bat IYoudfftdNtli,p, griet.

LfnflHINMradtel, lang• het drooggemaakte Hempenter-meer, ea hel
d. Warga, in ltlaonUrrukel, naar liet "4,ga,,..r-dwp loopl,
WARGA-WARSTlENS-EN-W~RTENA, _kerk. gem., P~"• Frin·
,._,,, klu1, yan 1-v-rdf!fl, rang Tan IFirtl-, met dne· brken,
eeae Ie Warga, eeue te Warstiens en eeno te Wartena, eo
910 1ielen , onder •elke 300 Ledematen. De eerat.e , dia io deu
pm, het leeraaramb~ beef& wlllll'jpno111eo is geweeal Pna111 Anw•,
die ia het jaar 11587 bier wa, en in het jaar 11i91 reeds door A•as
HuLall wu opgnolgd,
Onder de bier IJellUn hebbende Leeraren nrdienen meldiDg : dt
OpYoedkundigo Joan11u Uua1cu1 N111wou, ·van 1770-1812,
en da Nederduitache Taalkundige luie vu H.t.anaw1& 1 no
1813-1917,
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\VARGBI of W...... , ~il. in Oort-Jttdw, m du i'tr110'•*r·JloiuiloJ,
•au de U.lkust van bel til. l'elrbe1. HeJ. i1 hOOfJ 1 0111& nel hosd1 en
up een li.oraalrif segrond.
.
WARG&J- WA WONI, eil. io OtJltl.lndiE, in da StnauJ-tkr-Jlolvi{os. Zie W.1wo111.
,
WARl.NG, d. in G_,,t-Jw,Jié· 1 op h.et
ei}. Jllf/G, raid.
Djocjol(irta.
·

s,._htJ

Ja de aabijbeid 'Uli cfü dorp ,iel den 17 J~nu. 1819 ND geffChi
voor \Ullehen den Kolonel ~ , · aali bet hoofd no de 6e ea 7e
mobile colonnes, eo n11eaoes 1200 DWI moileliolJIIII• De vijand, dia
ia ,eneheideoe rÎIJlÏapa met nlj veel 1tootmoecli1beicl wu luNnla op,
rullkea , wud daarbij op alle puotea ,enlagen en venlraeii • aooda&,
ooll ala een ge,olg ,aa dit beluogrijk gevecbt, D11,0 NBGoao 1ich ver•
pligt Ufr diu 1treken te ,ulalen en lao11 Wa- Wa, en KadilaDIJO uaa1·
den linkeroever van de Bogowoolo terug le t.relkea.
WARlNGEN (KOTTA), d. in Oo,,.Jrulii op bet San""- all.
Bmi,o, aan de Zuicllnut, resid. Bt4flje_r-,i,,g - 8edert 21$ AulJUI•
\ua 1846 il aldaar een Poslbouder gcplaallt,
WARIO, d. in Oo,l-latlii, reaid.
op lle& eil, B--,,g
Br,i I een der Uliuler,. '
llet il eeae kleine plaats met eene . Chrilleobnolkiog no onge
,cer HO 1ieleu , d.ie negentien datiea <1Î hniapiooeo uitmaktJ11, Er
is een bidbuis of ichool en kerk TaD pbba-gabba, en eeo aebool
- • die. 36 leerlioacn heef,. Dit dorp wordL door eeueo Paui

4...,.,.,

bestuurd.

WAlll (DE) , groote beek io het gro.olh. ~ - · Zij ootspriogt
op de lwo,re ,lakte lunchen de Sure eu de Attert .-loeit lanp d. d, Oher
Jlertaig, "Nieder-lllert1ig, Obcr-)l',ulco ea Nieder-Feulea ea nlt '8 Kuellrriick. ÜI de ..4heec..
.
.

WARU, owl .d.

:0 Oo,,_,J,ulii,

,d, eil, C«rcm, aan de &ewi,.

rCIIÏd. - ' - - , op ba 4-6oirt

J..._,

Willi, oud d. in Ood-lrtdil, op het &•■ure&. til.
adl.
raid. llra-11g.
, '
W!RI.EAlàHEERD-, voorm. adell. b. iu HNfllingo, pro.-. Oronia
gea, ar.r. eD 9 u. W. van 4ppi11fedaw, bot. eo IS u. W. ten N.
'111!
pm. ea 1 u. W. van Ulr,.. , oader het. d Yier

Oiulmim._,

Atti,a.

WARKEN, buun.jn het.graa.tà. Z■tp/wrt, prov~ GeU.,.la,,,l, di1tr:,

arr., kan,. en i u. 0. nn Zutp/&era, gein. eo .1 u, O•. no J#'ar111Nld;
met 44 h. ea 3i0 inw.

WA.RKE~ (NIBDER-) of

W.t.U11,

geh. iil de heerl. Bwm:AeiJ,

z. z.

pootbert. Ltutnt6urg, kw., arr., kant. eo 1i u.
W. nu Diel.ireA,
po. en i u. O. van Bu,!brud:. - Het beat.aal uit i7 b. mee ruim

IOO inw.
WABKU1l, oude naam van bat atadje Wou,■, prov. FrwlaN,
lw. 'fl"11lrrgH, Zie Wonu■,
.
WARLAU, eil. in 01111-l'ltéii, reaid• ..4rahn, io dea llol■W•4
drdaipel, 0, nu Cerua-Lotd.
WARLESL.E , naam, onder welkea b9' d. W AUa, pro,. F rw,laflll,
kw, IPut,rgoa, griet..Hemel-r-OIMpluurt.,....NootMlde, ia cleelfde
eeuw Toorlr.omt, Zie W illll.
WARM, ,olgëns sommigen , een voorn,. water in lt.i}nlar&á, prov,
Zuul-llollorad, waarvan hel d. JYarwtrmd aijaeu naam ontleent; men
1ind\ echter re1:n bewijs, dat dit water immer bet4.aao heeft.
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WARM, buuu. in hllL iJraaft. Z,itplie,1 1 prov. Geltkrl,11111, :irr. ro
u.
vau
kant. en ½Q,
\"llll Ttrborgh' gcm. Clt
1½ u. N. W. vao Gtwulring••, nabij Btl$ , waartoe •U beboorL.
WARIIBLO, hana., proY. Orierij11el, arr. en IS u. 0, teo Z. no
BMc~dé, lfllm, eo IS min. Z. Tan Diern/aeim.
Deao bate&, wordt t.haos ia eigendom bnele~ door deo Heer F. W.
Baron Swn.
WARMENHUIZEN , gem. in Gttrt•er--aücAt, proY, /foord-llal
la,&ll, arr. 4U-r, kant. Seliagrra (!t k. d,, 1!t m. k., 3 •· d.);
pale11de N. W. voor een klein 1redeelte aan de irem, Zijpe, N. aan
St. llaarten-Eenigenburg-en-Valkoog en aan Harinircarspel , O. en Z.
aan Oudcarspel, W. aan 811,gen en Schoorl.
Deae aeru. bent het d, Wnrmenhnizen, do b. Krabben•
da m en het grootste gedeelte van het geh. S c h o o r I d n rn ; beslaat
cena oppervlakte, TOlgens het kadaster, van 1313 bund. IS4 ,. r.
46 v. ell., waaronder 130!t bond. 73 v. r. 84 v. cll. belastbaar laad;
telt 176 h., bewoond door !ttO hnuire1,, nitmakendo eene bctolkin:;
van 900 inw., die meeat in landbouw en veeteelt Juin be.taan vinden.
Ook heel\ men er "1ie achuileomakerij en eeuen korenmolen. Vroe
ger waren er nog 1 uagmolen, 1 bierbrouwerij en 1 linnenweverij.
De Herv., die er 480 in getal zijn, onder welke 200 f,edemateu,
maken eeao gem. uit, die tot de klass, va!I AU.aar, ring un
&liorwosuk, behoort. De lllllrste, die in deze gem. het leeraarambt
heeft wa,argeoomen , ia geweest U11aon•us • • • • • ., die in
het jaar t:i71S herwaarl.l Lwam eo ia het jaar 11S80 overleed, Oet
beroep geschiedt door den kerker.aad • onder agreatie van den Aru
bacbllbeer,
De R. K., die er 4150 in (Jl!lal a\Ja , ouder welke IS60 Communi
kaaten, maken eeoo 1Lat, uit, welke toL het aartspr. ,ran HolfanJ.
tn-Z,eland, dek, van Jfoord-Holltntl, behoort, en door eenen Pasloor
bediend wordt. De l'astoor , dio het leeraarambt alhier waarnam tOt!ll
de reformatie 1icb Lot deae streken uilltrekte, we, Panus nw BouHoast,
een ~ermaard Godgeleerde en Kanunnik Tau het kapittel van Haarlem ;
h\j werd ia de nabijheid van Brielle om aijne staodvastiirheid in het go
loof 1ijner voorvaderen met den strop om het leven gebraat , in het jaar
1IS7 4. - Van dien tijd af wnrcu de Katholijken te W.& ■-aao1zn en om
streken zonder Putoor, tot dat in het jaar 16fl JAcoaua va.11 Roo,m,u~
de:pa,torele bedieninir aaa,aanle, die in 1666 wederom werd opgevolgd
door Hue1cu HuuuoasT,
IIen heel'!. in deae gem.tweeaeholen, als: ééne to Warmenhui
zen en ééue te S c b o o rl da ru , welke gezamenlijk gemiddeld door
USO leerlingen bezocht worden.
De:&e gem. is eeoe heer!., welke wroegcr behoord heel\. tot de nala
tenschap HD deu beroemden Luoe.uL , Graaf , u Ea■o■ D, waaruit sll
in het jaar 1601S door de schuldeischers van 1ijnen zoon , mede L,aou.u
gebeeten, verkocht ia; doch door de Staten weder genaast zljnde, werd
gez;Cfl'iie L,.ouu n• Ea11110 daarmede nrleid. Toen deze cchterdcae
heerT. later weder verkocht, acbljnt 1ij i;ekomen te aijo aan Mr. Wmu
Buo11S1111, aoon van den Amalerdamscbeo Burgemeester Mr; WrLLnBu11u1oa; allhaos deze komt in 1612 als Heer dnanao voor. In het mid• den der ,orige eeuw werd 1ij in eigendom beaeten door Ba1111a11t vu Hoo&R,
wegens Zeeland Afgevaardigde ter Algemcene Staten , uit kracht Yan zijn
huwelijk met Vrouwe,A•T0111.& 1>11 u. Poan. Later behoorde aiJ aan JoulL
hecr J.co■ A»1u.uw Baron oo ToOll, Thans is Heer van W AHIHVJIU
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Het d. W"uua■IUI ligt i u. N, van Alkmaar, !I o. Z. Z. W.
no Scbapn. Men telt er in de kom nn het d. 1i7 h, en 600 iaw.
In de Hen. kerk, •elke 'fóór de l\eformatie aan de H. Uasvu was
loepwijd •
deslijdt un het altaar , hetwelk aan de saida\jde stand ,
etllC ,iur\j plicht. Deae lr.erk ÎI een 011d I ruim aebonw 1 met eene11
lapa torea, waarvan het ondenle gedeelle •ierkadt û , doeb daar bo
no loopt bij 1pill tee. Op het midden •an het dak ••• noegr.r nog een
klein torentje met een benfeltje en eenen doorluchtinen aprel, Men
beeft ia de kerk geen orge •
De B. 1.. kerk , aan de H, Uasvu toegewijd, is een nie11w , in het
jaar 1837 gestiebt , gebouw • met eene kapel , eenen toren en een fram
orpl. Ben heelhlaarin een aluar" In het jaar 1847 is nael& do kerk
era, bijaondero htgraaFplaall •oor de R. K. aangelegd,
De dorpsebool wordt oemiddeld door 100 leerlingen baoebt.
De kermil 'fait .in den tweeden Zondag in August•• ; 'froeger bad aij
in tie wee~ na Pinksteren plaell,
.
W&11u■ u1ua is de geboor&eplaah nn Jo.,..... Suan111u, die in
het midden der 1eatiendo eeuw Ooogleeraar der godf!leordheid to
Xoppeahapn wa1, ea 'fan N1muu Scan1111, R. K.· Pnester Yan St.
laartea , een geleerd man, die bet Pamdom verliet en in 1186 naar
A1111tetdam beroepen werd , vanwaar bij • in 1667, om do "'"olging •
Dalf lmdeo weelr.. Ien houdt W un11avnn mede voor de geboor&o

•aa

plaats UD eo...,... Koor.nu • R. K. Priedlll' TIID B•ringearspel, die
de Int der Beno.rmiag •oontoDd, aich in het jaar 111S9 i;,penlijk
daanoor nrklaarde, ten 1Jffolge daanaD bat land ontweek naar Bn
gdaad en daarue aaar Ioppeahagen , w•r lqj Hoopeeraar in de He
breeauche taal werd.
In de jaren 161i •as hier v,U wat eneenigheid tancbeo cle Remon•
llrudea eD Co11t.ra-Remon1traaten. In het laatatgemelda · jaar ...
Pmu Bmua ~ die Bemonstrantgaind ••• ; aldaar, Daar de kerken•
ordcaing det jaan 11S91 , to, Predikaat beroepen ; ·doeb het gemeen,
mi buiten opgemaakt , hield hem ait de kerk, In sloot. do kerk
deur met nieuwe sloten an 1loeg ar palea YOor, 100 dat W rr.,.a BAUa,

Beer

W .&aaua1111&1 , geweld mOCI& gehrai.kea, om da kerk open
Docb bat beroep op Ea11,111 bfeef ,taken·, ID het bad nader
bod aog veel lllOOÎle ia , om eaaea Predikant te krijpa , tot redelijk
geaaegeu 'f&D den Beer en van do gemeea&e, In he& jur 1618 iaoetan
hier al weder oaeenigbedon ten dien opaigte ont1tun aij'n ; al&ban1 op
dea 18 NoYelllhar •an dat jaar , werd bU •• Land, Staten nnlaan ,
dat de heide geaindbeden , beurtelings , in do kerk te · W .a.u1n111a1111rouden ~ikeo.
,
·
Na de landing der Eogebebon en Runen ia Naord-Hellaad, in het
jaar 1799, had de Generaal Auacaoa11a, den 14 SeJ,tembor, het
dtrp W.a.ua■maa door een lalrijk detachement doen beaeuea. In
dea 'fOlgenden nacht deed de Generaal Da11C11C1..a dien posL aannllen
door eeaige Jagen van het 'fierde bataillon en de Grenadion der aesclo
L.lve brigade, aangnoerd door den Kapitein GoUDoa•n, met dat gewolg,
d.t &ij mel aeu Yeel onvonu11dbeid 1ich meester maakten van be& dorp,
ea de ,ijand genoodaaakt werd 1ijoe gekwebleo en ba11aadje achter te
laten.
Het wapen de&er gem. beslaat uit een veld van keel , met IS cbe
i'roi,s no 1ilver.
te
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\fAUEBiDAM (DE); weg fn 4ij-,.,ul, prov. ~Mifl.ll""-1. Zie
W &l ■ OIIDBBDA ■,
W ARMERDA!IISCHB-POLDER (DE), pold, io RiJ-1,,atJ, prov. JfeorJ.
Holland. Zie W AB ■OIIDIBDAaCIIB-IOLDU,
·
WAJUIOELA of WAU■ALA, oud ,. in 0o,,.Juiii, op het 4 ~
t'il. lerat11 , aan de Z111'dk111I, deel Selan, onder den Konia1 van So
hoela11 slaande.
W All.MOESSCHANS (DE) , voorm. 1eban1 in Rij,,i.,.J,
Zllill
ilolland, buiten ~e llijusl,urgerpoort der ■ tad Leyflen, aan hei ciude
van den toenmahgen straatwe1r,
Deze scbau, was in den nacht tusscheo 17 en 18 Julij 11574 tijdem
het hele& der atad Leydeo , door de Spanjaardma opgeworpen eo
den guegden naam bekomen, omdat de burgen , , daardoor verhinderd
werden in hunne kool- en warmoesLuiaeia te fUD , om er de T111chlell
uit te balen.
WARMOND, gem. in Rijalo.J, prov. Z11iJ-HoU,,,rul, arr. /,,,yJin,
kant. Jfoordr11i.fl. (i k. d., il m. k., i •• d., i afd.) ; palende N. W. uo
de gem. Sassenbeym , N. aan Lisse:. en hei Kagermecr', 0, aan Alu,
made, Z. O. en Z, Uil Loyderdorp , Z. W, en W. aan ~ 
en•Poelgeeat,
De&e gemeente butaat uit de oaYolpnde polden: den Zwanbqr•
gor-polder, den Klaaa-Heonoroel-polder, den Veer
polder, den Hoogeweidacbe- o Doodjea-polder, dea
Hof-polder, den Werf- of Simo ■ ,-polder, den Groot,
Hao1oeer-polder, deo Kleia-Henmeer-polder; dea
Lak er-polder, den Xogjea- of Taioder-polder, u
den Kooi-polder; alsmede uit gedeelten van de■ Boterhi••
polder, vu deu Zweilander-polder, van den Kleia-Rea
meer-polder, van den' Klinkenbergacbe-polder, \'ID dea
Warmonder_-damtebe- en Alkemader-polder, ftll tien
Broek• en Simoatju-po.lder, na den Belle1at1• of Ju•
Koraen-polder, van de.a iloris-Schouten-Vrouwe-pol•
der, no dea Waterloot-polder en van den Voorhoftebe•
polder. :Eindelijk heeft mea in deae gem. nog yeJeaaa&ieolijke mê,a
eo aodere wateren, ala: bat Nor re meer, hei Zweilaad, dt
Die,erpoel, da Bymeupoel, de Spriet, de Laeck, de War,
moader-Le11, de Zijp, de Zijl eaecapdeelteub hei VHne
m o e r. Zij bevat het d. Warm o II d • ea •niire 'Mnpnicl llaaade
wouingea; beslaat, volgens het kadaster, eeoe oppenlakte van
bund, 12 v. r. 6lS •· ell., waaronder 118' bond. 80 v. r. IS v. ell. belast
baar Laad. .lfea telt er ruim 1UO h., bewoond door. iiO hnisge1., vit,,
lllllkeuàe ene· be,olking van ruim 1i30 i11w., die. meest ia den laad,
bouw, de veeteelt en boomkweekerij hno bestaan Yiudeo. Ook heeft
men er 2 acbeepttimwentenen en 1 korenmolen.
De HerY,, 4lie er ruim 430 in fllllal zija, ouder welke !a?GO Ledema
ten , makea eaoe gesu, uit, welke tot de kla11. n o ~ , ring •an
Jfeon/.w,iji, behoort, De eerste, die bier het leeraarambt heeft w•rp·
nomen, ia ,eweest P1aTEa ui 01, die er in het jaar tli86 stond, ea ia
bd jaar 11i97 _of UD8 eenco opTOIIJl!r kreeg.
'foen de Remoo1trant.1che Predikanten iu het jaar 1631 , door de
IOl'gelooaheid buuner bewakèn , uit hunne gevangenis op het 1101 Loe
nstein ontkomen waren , en bun het prediken alom bij oogluikio~
werd toegelaten , ui1t9nomen in de stad l.eyden , gingen de Rl!Dloot:ran•
ten deser stad nnar W AIIJIOH , om aldaar huooe Godsdieo,toefcnin,r
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le lioaden. zt hadden er toenmaals aeltit lll'ee Predibnloo, ,reik
pal Tcrvolgen• tot é6o •ermindenl is , . waarna eindelijk de Gods
dienswefeuîng dier gaindte daar lor plaal1e geheel in onbruik. geraakt
en naar Leyden verlegd il, waar die ge11;1eentc in het jaar 1676 eeue
led. gebouwd heet\,
De Evang. Luth., die men er U oantren en de IJ Doopegea., die er
110nea , bcbooren tot hunne rupeclin gem. 111 L,yden.
.
Meri telt er 790 R. K,, van welke 300 Communikanten eene stat,
niLmaken , die lot het. aart1pr, •an lloll,,nd-H•Zteland, dek, van Rijn111.J, behoort en door eenen Putoor bediend wordt; terwijl de nveriffO
iol de statiën Tan SautttJa.p en Otul-Ao gereken_d ll'Orden,
De 6 lsr,, die men er aantreft I worden tot de ringsynagogu van Ltyûa gerekend,
·
lea beert in deae gem. eene tcbool, welke gemiddeld door 100 Jeer
liugea bezocht wordt. Met deze ecbnol i1 ,ereenigd eene Fransche
koslaobool ,oor jonge Heeren " welke 10 leerlingen lelt.
Dao ,rem. is cene heerl., welke meer dan 400 jaren door het placht
n1 WnaND en •ua Wouns be2eten is, tot dat Ja.c:ou n11 WouDB,
weduwe YaD Gus■nT VH RA&PHBST, haar in 11S04 naliet aan JoUAll 'Uli
W1ostDAD u11 Du1v11n0011DB , door wiens afstammelingen aij lot op
0011:0 lijd beset en ÏI,
Thans is VNIUW van Wu ■o11• , Jonknouw
A•n1111 Wn.■BL■ 111• AlllB nll Dia \V1'C&, echlffettOOt •au den Heer
l,a,ou, Graaf na L&■Maa Snaua, woonachtig te W ano11u.
Het d. WUJ1011D, va• ouds Wuaa1■ 1111n, ligt· 1 u, N, van Leyden,
11 o, Z. O. 'flln Noonh,ijk-8innen , aan de Lee.
Dit derp behoorde mede onder de kerkelijke goederen, dieWJLt'H •aw
Ga.-■, de een en •eertigst.e Biucbop vaa Utrecht , in het jaar i06S
HD den Abt nu Eehteruacb afstond , en wordt in den briehan afstand
Waunu genoemd: Indien de naam 1ijneû eonprong beef'i van dllft
Jran.sehen Koning Fna1101D, waarna de •erudering i11 V1a11011D ett
ffflolgm1 in W•••••, niet ongemakkelUk •alL, dan zou men konnen
reuaea ~ dat dit dorp reeds in ween wM, ot aijo beginsel HU gehad
hebben in de •üfde eeuw ; doe~ dit ÏI eTen omeker als hetgeen anderen
Tilll'pffll daL bier een ,lietje 1011 geloopen hebben , hetwelk de Warm
heetie; waaruit dan het dorp, als aan den mond van den Warm
ligpnde, lijnen naam IOU gekN!IJen hebben, Het ÎI onderta•chen
jaau,r, dat geene scbrijnrs 'tll& aulk een vlietje gewagen ; ten a\j men
Slélleu ,rilde, dat da llare, die hier niet verre van daan loopt , de
Wll'III, ol Waare p1ree1L aij, doch die nranderiog, waaraan men de
otmenbmat of gelijkheid. dar oude letten JI e■ W, lot eenen grond
-. - p1ea , gaat aoo gemakkelijk niet ten aanaien der uitspraak,

k111aeacle een miula« in het lezen van eenen lelt.er geen benaming aco
lfflleen - • , dat ae bij de landuten , die toen •oor het meeste
recleelte leien noch 1ebrij•eu konden, uitdien hoofde in gebruik raakte.
:811 cena andere naamsrcde no W•••010 vindet1 wij aaogeteekend ,
~ eea rivill"tje de War tJllbeeteo , omtre11t dit dorp ondersteld
wardL, daL aijoea naam aon gekregeo hebben nn de '\Yamers of Var
nm, een ToUt uit de Saksen , dat sich , aan de noordaljde •an den
Iiijo, •~ plaatse daar die rivier naar het Huis-te-Britten liep , 1011
ter 11eder · geael hebben, en aîcb llondm:l aes en dertig jaren gehand
haafd. Wij •erkieaen liever hierover geen oordeel te nlten eq latcu
aan de beslusing ooaer lezers Her, 1elf eene k.enze te doen.
Het dorp Wuao11n Jigt zeer vermakelijk. Ten O. loopt het water.
de ke I r:edtthelijk het uitwaterinadkanuMI voor hel onder W 1oaxo111.1

11i

WAR.

g~_dohlt "oomgeinaal d. i.eesbwaler, dal mel veraabeidene nwt d
lumder plegen woningen , hoven on boomgaardc11 boioomd is , die de
ooauijdo '811 de dorpstraaL vormen , terw\jl menigvuldige uitgange■ ea
laantjes aa11 de wlst~ijde op den rijweg no Leyden naar Sa11eolie_Jru
uil komen" Deze rijweg, die in 18411 bestraal is, begin& bij bel War•
monder-bek, aan de Ppel of Lcyd1cbe-vaarl, en loopL over den War
onder-dam lot aan den Groote- of Bectrenweg • .Men teh in hel eÏffo•
lijko dorp 101S h. en SISO inw.
.
Aangeiien W .11•0110 reeds nocg bekend en bij gevolg ook bnoond
is gc•eesl, sal het zeer w■ancbijnlijk niet lang aljn verstoken ge•
blenn van een waardig gebouw, ter oefening van de godsdienst. Dat dil
gebouw echter in cieo begioae aeer klein van omtrek moel geweest zijn,
kan ml'n daaruil besluiten, doordien het in hel jaar 106:I 1lech11
eene kapel genoemd werd, liet dezen naam komt het voor in den
aangehaalden verdragbrief tu11chen W ILLI■ , den een en twiotigsten
Biuchop van Utrecht en R1111S11a111, Abt van Echternacb, aan 11el·
ken laatste , door den eentgemelde , de belt\ nn eeoig!) kerken en
kapellen in Holland , in gcmecoachap met den eersteaa waren overge•
geven ; doch doordien solka tegen den aio der Graven van Holland
geschied .was, beeft Gaauovs, Abt van Eebwrnach, tol beslillins nn
desen twÎll, gelijk men 1ulk1 in een nader verdrag leest , in 116~,
alles weder moeten lemg geno. In welken tijd deae kapel eigenlijk
geslicht is, daarvan vindt men geeoe blijk.en ; maar •el , dat 1ij aan
den Apostel Luw wu toegewijd. Het ÎI ec:bter ontwijfelbaar, dat
de tegenwoordige kerk, die geheel van bet dorp urwijdcrd ■ laat, de
kerk of kapel van bel Nonnenklooster is geweeat. Zij aal tot paro·
~biekerk verheven 1ijn , toen het.dorp grooter en de iowooera t.alrijker
warden. Dat •U ·tan den aanvang met 100 groot is aangelegd, ah ljJ
·in vervolg "Van lijd ÎI geworden , blijkt onder anderen daarnil , dal
bel koor der kerk cent in hel jaar 11S!i!S aangelegd , en in het jaar t1Si7
•olbouwd i, , ten ware , dat men wilde beweren , dat er. reeds laag ,oor
dien tijd een koor aan de kerk geweest wa• , hetwelk op den aoo eten
genoemden tijd vertimmerd en .vergroot is. Uit sekeren ouden brief no
bet ,lot of huis te W....01» · ia gebleken , dat da erfgenamen van Me•
vrouwe J.u:ou 'VU Wo1D1 ,. weduwe no Heer Gusanr U!I B.u.nt111';
de eene belt\ van de onlu11t10 tol den opbonw gedragen hebben, Jid.
welk den Heer Jo■a1' vu Dmnavooaoa , erfgenaam no voornoemde
weduwe co Heer van Waa ■ o1111, gekost heeft 71S9 ponden 17 1chellingeo,
van 40 grooleo bel pond (71S9 gold. 8&S cenh) , terwijl de gemeeoc hur1t11
no dit dorp , de andere helft daartoe betaald hebben. De begeYing der
pa1lotij de:ier kerk stond aan den Beer van W.11 ■0110. De diens& wa1
echter door den tijd aoodaoig vermeerderd , dat daartoe een Putoor ,
,een Onderpastoor co oodcncheidenu 11riestera gebruikt werden.
De rueeate llcereo van W.11 ■ 011» l,egifligdeo de kerk van tijd lol tijJ
met nrachilleode g0t:derco en inkomtleo. Voornamelijk beefL Hetr
JAcoa, 1000 Tao den. ,·qorgemelden Heer Gu111u, veel goed, 8'D de
kerk bewezen , gelijk zulks in een ae5chreven kerkboek ,taaL aange
teekcnd. Om deze reden was het ook , dat men alle Donderd•IJfD en
Vrijdageo ua St. Paofras co op de zelfde dagen na St. Lamberisdag,
verscheideoe dieoaleo ,oor hem, ,oor 1ijoe verdere nakomeliosen en
voor zijne voonateo moest verrigtcn ; co voor welke aan de ,eest~
lijL.heid , die dc&e dienaleo waarnamen , en ten minsten vijf in 3e1~f
waren , zeker jaar{:'eld was toegelegd. Deze k_erk was met onderschei
dene altaren rn vikarij,·o ,oouien, Ccl111h·c het Luofdallaar zij" d.:
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ltlgende on, nog bekend: het altaar van het H. Tlmi, ; ,lal ,aa de
en dat .ao St. GaT1&11wa. Men wil ook dat in die
lerk een altaar van het H. SacN&ment soa plaan hebben , en men
tiad& ungeteekend , dat. er wekelijks, op sekere dagen, mi1sen 1noe1teb
gelaee worden ter eere nn hel H, Sacrwa.nt, en van ST. Joaua,
ST. AH•, ST. Ua111u en anderen. Volsea• aekereo brief ,an het
jaar 111111 was 'aan hel altaar nn Sv. Cn■ Hltu. een Tikarij seaïeht,
Ool TODd men in ,deze parochiekerk nog eene vika,U , Heer V o l
p er l 1. Vikariaat genoemd, •~\ke &er bege,ing alond nn den
Abt TID Egmond en in den jare 11S74 ••n daar in het 011de llannea
hais te Ionlfoort werd Offf1rebragt. Y66r, de Refonnatie w11 in dae
urk eeoc ,Yermaarde broedenebap geuicht , ,elük men aeide , &er
eere Gods , tan de •eedtrnuu,gtl .Maa,a, en van ST. II.T■1u, den pa•
tl'OOn der lterlt. De leden waren aan eeni1e wetten nrbonden , en te
umen psteld oit broeden en &01.ten , welke niet alleen le Wuau•,
maar oo\ aan de laas.•· woonden. Onder de&e leden bevonden aicb vele
penonea •an adel etaflroot aanaien , en hunne namen stonden in •ne
btaedenehapd,oek aangeteek1md. In een dood- or jaargel{jdeboék TBn
het C'istereiënserkloo■ ler te W H■OIID • werd meelt van eeno broedersebar,
~ gemaakt , doch het is ttrijFelachtig • of die in de parochiekerk of
mde lerl vin het kloostér Mariënbave w11 opgerigt. Nadat dese kerk,
in lûllter &00 hoog geklommen I beneteos liet aangebouwde koor, eeoe
lanp reeb ••n jaren ,oortdurcnd gebloeid bad • is die in het eerste hele,
deutat Leyden , op den 14 Augustus 11S7:S , door de Spanjaarden in den
hrind ftSloken, gelijk eene oude kronijk zulks aanteekent, De kerk
stortte 1a hare puin nedet • maar de loreo , welks spits alleen tot op he&
lÎerlant mellelwerk toe verbrandde, bleef verder slaan. Toen in het
jaar 1191 het koor weder uit zijne usche 1'erreel , werd de grafatede cler
lleeren , ... W AallOIIII geplaatst , waar weleer het boofdáltaar gestaan had,
en liet o,erig ~eelte daa"an door J1,11 nw DmnnooaH, aoo~ ,an
Beer J,coa, en Vrouwe Baaa1c• n11 Eoao■ e, tot de godsdienstoefening
weder bekwaam gemaakt. Hel ander gedeelte der kerk i1 tot beden toe
in pain t.lij'fen liggen. De1e kerk is ti'iaa1 eea ·net gebouw, heLwelk in
~jaar 1821S, door de bijdragen •an de inwonen der plaats, met een. een
'flllllig, doch seer welluidend orgel ,enierd ia , terwijl er door de wel
,rilleiitlheid van de toenmalige Ambacbu•roow" Me.rouw uw Lneu ,u
W&111011a. en van den Beer Auor.• Wor.TDI een food■ is te samen
aeliraft , waarnil een gedeelte der kosten van be\ bespelen en onde,..
hwden ,a■ dit orgel kan bc■ treden worden. Aan dit Fonds ÎI in 1838
door den Beer Jacoaas La1ns
011d-Vice-Admiraal der
loainlilljke •rine, die des aomen alhier 1\jn verblijf had , eene som
llll 'fijf bodderd ll!'lden i½ percent werkelijke schuld vermaakt , terwijl
1,jaf.rouw A11n Jc,Hn• n■ Gau, wed. AuoH Wor.flaa, in 1839,
made kerk eene M>m ,an 6000 gold., ter •enaardiJiag van een nieuw
orpl , benetens de opbrengst 'fan een huis en tum , tot onderhoud
daanan • vermaakte• waarbij de Beer D1,111.n Aa1a Haa11111■u, Oud
V'iee-Admiraal • in het jaar 1840, bij uitersten wil een certificaat ,,an
il per eents werkelijke schold, groot 1000 guld., •oegde. In 18'i werd
liet 11ude orgel dan ook door een ander tenangen, hetwelk dén li tlei
na da& jaar ~ngewljd en venaardigd is door de Beeren gebroeders .
H. B. en G. W. l,o■-H (i,ma N, A, Loaau ,n Zone11, orgelmaker■
te Groningen ew te Gouda, Het heeft i llavieren en een aanhangend pe
daal. Nog i!I •aan deat kerk door gesegde wed. vermaalt .11SOO gold,
tot aankoop van zilver bij het A,ondmaal , en 4000 gnld. 111ndu
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bepaalde hestemmÏllJ• De dille 91C!l'kaalen toren , die 1110 boven met
cenen aeblkan\en ap1ts gedekt .ia, "81t op ecnigen aflWld van de kerk 1
doordien hul achip in puin ligt •
. De R. K. kerk, aan den H. Moln1u loegewijd, is vroeger de k,A
tlct' llemonstranten 1eweest, •aa welke aij in het jaa.- 1796 is aaage
kocht. Het i1 een klein~ ne\ gebouw , waarop in 1846 een boulen
toren , met luililo~ , geplaat■ t is ; ook is :11\j Tan een orgel , dat in 1838
vernieuwd ia, ,ioonien en prijkt rttel Lweo oogeHcr 2 ell. hoogc heil
den, van de H. Muto\ en M&ia1.u , · en ecnen eikenhouten predikiloel ,
"ervaardigd door dc11 Utrecbt1ehep beeldbouwer R. F. G10111u. Vooral
is he1ienswaardig de marmeren eommuniebpk, •ÏU we.dergade iu Ne
derland niet wordt 8f!"..Onden•
. Vóór de lleformatie , 1\oaden bier twee kiooaters , een ..-oor m1111,
Maricnbave genoemd- 1 en een voor vrouwen, bet Elfduhe11J
ltaagdeoklooster gebeeten. Zie die wootden,
• In het jaar 1799 ia hier het l\. K. Seminarie -voor het aarupr.
Tlln llolla""-eta-Zreland opgerigt. Tro&sch en •lig -eenijst d~ F·
!touw roet aijnen klokketoren , uit het midden v~ zijtle tllineo. Het
is in het jaar 1821 IJ9heel nieuw geh°""'l, in tSU-1844 aanmer
kelijk nrgroet (zoodat bet ou meer dan de dubbele ruimte he"t,
dan die het in 1821 bad) eo to\ een der twee· seminarië11 van de Hol
landsche zending ingerÎIJl, Het bevat. van binaen de noodÎfe oe'- ep
andere aaien, coUegiekamer eH. Iedere Semilll!rist hoeft 11J11e cîceiie
kama,. De kapel is thans een groot, ~r fraai ia p l h ~ stijl
opgetrokkeo kruitgebouw. Zij 1taat ach\e.- het sebouw • met baar
hoofdkruis in de rigting van den toren 11an het. acmiJU1rie. llea be
waar& daarin een gedeelte der k.oatharo kerksieraden tot de kapel tan
Koning Lon11wu11: behoord hebbende co door Koning W1uu l uo dil
r,esticlti geachonken ; terwijl de OTerige ~n de St. Jacoba.kerk te 's Gra•
venhage en. te VaatlCII gevonden wordcu, Ook is er ccne alp111tePe
boekerij.
Voorbeen beatood hier ook eene li,amer van Rederijkers, die de RooJt
Jl111i9drlie11enhlofflltn ten wapen voerde· en tça •p~11.k had : /q Lufdte
:,erw,a,.,,.d,
Voorts hebben in deze gem. onderscheidene riddel'JlllllitJo hot.tcdeo
r,estaan , waarvan 011 nog alleen het Huis - l e •War 1t,1 n n d, o-wcrig
u, doch men tref\ or nog eonige kleine. bnitenplaat.ten ~. De kermis valt in den eerati:n Zondag in October.
Hrl wapen van doie gem. beal.aaL in 1.-en sllàild van aauw, met een
t. ruis van 1ih·er.
WAR.MOND (HET HUIS-TB-), voorm. ridderm11tige hofst, in Rifaa·
lu11d, prov. Zuid-Holland, arr. en 1 11, N, va11 Lcydcn 1 kan\. en
1½ u. Z. 0. van JVoortlcijk I gem, cri 10 min. N. O. van Il'art111111d.
Dit bnis is beL e-seolljke stambwa van di: flelll'lln van W a•on en
,·an zoo ouden oorsprong • dal men te v11rgcef11 h11t t.ijd11lip van de
ecnle stichting aoekt, Alen \l'eel ocbtc'r stellig, da~ h11L ffedonnde
meer dan vier acblereenvolgendc eeu.11·cn de 1etel ia geweest \'ID bct
oude geslacht Yan vu Wooaa, waarvnQ de eert1le, die het i11 bcait
kreeg J.u:oB ,,.. WucDE waa, de elfde van dien naam, die, ia til!O.
eeuc erfdochter u11 WHIIOIID ten huwelijk naQI. Zijn soon , JAt»a
,·.u WOIIDB XII, Bidder, Yolgde hem op : bij was pnooduakl het
lnnd te verlaten, wrgena de samenzwering tegen Graaf Fu»auV, in 1296.
!'ia ceni:;e jaren al~ hallioc- te hebben geleefd , verleende bij belaag•
, Ukc hulp ,ian dt Holla111lcrs in Jen oorloff, welke in 1308 t1111Chen
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hen onder a'"lîoea1DIJ nn Hu11u vu V1.11111, Huna1& llnrRtfraaf n• Ln,
F,oau YU DvanavoeBDI en andere Edelen, iesen G1:ioo \'"" AnsHa,
den wee en veertiplen Bisschop Hn Utnobt werd gevoe,d , met dal ge tolg , cl.at laatstgenoemde werd scslagen , en , na aanaienlijko verlieaen
1e bebbPD geleden, moest lerugtrcllken. Dit waa oannak dat JAco ■
Woo1 door tusschenli.omaL van bovengenoemde edelen, weder in hot beaiL
zijner goederen en burgrllffleu hersteld werd. Hlj stierf echter in den
loor.;: hrt aelfde jaar. ln 1398 werd seis.ere JAa 'Uli Wouor Riddt-r
1111,

n•

p
, wegens zijnen betoonden mood ÎA den oorlog tegen de Frioien.
HU verkr.eeg in HOi, dat W .la ■OH lol eene nlje hterlljkheid en
erfelijk leengoed verhnen werd en ttichlte twee kloostc,a in de nabij
heid vaa het dorp, hel oent.e in 1410 voor w.llljko dames aonder
vennegen I van d.e orde van de H. Uasuu dil!' 11000 maagden; het
tweede in 141:S, nor Mom1ikken van de order der Cisterciënsers en
bapnigde di,, mol ruiUJe inkomsten en he1ittinpn.

Bii

gebreke van manndijko af1tammelin1Jen ging de hoeri. WAR'..
Hi!S, d11Gr laawelijk over in de familie Y&N W.11111u11

••••, ia

Jhn,U\'OOI.DII,

VolfICnS oude kronijken werd het

H1l1S-TB· W A1 ■ 01111 ,

oven als de

kerl (belaalve de klokkentoren), den t8 Aug111los 11S73, gedurende
beL eerste beleg van Leyden , door de Spanjaarden geheel verbrand
ea de klooaten verwoat•
.Bij ,_l11liè van de Staten van Holtaad, van Il lllei 11f77, werd
aan Jeau 'Uli Dmn■wooaN, 'Heer tof
vorrnd' •omme
• le mogen afbreeken ende te demoliëeren tol 1Jnffl lioste ende pro
" fyte bet. Convenl der Barnadyten tot W .u110110 , mitsgndffll van 11000
• maapeo aldaar tot opboo•inge van syoe Huilinge aldaar afgcbro• keo , ia reepeet eiule reaompense van de ffroole ende irreparable
• 1chade ende verlies b\j hem geleden , ende ten einde het land ofte
• de plaat1e daar duelve eonveo~en op gestaan hebben , bij hem ~up• pliant ph11nrt , te weeten , van de &1 nadyten '• jaan voor twintig
•ponden, ende de andere vyf ponden voor drie jaren." Dien ten
llffolge deed de Admiraal van Du1v ■■ vooaD■ het kasteel _en het koor
na de kerk in 11S90 herbouwen. Sedert. dièn tijd bleef de hcerlijk
lieid W.u110H 1taodn1tig in het geslagl vu Wus11na tot ia 1774,
ab •111111eer sij Yerkoebt werd aan den Baron P1n11 f:01111us v••
LIDU , eclatll'lnoole van R.111111111 J1,cq11tLIH Grninne DB T■o ■ s,
kleindochter van den groeten Bonaun. ZU deden het kasteel in 1780
hgna geheel vernieuwen 1100 als men het beden siet. Na h11nne11 dood
werd ia bel jaar 1814 , bun eenigeo zoon , de laatate nn dat geslacht
er baitter van. Na diens overlijden in 1821 kwam het aan z\jne weduwe,
pl,oren haronoeae n• PnLHDT, die in 1844 gestorven is en het bij
telament aan don tegenwoordi3eo eigenares vermaakt beert , zijnde
Jeabnmw ADOLPBIH W1LB ■L■1H A11111 """ DIB W11c1t, echtgenoot van
dea Beer LSOl'OLD , Graaf uw Li■auaa SnRVII, die het bewoont.
Het gebo11w 1laat rondom in aangename beplantingen, sierlijke wan
dehregeo, 'l'rucblbare boomgaarden, vischrijke •ij,ers, met een ver
makelijk 11it11igt op Leyden en het Kaager-meer. Del i& een der voor•
treft'elijbte gebouweo van dien aard bier omstreeks, heel\ twee vier
bate torens , waarvan een , met slagklok en uurwijzer I en een met
1C11111ewij1er. Het plagt nog eenen zwaren vierkanten toren te hebben
dodi dne is, in liet laatst der vorige eeuw, ten deole afcebroken ..
Vaa binnen is dit slot versierd met seboone zalen en vertrekken, over
eenkomstig met den luister 1ijner hcz.illers. Het beslaat , met de
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daartoe heboorendu gronden , eene oppervlakte van i i bund. 78 Y. r.
18 "'• ell.
WARMONDEBDAII of Wn■1a11a ■, weg ia Rijslarul, prov. Zaid
Jlollarul, gem. IFannorul, van den Warmonder-lleerenweg 11aa, den
1traa1weg van·•• GraYeabage naar Haarlem, nabij bel hui, Ter-Wege,·
loopende.
WAUONDERDAIISCRE-EN-Al,KEMADEB-POLDER. pold. in
Rifalnd, arr. L,ytkw, kant. Noord.ijlf, gedeeltelijk gem. S-l»p,
gedeeltelijk gem. 11'annorul; N. aan Floris,Scho11ten-Vrouwe-polder.
0. aan den Groot-Henmeer-polder en den Simons-polder ,
aan den
Kliakenbergacbé-polder, W. aan den Roodemolen-polder.
Deze pold. beslaat, volgen• het kada1ter , eene oppenlakte un '
96 bund. 10 v. r. 30 •• ell. ; al1: onder Sau,nlwynt, 61 bond. 91 •· r.
1 •· ell., onder ll'a,-o.d, 34 bund. 19 v. r. i9 v. ell. HIJ wordt
'HD het overtóllige water ontla,t door drie watermolens , waanan twee 1
op de Dinpdagacbe-wa&ering en een op de Bioploot-van-den-Groot
Henmeer-polder uitmalen. Het polderbe1tunr beetaat benrlelings ait
den Burgemeester na W arnaoud eo dien na 8a111enb.ym en l1ffe

z.

Poldermee■ters.

.

WARIIONDR&DAIISCHB-POJ,DER of Wumoa■ICBB-POLDU, pold.
i11 Bijwlat1tl, prH. Zuid-Holland, arr. Leytk11, kant. /foorhiji,
gedeeltelijk ,em. Saulfllwifll, gedeeltelijk gem. 11'annOfltl; palende
N. aan den E'loria-Schonten-Vrouwe-polder, 0. aan den Alkemade
pulder en den Simont-polder ,
aan den IUinkeaberpcbe-polder,
W. aan den Roodemoleo-polder.
·
Due pold. maakt hel westelijk gedeelte vaa den H'a,,_,/ml,,,a.
u•lft•.JIU-arler-poltlu uit, en wordt door twee watermolens, op de
Diopdapcbe-watering , van het overtollige water ontlast. Het lud
ligt 1,37 ell. onder A. P.
WA&llONDER-HEERENWEG, weg in Rijnlau, pro•. ZuitJ.llall..J,
loopende •an het Warmonder-bek noordoostwaarll lanp Warmond nur
den Warmonder-dam.
··
Deae wer is in 184:S met klinken beatraat. , waarvan de eerate da
26 llaart van dat jaar gelegd· is.
W ARltONDKBHEK (HET), tolhek ia Rijnlaad, pra.. ZaiJ-H,l.
la11d, arr.
u. N. van /,eytkfl, kant.. en 1f u. Z.O. van /foorieijl,
gem. en 1 u. Z. W. van lf'a,-ontl, aan d11 trekvaart Taa Leyden 11111'
Hnrlem, over welke hier eene brug ligt.
Vroeger w111 bier eene 1cboaw of overvaart over den Poel, IOO all
dit water Y6ór het graven van de gezegde 'taart genoemd werd. Dere
Menaart, welke, in het begin der dertiende eeuw , aan de Abdis ma
Lee11wenhorst behoorde, en doorJ.1co1 Heer n1 Wouoa in erfpacht was
o•ergenomen , wa■ ia H86 een eigendom nn het Cisterciënserklooster
te Warmond, In het jaar 1639 nrkreeg JAcoaTA ■ Wa111RAu, al, Heer
un 1Farfllot1d, van de Heere11· Staten van Holland en We&t-F,_.
land octrooi, om eene brug o•er het Warmondeneer te le,geo. Na.au•
welijb was eçhter de trekweg en nart van Leydcn op Haarlem iu het
jaar 1617 voltooid , of mea bevond dat dae brug niet hoog genoeg waa,
om .de trekschuiten onverhinderd door te laten , waarom de 1tedea
Haarlem ea Leyden genoodaaakt waren , door hunne gemagtigden , eea
verdrag met den Heer van W u.■0111 aan te gaan , om de brog te
mogen verhoogea op der steden kosten , en ook TOor alt.ijd behoorlijk
te onderhouden, blij,ende evenwel de eigendom der brng en het on
derhoud v;in het tolheli. geheel en al aa11 den Heer van Warnaood.
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Dij dit tolhek en brug staat eene herherlJ, welke den fal.loonlijken
Largenland uit Leydeo lot uitspaooinpooNl ventreU. la de naliijbeid
il een halt Yan den HollaodlCbe-spoorweg.
WABIO-SJO&O, d. in Ood-luü, op het S••"'-- eil, hta.

raid, ~ -

WA.RMTINK, bni1eo1. in TllffltlM, pro,. Onrij,nl, arr. an i 11.
1.. •an .A"-lo, kant. en f o. W. van Deld,11 , uem, 4a6e-/hWm ,
aan de Twikkellcbe-,aarL.
'
Van dil buitens, ia het heereabui1 afgebroken. De daartoe behoord
hebbende srondeo. beslaan eeue oppervlakte •an 67 bund. !ili ,. r.
10 •• ell., en worden in eigendom betelen door de ErHn no den Heer
&nu n11 Cna, woooacbLif te Almelo,
WAllllONDE, oude naam ,an bel d. W&1 ■0118, in Rijnland, prov.
1'oor,l..lloU..tl. Zie W&11■0110.
W,\BNA6AN • oud a, in Oo,,,.lndil, op hel S•IINlw ejl. J«,,,,,
rttid. en "'I'• Rnaba"f, aan de Noordku1t.
WARNA-RADJA, di1lr. in Ood-lntlii,' op bel S•--w eil. J-,,
resid. p,,_,gn-R~ltappn, retr• LinalHnlgaa.
WARNA.SARTA, distr. in Oo,,,.lnaii, op het S"ntla,ch. eil.
n:tid. Pffllr,ger-RegeHlldtoPJJftl, re,, Li""'1angan.
WAllNKRS (DE) , ia het Lat, Vn11, oude volbtam , die , ,olgeas
Tw111, oorspronkelijk aan de Oo1taee, ,oipns PL1111a1, aan de .M,e
o[ Weisel te boi1 behoorde • doch ook naar OQI vaderland ÏJ afgeaakt, en
•-■ •
Rij• moel pwoood hebben, ter.J1Jijl, volgen, 1ommigeo, het
dorp Warmond, van delen volkatam 1ijoea naam IOGde aoLleend heb
ben. ln of omtrent het jaar ä91S teren de Frankea OPSeltaao sijnde,
•erdea aö door C■11.D11UT Il, koning Yao Oost-Fraauijk, aoo oauehl
op liet lijf pullen , dat de gebee{e volkatam, die oollit frool ,an ffe111 of magt 1ebijot geweest te 1ijo , op weinig aa , verdelitd werd. ·
Bei ellendig onncbot der Wu■ua moet sedert onder de Briesen nr
smoltea -Un, Immen ,iodt mea, na d818.11 Lijd, oe"eo,, oa... we~
leat • T■ o hen eeoig pwag gemaak~.
WAllNIAHUIZEN. b., pro,. Frialau, kw. Zna&IIOIIIN•, griet.
Ueifirl'fJIÜel. . Zie W.1n1.1■ 111u.
WARNS, ia de elrde ee11w reeds onder den naam Wu,uu voor
umeade, ia bel oud i'rieach W1ana, d., prov. Frialallll, ·kw. Wn
griet. 11-1"rur-OIJ,pl,ant-en-lfoo,,l,.old11, arr. en 6 u. Z.W.
110 S-i, kaoL. en 2 u. z. Leo 0, van Hiue'loopn,
Het is ren groot dorp, 1eer verspreid op. eene heuvelreeks gebouwd •
ra ,erdeeld in drie buurlen: Noorderi..uren, Kerkebureo en
het Zuid. llea telde er voorbeen wel :iOO b. T.haas zijn. er 1lecbLi
100 h, ea IS30 inw., die _ , in den la11dl,guw en Yeeleell. hno be
daan •inden. Vroqrer woonden bier nle vermo,ende aehippt:n en ,oe
liedn1. Het moet , •olpns iommigeo , aöaen aaam ontleend hebben
vu Jlncuuvs, welke bij de oude _Friaeo onder den naam nn W.un
1111de •ereerd 1ija.
De Herv., die er3i0 ia getal 1Ua, heboonn tot de pm. van Waffll•
,..Sde,l, die ook bier eene kerk beeft, welke vóór de Reforwalie aan
dea H. Jo■ &1111u tin Doopn- was toegewijd en destijds 100 9ondguld,
(1110 giald.) opbragt. Er was ook ~no ,ikarU van 71S goudguld. (1 li guld.
IIO cents). Deae kerk ia een oud gebouw , met eeneo spillen !.oren , duc:la
IOllder Orgt' 1.
De lloopsp., ,an welke men er ruim 180 Lelt, maken , met .Jie van
omli1r1endo - plaatsen , eenc ire111, uit, die 300 zielen , onder "·cll.e
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ongatuer 130 Ledematen , · telt. De eer1t11, die in deae «em. bel lecraar
ambt 'foor IJeaolJ il(lng heeft wnnrpnomen, i• ireweett ÁTIB W ,nu, die
in het jaar 171SO zijn omhL aantaatdde en het, in het ja ■r 1808 ; niet
den dood nederl11pe, Het beroep peh~dt door de gemeente. De kerk,
die, in het jaar 1664 , in plaots van de oude en vervalleue , outiell&
ia, is een rni111 11ebouw, tonder toren of orgel.
De 10 R. K., die cr·wonen, parochiëren te Baüui•e,.. - De dorp
school wordt gemiddeld door een getal Tan 100 leerliagén buocllt.
Welèer had men hier de atale Syt111ma. Zie dat woerd.
llen heeft bier eeno jaarmarkt, welke eten M JunU , dal is op den
dag van St. J"11111 dea Doop,r gcboaden •otdt. De kcnuia Telt in ,
den i4 Junij,
ln de nabijheid van dil dorp wenl in 1HIJ de mo0Nlda11ip •lag ge·
leverd die Friesland van de Holland1cbe overheel'lchiug bevrijdde en
waarin Graaf Ww.u IV sneuvelde (1),
.
WARNSBORN, landg. op den Yeb«fttfUIOtfl, prov. flelll,rl,o_,,
diatr,
kw, 1 arr., kant,, gein. e11 ISO min. N. W, Tall ..lndni,
nabU den AmaLerdamaehe ltra,uweg.
Dîl landg. bestaat uit een voor weinige jaren bijna (Jtlhftl niedw ire
bo,nrd heerenhuis • Yiar daartoe bebvonmde btruwmanswo1tingen • tan
welke twee onlangs aangebouwd, en de bt,ide andeten de Blaasbalg
en hea Hooge-Brf pnaamd •Un, 1il!rdapuurdcnwonihpn, 'fMl't1
t.uinen en boomgaattlea , honw- en weilanden , '#eiig groeijende booálen ,
houtrewas en schaarhout , allu vaonlen ,an loopènd waler tn door
eenen doelmatigen aanleg, vele HnlJl!name wandeliagen 011le'ft!Nmde. Bel
bealaat eene oppi,,rvlakte nn rnim 600 b11nd., en W'Drdt in eigendom
!toeten door den Heer 111, Dl Ban■ , wOOllachli&' &il Amsterdam,
· WARNS-EN-SCHARI,, kerk. rem., pro,. Fri11,._d; klat1. van S-,
rill{I' nn 11'erbt11.
Desa gem. beeft sleehls eene ketlt Ie War 01 , en telt 300 zielen 1
onder wello 1!il0 Ledematen. De eer■ te , die in de~ gem, het ltenar
ambt beeft waa_rgenomen, is gewe8't H1111111cn B1n,11or ,.1.t B•DL, die
in het jaar 11108 herwaarts kwa111 e11, in het jaar 11599 ,an 11ijtte dienst
werd on tiet,
WABNSEB.-NOORDRRBUREN , lt., prH. #'rie,land, kw, Il'e11ergoo,
sriet. Hnn1lut1r-Old,pltaert-n-lfoord"'°lrle, an-. en 8 u. Z, W. tan
Sntel,, kanl. en !il n. Z. ten 0. nn HintlelooJNft, he& noordelljkll ge
deelte van het d.
nilmalr.ende; mèL 80 b, en 400 inw.
WARNSEl\-VAART (DR), water, prov. Frie,la,id, kw. H'eneryoo_,
griet. Hl!rllel,..er-Oldeplaaarl-e'll•lfoo,tlt1JOltle, in eene we1tel\jke 1\l'el•
king, van de Geeuw naar Stavoren loopcode.
· WABNSER-WAD (HET), meertje, pro'f, Frie11antl, kw. lf'rillr_:
900, IJTÏet.
,.e,..Oltlepl,a,rt-en-/Vi,ordv,olde, \en W. •aa en 11abiJ
Warns , door het I' f liet ; dat. et d0ötloàpt ten N. met de IP à,•·
u,. 111111 , t, en ten Z. met de Z u l de Hee in ,etbiadintt ttnade.
\V ARNSVEl,D, gem. in het graaf,. Zatplaen, prov. fleliltrldllil,
distr., arr. en kllnt. Zu,pA,tt (3 1. d., 8 m. k., 3 s. d.); paltmdr
.N. aan tie Berkel, di11 baar van de
Gilrssel selrefth, O. aan
l,nren, Z. aan VOl'dètl ; W. aan Zutphen.
Hc1t1 gem. bevat hel -d. Warnneld, bene,èns de htmrs,: Lto•
t c n , V i era k i: er , W a r Ic. en en W Ic h m o n d , alsmede de lidd·
huizen Snidcru, llank, 'l Blek, BotJr,elaar, Velde rn

Y.,,_.,

"«""

a.,,..,.. o,

nem,

WAR.
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Vierakker. Zijhlslaat, volgens het kadaster, eene oppervlaktev.:11
319 baad. 7S v. r. Ul v. ell., waaronder S7i4 b11nd. 8 "· r. 89 v. ell.
W.tbw lud; telt 231 b., bew-d door S61 lioi,gea,; aitmakondo
-llevol.lietr ffD 511'0 inw., dio-t in den landllóllw bun ltestaan

nadea.
De Herv., die er raim 1700 in eetal aljo, onder welke 700 Lede
lllllell, makeo, met oogeTeer ISOO uit do bartr. gem. Goruel, eenc
pna, uit, welk• lol lle ktau. en rintJ nn Z•tplaea behoor&, iiOO 1ie
lflll en oader deae SISO Ledematen teil. De eerste, die in dele gem.
lilt Aeer-ambt beef\ waargOIIOIDen ' i• IJIWCIISl JoDAIIAI TaBJlellHSIS •
tlie Îll lae& jaar 1602 herwaarts kwam en io bel jaar 1604 opgevolgd
werd d- Ga.a.1ua J>a Bouu.
De 5 Rvangel. Lutl,., die er wonen, worden tot de ffCM, van Zwtplta ~ o d .
·
.0. R. K., HD walko er 380 aljn, paNChiëreo te Z•tpkn, llank

....

.,

•en heeft in deze gem. twee lcliolco, 111 : Mne te War n.• veld en
ééae l• Viarakk«, -.elke gemiddeld door een gelal van 130 lcer
liapa ilaocliL worden.
Hd. d. W aunn.a of Waa1nn.a I ligt ! n. 0. Tllil Z•tplten , 111111
de Berkel. Jleo telt er, io de koru van bel d., 46 h. en ongeveer
300 i1nr, lco t'raaije
leidt van Zutphen naar dit dorp.
De kerk, welke vóór da· eforiaatie aan den H, Mau11111S wrt~ toe1-id, wercl, in het jaar 1121, door GeDaaua111, den -riurenl1rinligsten
Billdiep wan Dtreob&, aaa &. Pietenlt.apittel te Ulreeht ffll!chonken.
kerk - - eeniiJe kerkdiensten iupteld : als ee.-stelUk do kerk
diem& nn de H. Maegd .Maau , daar de last aantrehecht was nn eenc
latardapche miue eu die door de Ki-■ 111u betrenu werd. Die van
de Tier Maarschalken , die ter begeTin3 van de B,111111lE!f stbnd I en
--,yaa de beilitl1UI' alle Dioplapn en Donderdafietl de goddelijke
4iml& J.ea - ' - Die van da ll. Cnauuu,, wiena bedienaar •gc
beudm
W oeutdags en 1s Vrijdags de onhlecdiito otferbando op
te llragen. Dne kerkdienst werd Îll het ,iaar 11S71 ver3evco door
Gaau ua n1 Knur.a in den Dom. Deze kerk, welke ondersehci
. _ aporea van. oudlaeid nrtoont I is van een l'l'oed otrrel voorzien
ea ia het jur 1827 tan binnen zeer ziodelljk ingeri3t , en op cenc
allains nmuflitJe ,iju door den Zutphenléhen Bonwmeesler L1nH11,
tea ~ van de taeboorden, V'tlrltetierd. Men vindt daorih het rrraf
vaa dea Heer n11 la,nL, Graaf 1'lffl 416tm1Hrle. Ook beeft 1\) cenen
oollea loreu.
De dOl'psehool wordt gemiddeld door een fl'élal van lJO k--crllnrr~n
beaocbt.
De kennis valt in den eenteo Woeo&dag in Septembér.
Dil d. heeft groote schade geledeit, door le'fen groote doótbtak.en
ia dm dijk in Maart 1784,
.
h de aabijbeid no dit d. Tiel ia September 11ff!6 luuehcn de Span
jaa,iilea !!Il Bngelscbeu een scherp gevecht voor , waarin van weder
àjden , NDÎ!Je maMehap sneuvelde ; ood« anderen , werd FmH Smuy
hier sewond iu de dijen, waaraan bij , na oenige weken lljtlens, stierf.
W ARNSVKJ,DSGH&-88KK (DB), beek in het rra:ifs. Zutpl1tn, prov.

riJw1

la•

•a• ••

Celdnland, gem. Slfflltkren,
WARNSVKLDSCHE-DIJK (DB), dijk in het granfs. Zutphen, pro,.
Grldcrla,Nl, aich in ccnc oostelijke rigling, nilstrckkende vau Z11tphc11
naar Warn1vclil.
·

HO

WAR.

In deaeu dijk viel in Jaouarij 1799 conc. doorbraak, waardoor •ecl
land werd onder wal.er seaet.
·

WARNTILLE (DE), brug. prov. Frinland, b. IFuurgoo, griet.
IJ min. w. van Ederu, onr de lrekfurt 1"U

n..~ l '

Bolsward op Leeuwarden. .
W AllODOJONG , boscb in Ooit• ln,lii, op het S.ntlaseie eil. , _ ,
ada. re,. Baitenwrg, di11r. en land Tjibaroesa.
WAROB , eil, in Oo,t-l'llllii, in de l11di1dw-Z«t, Z. no
door eene geul v.ao het eil. Kembaogao gescheiden.
WAROE, diatr. in Oost-lntlii, op het S11rul1J11:IM eil. J,,..., raid,

J-,

Rtaba•g.

WAROE, ood d. in Oo,t-lndië, op bet.S11n,/o,cM eil. J,..., resid.
RtwJ,ong , diatr, 1Yaroe.
WAROE, TANDJONG-WAROE, kaap in Oo,t-1.dii, in den ,4,.
r:/tipel---St.-La•nu, aan de ooetkuat van het A ~ eil, ee-.
WAROE (BOGT-VAN-J, golt in Ood•lndië, resid • .4""-', uo de

Oostku1t van het 4•botucli. eil. Ceram.
Dr.e bQgt is drie of tier mijlen wijd en wel twee mijlen diep ,
wegen, de rift'eo , die er- aicb bier en daar venpreideo, ongemakkelijk
om er aan wal te komen. In deze bogt lag weleer het d. Oud-Waroe.
WAROE(NIEUW-), d. in Oa.t-1,ulii, reaid.
op bet.ta
boarda. eil, Cn. ., op Gnot-Ceram, aan de Ooatkmt aan d" Aojer
lluio. - Beo heelt er eeoe pde bnen.
WAROB (OUD-),
d. in Ou,t·h,,J;i, op het
eil.
Cna.. , op Greot-C-•, aan do Oostkust, io den hioneoal.ea boelr.
der Bogt.-van-W•roe, aan eene groote ri•ier, eeo w~ioig aoidooa&ellj
ker dan Nienw-Waroe. .Er was aldaar groote aagobaodol.
WAROEDJAJENG, diat.r. io Oa.t-ftuJii 1 op het SraulaMu cil.
JtlflG, resid. Ketl.ini, Nlf· Btrkl:.
WAROEHRNAN, Wu-W uouua1 , riv. in Ooll-lflflië, eil. 4'•
boino, uo de Zuidkust van bet achMil. HM, m,L eeoen aaide
lijken loop in aee vallende.
W !ROE-WESSIE, d. in Oo,t-lrulii, op beL Sudd,ek eil. -Cek6e1, gonvero, llntado, distr. To,,,ea, tuuchen llenado en -lnta,

doca

""'*•

•OOffll.

.4.,.,.,..

WARllAGA of Wullza~, d., prov. Fru!11Mul, kw. Ool,-.,.», friet,
lrlaardnadttL Zie W.ue&.
WARRAPA-KREEK, kreek in Nederla,ul,-Gaians, kol. S ~ .
in eene noordelUke rigtiog vao Grool-Jlalappica naar de Atlaotucbo
see loopeode , met eerlijda bloeijendc lr.ollij- en katoenpl1ntaadjea.
W ARRATTA , d. in Oo,t-lruliè, op het eil. Snn, een dllt'
6~eilaadna, op den weat-noordwesthoek •an het eiland.
W ARRIA, eil. in Oo,t-lndii, in den lllol"kiche-.drol&ipel, lol de
4roë-eila,ukn behoorende •
. W ARSA W , rUk in .Jfril.a, in O,,,,er-Gainea, aan de Gottdhul,
Z. van Ahanla, N. van Diokera.
WARS'flE,s, d., prov. Friuland, kw. Ooltergeo, urie1. /,/sar•
üradeel, a,r, en 1i ·u. Z. 0. ,an Leea-nlna, kant. eu i¾ u. N. 0,
no Ra11tterd, aan heL Langdeel en digt bU het drooggemaakte Hem·
peoser-meer.
·
llct is het kleiosle d. van IJaarderadeel. Men telL er 7 b. en on•
geveer 30 inw., die in de boerderij hun beiitaau vinden,
Sommigen ruceuen, dal deze naam oonpronkelijk afkomstig is r~o
wier of Il/Or, dat r.oo veel zegt als eenc hoogte of vliebcrg, 100 da,
WABITIE1'15 1oude betcekcnen ccnc s,;,., of slot op ccue lumgte.

r,_.

WA R.
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De iaw., die er alleA llerv, z\Jn' behoorcn lol dci gem. ll'orgo

,,.,,,w,,.-.na 11'arlffla, welke hier eeno kerk Jicch, waana11 de Pas

loer , ,óór de· ReformaLio, YOOr de ina&eUing of ben1Ligin1r drie goodpl
dea (4 1uld. ISO èen&s) ruoat gnea. Deze kerk ia .een ia 1844 wer
uÎffl•d gebouwd, meL -eenen 1tompeo toren, doch aooder orgel.
Jleo hee& in cli& dorp geene school , maar de 11.iqderea genieten on
der•ü• te Il'erga,
WAllTBNA, ook wel Wuu.a. gespeld, d., prov. Frinltnul, kw.
Owlnpo, griet. ldaa~l, arr. en i u, Z. O. YID IMt,-,v/111 ,
bat. en 3 a. N. 0, &en 0. na &ullffll.
Volp1 berig& nn oude tchrijvers aou diL dorp vóór liet jaar 1i00
eeo aie& UMmiealijk lladje geweeat lijo , lineode aan eenen zijtak
der Jliddelaee. Het was door koophandel en 1eheepvaar& , aoo wen lief& ,
1ecr wel.arend geworden , docb. een Geweldige 1torm en de ldurop vul
pacle hcrhulde hoage vloedea 'ferwoetUeo en ,poelden he& geheel weg.
liet àerlaoid kan 1111111 heL jaar dezer ter•oetLiag oie& bepalen ; doel&
111iarsehijnlijk i1 •U voorgevallen luacbeo 12!0 en 1i40. lteo beween,
dal hier onder het 11ijk teraopkene gepla-,eide 1LraLen 1oude pYoodeu
anlea , die Tao dt! oudè gelepuheicl getuifreoil auude kunnen ge,eu ,
oûcliooa de &ese11woordige dorpbewooen, die 1porea nimmer hebben waar
gaiomea. Weleer woer mea Tan dit 1&edeke la11chen toen l.er tijd nij hoore
laadeo door; lanp eeoe vaan, welke tnuehen Wirdum ea Gou&am door
loopende , aich hij Barrahuil in de lliddelzee ootla1Ue; kannende men
aog heden , aadat; dit watenje is afgedamd, de oude gelegenheid op de
ban 1111poren. Men wil daL de 1lad echter een weinig wealelijker lag,
Jaar• waar tbaoa het ioogénoemde Wartenuterwijd i, , al•aar men nog
o\"erblijftela -.an maren en bevloerde sLrateo meeut te kunnen ontdek
•• Ook Rf1 mea ,
van dueo 1torm het 1preekwoord : il u n tNGr
a t, Il',.,.,_ (het u een. weder ala Ie W arteoa) nog ia O'fergeblnen.
Tlwu telt mea u in de kom no bot dorp 6' h. en 460 iuw. en
mel bat clurloe hehooreade haorLje de Miahuren, 9:5 b. en ruim
1110 iow., die meett in boerderij, Tiucherij, Yeendorij en scheepma
kerij ha■ lMaaau riadm. Ook bed\ men er eeoe kleine ciehoreif'abrijk.
Dt Ben., die er onpHer S30 in ge&al •Uo, hehooreo to& de gem.
tao
11'.,.,..,_.,,art,ma , welke hier eene kerk beet\ , die
ia het. jaar 1780 ÎI ge■ticht. Het ia een uet sebouw , met eeueo
,pi"'8 &orea , docb aoader •rsel·
·
•
De Doof118a,, die er ongeveer SO io getal aija , bebooren ~ot de
gem. no 1/1.dt'p, - De 1:50 R, K., die er woaeo , .parochiëren te
Il'~ - De dorpacbool wordL gemiddeld door 60 lccrhagen be&0ebl.
Dé kermis ult. in dén laat.alen M.aaodas ia A11ga1tua.
WilTENASTEllWIJD, water, pro-,. FriulaiiJ, kw. IJoilffgoo,
griet. ltlaanlctaJnl , W. van WarLena.
Dit water alaal W. me& de lleisloot en met het Lc"g,leel en
0, door de Rogsloot mot de Graft in verbinding.
WAllTNA, naam, onder wel!Leo bel d. W.uTIH, prow. Frialtmd,
lw, Oost~•, sriet. /Jaartlna,Je,l, wel eens voorkomt. Zie W &uau.
WAB.TUM, •oorm. burg. in bel OldM116I, pro'f, GrOJling•, arr.
ea :Si n. N. 'fan ll'iRHIJOte•~ kanL. en 4 u. N. 0. ,an Zuidl,,,,,~, gem.
en 10 min, N. W. van Term1&11t1m.
Ter plaatse , waar hij geatun heeft , ziel men tbaoa cene huerderij
die , met de daarLoe beboorende gronden , healaande eene oppervlalr.Lc
•an 37 bund. lUS 'f. r. 40 v. cll.,, bezeten cu bcwuoutl wordt door
den Heer J. R. ·uit Wnro■,

da,

Il'.,,...
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WAi\ VBl,DER-SCHANS, voorm. schans in Ttoet11Ae, pro•. O.cr
ij"el, gem. en Z, 0. ten 0. van //•Wrr,e11 , aan de Sehipbtek.
WARVEN (DE), ceh. in FiNlgo, pro•• fhottit,ga, arr., bat.en
i 11. 0. van .Appiag--..,,., gem. en 1-1 o. Z. O. nn Dalfflijl, ntliij
Oterdum ; Waartoe het behoort.
WARV6N (DB), kleine h081J&e in Fiwlgo, pro•. 6ror,it,gn, 11"81·
en 20 min. Z. no .tlj>pi•ged.am, niet ver van Opwierda,
WASAfKLDE, d. 10 hea graali. Z"'JII-, prov. G e ~ , Ml•
welk in be, j•a• 8i8 door Mteren G1uw,UN11 aan ST. Fa...... ,
den acht.sten Biuchop no Utneht , ia ire-ebonken, Be■ IJÏll dat dit
d. het tegenwoordige T AUIIHID
aij. Zie dat .-.ani.
W ASAGY, eil. ia Out-/adië, in den Mol. . . .-.tlrdárl, to& de
Poponck-eU.fttlen behoorende I aaa cle Wettkllst vau he, eilaad

r•--'

Wagt'o,

s---

WASAUAL of Wa"aan, geh. in Oo.c-l•tlii, op het
til.
/fona Ket11"ga•, aan de Noordlui1t, 'flak "Yeor cfü geh. •• meo•
onbell'oond eilandje, dat rendom dHr klippen ompwea is.
W ASBEK of W ,s ■nll , dOOT 1ommi1Jen Hrkaerdelijk als den eipn
lijken naam 'fan het d, W ,1,i1:., in de Laaged,ut, pro,. N,,.,J.IJ,a.
6oarl, opgege•en. Zie W&SPIi:.,
WASRBRG of W,aaaa, ,reh. m da lmjmj--11 Hert,,,.,,_,
kw. Peellaacl, pl'O'f, /faoNl-llrukatl 1 0.. distr., al'I', en Il a. O.
ten Z. 'fan BiraJAOWfl, kaal, ea 1½ u, 0, fta ÄII•, pa. /Jnrrcr•
en-Lw,nl, 1 n. N. 0. nn Deurt1e, waal"IOe het bobUM,; an tie
Bakel1el1e•Aa, waarop hier een watèrmolen 1taaL; wel 31 h, ea n
ge,eer 140 In•,
WASGHBUIS, geh. in het l l ' e , ~ , p,ov. 6ro11ij•, arr.
en 1½ n, N, W. no tlroftiragffl 1 bol, en 1 11. 0. van """-8,
irem. e11 i a. N. W. 'flD Hoogllerl,, aan bel Adaarderdiop I mel ib.
en 10 in•.
Het onlleeilt zijlH!h naam vab eeb ..-..ehhuit , tineten deor cltt aW!j
un Aduard.
WASCHI.Ol,K (DE), klein ~er op de O..r-11'tl••, P'°"· 6,l,l,,
lo•4, distr. Ytlnw, gem. en ( u, N. 0, na B,.,,.elo, ! 11. nn tl1111s
peet, aan den voet der Woldher11en.
Behahe dat de 1eh11pet1 in de hei weidende , derwaaru ced.-eteu
wordeu , om daar hunnen donL te lenen • wo,d, ltiL meertje • - ·
melUk gebmikt, om jaarlijks in de maand Jonlj ,. omtrent H da
gen 'f66r dat de 1ch1tnpsclterini;en plaats hebben , daarin de sehnpeo te
wasschen. Jong en oud alles komt dan dP.nalrll; - aoa je■ plin6
als rnnalfd wil dan gaarne mèl het schaap le walet. De niaiigdeo
dragen het schaap aan ; :... de joagelinge11 dieper staande , •asachen
het. l1 bet waHchen afgelooi,en , clan nrkleedl ml!ll llieh, ia ln:1
mede gcbragte kleed , onder den Hnifll'agtin , IJll■ L nrveliten• 1111ar btlis,
en na de komst wordt elk tnet eeneo goeden maalUJd uil rtjllenlarij
bestaande, voor zijne moeite 1ehadel- 1JC9teld,

WASCHTER-MOLEN, b. (ll'O••
Kollnffll'rland•••-lfü■ .. Kt'Nûland.

Frie,tn,arl, kw. Omergoa,

C""'·

Zie W AHSftll· ao1.mr.
WASDA , een Forcest of woud , hetwelk, volgens sOl!l\tnigcn , i11 het
jaar 868 door l,0D1tw111. , den jongsten soon nn Keizt."I' L11eew111t ,l,,i
Y romè aan Dali:. 1 , Graaf
Jlollanrl, geschonken wetd • • om bel
" r,cheellljk en erfölljk Ic l,czilfm", hoewel ande~tt clic r,if\ lot t..·1
,ia11r 968 hrco;ren , als wanneer 1lj door L0Ha111us Il ann ll1H Il , Gran!
1·u11 llollat11l, znndc rrcdaan zijn.

*""
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WAS.

Hl;i

De gakffenheid 'f611 W.Uli.\ is Cl!hccl 011bckc11J • 111111111ij,ft:11 mnleu
er W•Uldl.n nn. Dooh dit Is , to 'foren reeds , bij den naam Hn W .u

••Il•

a1&111, ael'ffetii bij dieh nn W
bekend ffl!w•ett. Anderen zttn
• die WAIU b\l Dordteëht pla11leen, id•aar tlobl' oude -«ihr\j'fl!ts een
bolt of bosch , Il crew e d e ll'cnoemd , hct•elk too nel zou zijn al,
lleeren-W-la, aesteld worch. 8ommigtin denken nh het J,ui,,h11Wui , alwaar D"tr. Il Gtt11F was f en in welk graaf,ehap hU thans een
&.ebaehtige lüdltreek, ••a den zalrdtm Dlllllb, ih eigendom kreeg.
Del tehijnl uit de Tl'oepte VllilMscbe kronijkl!b ildtr 8èfloeg te blij
ken , da\ D,aa. idln W 1d&il • Burggraaf fàn Gent, z\jnèn 1cboon'fáder ,
o,erledéb teb jart 961 , in dit burg,Rraafschai, ••• t1pgetolgd , c11 dat
daaNan oek bel La.111,•n1.t-W.a11 en de ·r1e;-,lm6tJc!lltH onderge
aellikt waren. la dit ge•al 11011 dus W.atllA niet tot hel Koaingl'ijk der
Nederlanden bebooren, Welligt om Terschillende mdenen door HaL•.a (1)
bijgebtag, en àlldl!ren , te •cel om bil!r op Ie gèTl!ll , bestaat er gtoote
11utsehUitlijkheid , dat het Foreest Wase.a. in de Lanptraat en het Land
fin Heusden moe\ geplaat■ t worden. De naam Wll"J>Jèk. (W awpik) geeft
gtonil '"'9t dil tel'moèdl!n, IOO 1tèl al ■ d11 tnenigyuldige weenen die alom
in dlllell omtrek. plegen Ic bdtaan oF nog gevonden worden en waarin
oteral menigte no boomstammen worden aangetroffen, - Vele 1wa
riped111 , legea eldets Ol'8e«l!\'en pkalllng •an dit hoeeb , 1tordeu , door
dit gm,elen aan te nemen ; OJ:!lfl:l'uimd.
.
WASB; Tóotm. b., pre'f. ,,.,..1a.c1, b. OotllfJoo, snet. L,n"

..,.,.,,,..,.

Zie W i•11.

WASl.!.'EIR (IIBT GROOT-), mett, pro•• Frie,land, b. Zr
~ , griet. Op.tfrlo1ttl, nabij dt, lfl'èRleri Tab de griet. Stellitt9~-0tdn~, tailh t 11, Z. 0, Tlln Dt1unwoldc, ¾u. N. ten O. Tan
Dvlilábtoek , ill de boop 'flleli11h - Het beslaàt eene ö1>J:11!rilaite •an
18 h11nd.
WASKBMEBR (HET KJ,EIN-)' ttleét', pro'I. Frinlatttl; k,r. Znat•
_..,_ ' grïe,. O,,,,;rlt;wtl t . nabij de srenaen Tah df! griet. Sl'eUinperf
Oodrittrl,, t· n. ~. O. van Duurswolde, ¾ u. N. ten O. wn Donker•
i...tl, in de hObfl9 -ween11n.
Hel is alleen door den rijweg un het Groot-11'a1hmu, ge
tehelden , en beslaat eene opper\'lak\e Tin 3 bond, ISO v. r,
WASOA, d. in Oo11-lntlii, in deti •otdidtl,-Artlaipel, op het
ÄIIMaow eïl, Cet;itli, bp de Z11idk.ust tan Groot-'Cèrt1111 , aan de

llvtt...,.-Haja.
WASPIK, gem. in de

~flfM4t, pro•. lfaot'tl-B,.,,l,c,a,1 1 T•1tk
clidr., arr. •,HertogmbttscA, kant.Faala,ijk (9k. d, 4111. k., 8 s,d.);

palende N. aan de IJèin. Du111en•ll11nster-en-lluilkerk, 0. aan Capelle,
Z. aan Donren, Z.W. aan '• Grnenmoer , W. aan Raamsdo11k.
Deur.m,bestaatnil di, voorm. b~rl. Groot-Waspik en K.lein
Was p1 k J he■làat, volgens het kadaster , cehe oppetvlakte ••n
I001 bund., waal"Onder 1948 bnnd. 91 v. r. ISO •· ell. belaslbaAr land;
en \ell 371 h,, bewoond dböl' 490 hui.,., uitmakende oone beM
kinf •an ruim !!!SISO in•., die meest in dèn hooibonw de ne- en
paanb!ntcell hun bettálln vinden, lerw\Jl de ,cheepvaarl ,·cel ftttier
li!ei\. Ovk aijn er 3 irehtepstilnmcrwerven , 3 tot1wslagerlje1, , 4 lèer
faoijcrijen I i bierbrou1tetljln, 1 ros-olie- P.n 1 wind-korcm-melcn.
De lle"·• die er li90 in ff'!lal zijn, ondel' welke 170 l.cdemnten,
mak!n eenc gcm. uit , wclkr. tot de klass. -wan ileustk11 1 rl113 van
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', GrnelJ11in-Capelk, behoort. De eerste, die, nadat doic gemecnle
un •• G re, e Id ui n -C a p e 11 o eescheiden ••• , het leeraarambt allaier
heet\ "aargenomen , ia geweest Cu,aaos N11s1u1, die in het jaar 1618
herwaarta kwam, en in het jaar t6ilS overleecl. Op de Synode no
Zuid-Hollaad in 1699 werd de beroeping door den Ambach11beer ge-,
daan , vernietigd en bepaald dat de Ambacbl.sbeer 1100 gulden 10U
ternlJlellen, tot voordeel der armen , bij hem onlYangen, wegeos de
beroepin,r, en eene obligatie , groot 900 gulden, zou veneheard wor
den. Het beroep geschiedt onder agreatie van deh .Ambachtsheer.
De R. K., die men er iOiO telt, maken met die ait de burgerlijke
,remeenh1 '1Greveldain-Capelle, en •• Gravenmoer, eeae
par. uit, welke tot het apo■ t. vic. ,an '• 1/ertognwo,ela, dek. van Q.,,..
truidnberg , behoort , door eenen Pastoor en eenrn Kapellaaa brdiend •
wordt en ruim 2300 1ielen telt, onder welke 18:SO Communillaolffl.
De 3 l ■ r,, die er wonen, bebooren tot de rin1J9yna1JOg9 van Oi,tnwiji.
Men beeft in desè gem. eene school , welke gemiddeld door 60 leer
linsen bezoebt wordt, .
'fbana, maakt deze gem, 1lecbt1 ffne beert. uit , welke in eigend1111
bezeten wordt door den Heer Co1111un •• Ar.11■ u,1 , woouacblig le
Amsterdam.
.
Het d. WAD11t, oudtijds Wus,i,cc, ook wel verkeerdelijk W.111111
gebeeten, ligt 4f u, W. van '1Hertogenbosch, 1½o. W.van Waelwijk,
op 61° 41'. H" N.B. en !ai° 116' IS6" 0, L~ Er beslaat eeniga ftar•
1cbijnlijkheid, dal de num W.u,11t een overblijfsel van het foresl
Wasda is. Het is een groot d., met vele aan1ienlij1Le bui11en, stuade
ter wedenijdcn van de ■oogenaamde J.angestrut, welke met keijea
belegd is ; de weslelijke haisen , welke eene ona~brokene reeks •or
meo met de oostelijke bai&en van Raamsdonk , 11jn men als die ••
laalltgeooemd dorp, hoekswijze aan dien 1trutweg gebouwd. llen beef'I
twee liHen1 , die beide in het Onde-llaasje uitloopen f de eene geaaamd
de KerkvaarL en de andere de Vrouwkennaart. lleo telt in
de kom van het d, W b. en ongeveer 1700 inw. Hot d, wordt in
tweeb.ondencbeiden, als: Bovenkerk, ten 0. en Beneden kerk,
leu W. van de kerk.
De Herv. kerk , welke v66r de RefOffllltie aan den ll. wu toepwUd, i1 een tamelijk groot, oud gebouw , met een orgal en een spits
torentje op het midden , dat van klok en uurwijzer Yoonien is.
De R. K. kerk , aan den H. BHnoL0•1111 toesewijd, il een in 1840
nieuw plicht, fraai langwerpig vierkant gebouw , met eeoen sierlijken
r,evel en eenea kleinen vicrkqnten klokLoren , met uurwerk op he&
'l'oort'ront en van een orgel en drie altaren 'l'OOnien.
·
.llen beeft er ook een Di1lrib11tiekanLÓor van de brievenf101terij.
De kermi1 valt in den centen Zondag na St. B&anOLOa1111. Ook
bad men er nocpr twee markten, de eene op Woemdag woor dea
laataten Donderdag in llaart en de andere den tweeden Woensdar in
No•emher. Than1 bestun die merkten evenwel 1leebt1 in naam, wlll&
men kan op die dagea ter naauwemood 1ien , dat het markt is.
Tien min, Z, ..-an hel dorp en op den rijweg naar '• Grannmoer,
la& vroegar eene kanonbatterij met linie voor iniimlerie , welke in het
jaar 1794 door de Franschen, onder den Generaal 01T1111, op bel~•
vechtende, ,rerd ingenomen en na 1830 weder hersteld is. Later 11
•ij echter geslecht en de aarde op het kerkboF der R. K. gebra,&•
Bij den walervloed van Januarij 1809 liep bij dit dorp de dijk &00·
Jaoig over, dat twee buizen gevaar liepen ""tl' le •poelen, De overloop
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had plaaa, ,an het eene hui, tot ',Grnelduin-Capelle toe, waardoor

ne,eo doorapoelîogen werden nroonaakt , soodat hel dorp in groo&
pt'aar • • , ala zijnde het water nooit aoo hoog gew-t,
lo den Hond -vao iO December 18SIS ootslood er brand in eena
aaar na de gem., welke aoo 1poedig toenam, dat binnen weinige
~blikken , . behal,e' de schoor, ook bel daaraan nrbooden woo11ha11 in TOlle -vlam 1lood en deae, benevens 10 &tuk, ,ee, den win
te"oorraad ea inboedel, eeli prooi der ,lammen werden.
Het wapen nn deae gem. bestaat in ee■ 1cbild van aaour , met drie
wawen -van P,od • geplaalsl lwee en één,
.
WASPIK (BINNENPOJ,DER-VAN-GROOT-), pold. in de l,a"gmratll,
pio•. NoorJ,..BffllHnad. Zie W .11•1111C111-8111 ■ 1111P0Lo■a,
WASPIK (BUITBNDKLLBN-VA.N-GROOT-), pold. in d e ~
dnrllt, pn>•. Jf oorcl-Btabt,ad, Zie Bunnoa1.11-,.11-W.11PUr.-Oon-n• WIIT•

VIOIIW&U9YAHT.
WASPIK (GROOT-), ,oorm, aFaooderlijke heerl. in de 1-gemaa.l 1
lf'oortl-Bra/Ja■tl, arr•. '• Hrrtor■6oieA, kant. ll'aalfl!ij•, gem.
ll'Ufil;; palende N. aan Du1Sen-Mun1lerkerk, O. aan Klein-Waspik,
••r langs.het auidwaarts benen liep, n:el eeoeo boek oostwaarts 1pron1r
111 er weder ten N. no afgescheiden werd tot aan Capelle, waa,aao
dae heerl, mede ten 0. paalde , Z. aan '• Gruenmoer, •W. aan Raama

pro•.
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Deae heer]. bestond uit den Groot-Waspikache-Binoenolder, de Bijaters, de Binnen-Bij1tera, de Buitendel
en en de Bnitendel1en--van- Waspik• ten• Ooateo-van
Vroawkennaar& engedeellenvaa den Buitendijkscbe-Kooi
polder, -van den O urdiepsche-Hooi-pol der en van den Ooat
polder, alsmede een kleia gedeelte -ván den Polder-,an• '1Gre
Ttldoin• Capelle; bevattehètd. Waspik ende ireh. deRuyeht
ea Schar lo • en besloeg eene opper,lakte van onp-veer 13i0 band.
De Herv., die er zijn, hehoottn tot de gem.· van Il' ,upü. - De
R. K., welke men er aantreft , parocbiëreo Le 1'a,pii. - llen heel&
in de1e beerl. ééne 1chool te Waspik.
Deae heer!. behoorde in het midden der vorige eeuw aan Fusço11
Bause CousseHT, als in huwelijk hebbende Vrouwe 1La1.1 C.1nu..,.
E.... , in wiens geslaeht lij tot nu toe ,erhle,en il·, wordende zU
l'f'llwoordig, -voreenigd met Xl1i ■ -ll'a1pil, 1 als ééne heer!., aoo
als •ü op het art. W ...,.._ reeds gezien hebben , beaeten door den Heer
Covsn.tirr a'A1.1tn.1111, woonachtig te Amsterdam.
··
WASPlK (KLEIN-) , ,norm. afaoaderlljke heerl. .in de IA,,gal,.,.,,
pro,. Jf-,J.Braband, Twede distr., arr. '• Hrrtognbe,cl,,, kant,
lrul.ij• 1 gem. 1Ya,piJ:; palende N. aan Du11en-Mon1lerke1"k, O.
1111 liederveeo-Capelle , Z. en W. aan GrooL-Waspik.
Due heerl. bestond oitdepold.: Böven-de-Kerk. Boien-de
lerl.-over-de-Vroowkeo1-vaart, den Polder-over-de
Gan&el en K lein-Wupi k-our-'&diep; bevatte het geh. Boun
en V r o o w k e n a a r t, benevens eenige ventrooid liggende buiaen ,
ea betloctr eene oppenlakte Yan 68:i hund. !il7 v. r. 37 •• eU.
De Herv., die er wooen , hehooren tot de gem. na H'a,pi•. - De
R. K., welke er aiJn , parochiëreo Le Il' a1pik. - In doae heerl, il geen
school , maar de kinderen genieten onderwijs te /f'a,pil;.
DeH beer!. behoorde in het midden der vorige eeuw aan den Koniag
n11 Pruissen I uit de erfgoederen der Prinsen van Oranje. Thans maak&
zij een gedeelte uiL v1111 de hee1·l. 1'a1pik.
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WASPIK-OOVEN•Dll-JiBIU (POLDEll-VAN-), pold. iu de Lar,ge•
.ttraat, prov, Jf-d-/haba114, Zie 8ov.,~DB•1'Etx.
WASl'IK-OVER-'T DIEP (lU,EIN-), pold. in de 1-4irt9t•trwd, JIN'·
JVpord-Braband, arr.'• llerto911Jrosch, kant, fl/a1dw,:;1,, gem. ll'a,p,1.
Het is dat gedeelle un den OverdÜ!Pfehe-H-0oi-polder, h~'\welk tet
Jo rnorm. beerl, Kleiu-11'fflpi1' beh1,1orda , be,laan«l,i ,ene oppenleklc
,·an 237 bond, 76 ,. r. 58 v. ell.
W ASPIKSCHB-BINNENPOLDER (DE), of t!e &1111111POt.ae• vu G.eo1
W,UPll,, P· i11 do LAn.ge,traot, prov. 1fotw1l-Braw1ul. J Tweede difl.,
arr. 's llertogn1bo1c/1 1 kant. Il' aalwijl., gem. IFaspik; palende N. aan
den Kapilalon of Hoogendijk, genaa1ud de JJ11i1e11dijk, die laem van
den Gi,combineerde11 ll11i,1111dijlwibe-Hooipolder 11CbeidL, 0. aan dr•
Kapitalen of Uoogendijk, de W.11,piucbe- of Kerkva,rt. en lutt cl, Wac
pik. Z. aan de Bij,tcrs , W, ean den llinnenpelcler un Raamsdonk.
Deze pold., welke een gedeelte uitmaakt ,an deq Gee-.lnuu,Je
Groot-11'a,pik,t:lai,-en-R,u,111ado ■ luû1•-Biuwapolder, belllat~, 'iolgutH hel
k~aslcr, eeoc oppervlakto va11 11S3 bond. 24 v. f, 00 v. ell.; lelt 36 h,,
waaronder 17 boerderijen en 1-·ordL door eene 1llli$ in de ba\'110 \'ao W aapit.
en venolge11s op bet {Àjd.J,.)1-asje va11 heL overtollige watc• e•\Jaat.
ll11t zomerpeil ia 0,10 elJ. olltler A. P., bet maalpeil 0,80 boven A.P.
en do hoogle der dijken 3,70 à 3,80 ell. bo,en A, P. llij staal OAder
het bestuur van den Geeombineerde-Groot-Waspilucbe-en-Raam1donk•
schc-Rinncnpolller.

WASPIK.SCilE-EN-RUMSDONKSCBi-BINNKNPOJ4DER (DB GE
COMBINEJillDE-GROO'f), auden geno11111d de D1a111111n1 a11 Rio1tu,
pold, in de l,,at19•1eHU1t, p,ov. Noord-BMIHmd, gecwltelijk Tned• distr.
arr. ., lle~11bofol•, kant. 1f'aale~jk, IJIIIIJ, 1rq,pi.k, gi:deellelijk
Y ier"- distr., arr, Brela, kant. 0011erll011t ,1 gem, ~IIUnlk; palende
N, aan den Kapitalen ofHoogendijk, genaamd de Buit.endijk, dia hem van
den Gecombineêrdc-Buit.endijuche-Hooi-iwlder aebeidt , 0. aan deu
Kapitalen of Hoogeodijk, de Waspiuche of Kerk.vaart en het dorp
W aapik, Z. aan de Bij1tcr1 en den Ooatpoldcr, W. aan den Oude
Kuren-polder.
Deze pold., waarvan de tijd, van bedijking onbekend ie, waa , volgcm
de kaart -van J. B,ur11111ue, in 161i8, nog 1lech1.1 ineL eene aomerledt
oiµringt, Hij beslaat, volge11s het kadastl'r, eene oppenlakle van 2llli
hupd, 67 v. r. 46 v. ell., waaronder ilSO buod. 4 v•. r. 17 ,. ell.
achoLbaar land; al, Gnder 1FalpÜ' 1 volgens he~ kadaaler, 11S3 boud,
2-i v. r. 99 "• ell. en daarooder 149 bund, i6 v, r. IS( v. ell. IChol•
baar laad I ouder Rat1,111doni, volgeo• het kadaster, 102 bunil. 42 "· r.
47 v. ell, en daaronder 100 bund. 77 •. r. U7 •• ell. schoc.baar Jud.
Men telt er 62 b., waaroader M boi:rderijeo ; als 36 h. en 17 boer·
derijen onder W .&8.tl&, 26 h. en 17 boerderijen onder ~ .
Hij beeft twee aluiaen , als I eene nabij het boveneinde van de huea
-van W -W'Jlt., genaamd de Bo u tl ap pes l o i •, wijd 1,07 ea hoog1,t1,
voonieo van eene vloeddeur en aan de bioneozljde gemetaelde spon•
ui11&e11 l'OOr eone schuif, en ecne steenen sluis· aan bet Her111e1ijlsche
,eer, tegen het oude :ntaasje, 'IJijd 1,9:S , boog 1 178, 'l'oonie11 vaa eea
paar puntdeuren, Door de eentgenOffllde sluia onLla,t hij het o,er
tollige water in de haven van W.utm en vervolgens op het oude Maasje,
door de tweede sluis onmiddellijk op het Oude Maasje.
In dcieo polder is mede een bouten watermolen , hebbende 22,60 ell.
vhiffL, en ce11 scheprad van 4,90 ell. in de middellijn, met 1cboepe11
ter breedte van 0,40 ; deze behoeft alleen bij hoogen sland ua bet
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vilde Maujç, of hij lan,durip 1terl1.1: rl!{fCn• ; in werk.~ gehr'fL , t c
wnlen, ilaar bij gewone ouu;t;mdir,heden, hel overlolhge waler IIOjJ
preedelij1' afloopt door cle eerste der beide genoemde 1l11iaH op du ha
ven van· W .uP11:, en door dèn wachter bij den moleq I wijd 1,60
•aorll door de sluis i11 deq Zee- of •Buitendük , wijcl 2,10, beide
voonien -.an eene drijfdenr çp venolaens door de laatste. der beide l1ier•
waor geDOCmde aluiaen in bel Oude Milasje. Hqe1eer beL walel" naar
laal.stgemelde aluia wordt geleid door eonen watergang aenaamd hcL
Zijl, strekkende dQOr den Gecombincerde-Buitcndijkache-llooi-polder,
MIG beeft hot nogthans geen gcmccnacbap me~ l1cL water van dien pol
der; echter beslaan er iu di:u weg, aan qe 011stzijde Hn liet Zijl , t11 cc
boatea duikers, als een nahij den bwle"qijk en de andere bij het
Heraaàijbche veec , ,1~1.kende oqi d!l lage gedeehi:Q ,au den Uui•
tradijbdie-Haoi"poldlll' , iu geval nn liigen staud ~•n be~ Zijl ,
daarop&c doco uilwoleren, en 11~ , bij 4roog wedcir , walc.r in lc
l~tH.
Omtrent den tijd w.arop de wat.ermolcm nn dei.en paldcr, do cenigslc ,
rlie ia de Laogstraatsehe palders beslaat, geslicht 1s, schijnt nlc11 be.
knd le •esen, alleou if> u1L 1:enc polderrekening van het jaar 1678 geble
ken, daL toen aan den 1'alermolenaar, voor maalloon., betaald is ge1rorden ~siig guld•n , e11 Tonolgens alle jaren • doch van vroeger tijd
is geeae melding gevoruleo, ook g,ene rekeningen van «\en polder.
Uct 1C11Derpeil van deae11 polder ie 0, 10 beneden A, P., he~ maalpeil
is 0,80 boHa A. P. eQ de h11o,1te der dijken S, 70 à S,80 cll, bo,ca A,P.
Hel polder bestuur bestaat mL eenen Pre1iden~ • vier Poldcrmeeatcrt
ea eeneo Seerelari.,.Penniogmeeat.cra. De Burgemcc,ler vau \V4n1a is
Pmideat , van de Poldermeesters moeten er Lwee ui\ 8-amidook co
één uit W.A&JJ5, gekozen wÖrden.
Bij den atormvloed van bel jaar 1771i, viel er in den clij~ mihU de
Oade-Strn4 e,:ne poorb.r.1û. , waarvan de kolk of wiel biruu:,Jdijlr.a nog
aaoweziir is.
·
WiSPlKSCBE-POJ,DER (DE KLEINE-), pold. io de Lar,ge,ll'flDt,
pro,. lfllllf,l-Bra/,a,1d, arr. ',llntogllflho,ch, kaoL, ll'44Wlijk, (!!ffl•
ll'a,pi4; palende 0. 111111 Dus11n, 0, aan Capelle, Z, aan den IJui
leQdelen-polder, W, IIDD den gecombine,:rden Grool-WQspiksebe- en
B.-mld0Qk1çhe-Biuneo-poldor, aan -dou Buit1mdijksc:he•H11Pi·pol4er oia
au den Owerdi11paebe-Booî-polder.
Due poW. bataat ui~ vier deel1111 , die ieder ,als fi'CPB afzonderlijke ,
poldu fll(lrkomep, als: Bovea-de-kerk, Roven-de•kerk0,enrou w ke 01 •Yaart~ Klein- W;u pik. o yo r- 't• diep en
Klein-W upik-tuutbcn-H au-c n•Ganlel, Hij bealaat, 111e,
de daartoe belu1ore11de gl'.Dnilen, eene oppervlak.Le van 682 bu11d. 27 v. r.
17 v, ell,, waaronder 61i:S bund 1 8 -.•. r. 26 v. ell. scbotbaar laad; 110
wonlt door venehillendè sl11iaen op de Kerk vaart, Vroukennaart, be&
Ollllo-ltlaQe, de Gaatel • de Scbwsl110L i:nz.,, van het o,erlollige waler
oatlast. Set polderb«:sluur beataaL uit 1 Preeiden,, 4 PolderweeaLeu
~A 1 Secre&aris-Penoingmeestcr.
WASl'IK-TUSSCJIEN-MAAS-EN-G!NTEI, (KLEIN.-), pold, in de
Luge,traat, prov. Noortl-Brabaflfl, Zie G.t.niu. (Po'-'5a-ovaa•»1·).
WASSAHAL. geb. in Oo1t-Jllfliii, op beL Sunda.c/1111 eil. 1Voe1a•KCfllLoagG11. Zie \V Al4D.U,,
,
\~ ASSA WANG, oud d. in Oa,t./iiJië, op het Sunda,cl1e eil. Ja1J",
rcaid, Preonger-Reg111t1tlia1,pm. 1 rCtJ, Tj1111joi·, distr. Djawpaiig-TFelu,,,
11abij de Sa11dali.
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WASSEMERR (HBT BILVEBSUMSCHi-), meer in Gooiland I pro~.
i u. Z. 0. YBn 1/iliienum.
WASSEMERR (HET LAAl\DER-), meer in 6ooi,_d, prow. 1'oorl.
Bolland., gem. en iO min, 0. van Hil•,mnn.
WASSENAAR, voorm. afzonder!. beerl. in Rijnlartd, prov. Z...
llullnntl, nrr. en kant. '1Gra-'iage, gem. 1Pa11maar-t11-Zuiftijl:;
Noortl-lloUand.. gem. en

palende N. W. aan de Noord,ee, N. 0. aan Kalwijk en Valkenburi:,
0. ann Voorschoten,
W. aan de :;em. 's Grnenbage en de beerl.
Zuidw\jk , welke laatatc in de -heer!. W .i.ssa.,.ua schiet en daarmede wo
zeer verknocht is, daL het d. Wassenaar in Zuid wijk is gelegen en het
Hui1-te-.Zui,dw1Jk, wederom in de heerl. W .uaauu.
De heerl. W.111111.ua bestaat uit den '\leen1ijd1cbe-polder,
den Oott-d o rper-en-H nis-ter-Weere-po Id er, en den Baap
bors ter-polder, benenns gedeelten nn den Ru ygel aan ach e
en-Zon nu eld, ch e-po Id er, van den Steven• bofjes - po 1cl er, yan den Papeweg,cbe-polder en van den Ommedijk
scbc-polder, De inw. Tinden meest in den landbouw bon be
staan.
De He"•• die er zijn, maken, met die uit deheerl. Zuidwijl:,
eeoe gem. uit, welke lot de klass. van 1, Gra-1,age, ring no OM•
burg , behoort , en ISOO sielen , onder welke 270 Ledematen telt, Dt
eenle , die hier bel leeraarnmbt heeft waargenomen , is geweest Gu
UA\QIUS Jon&HD Sca.t.BS , die er in 11S80 beroepen ·werd en in 1118t
naar Naarden Tertrok. Het beróep geschiedt onder agreatie ._n den
Ambacbtaheer van W ASs1111ua.
'
Du Evang. Luth., die mea er aanlrel\, ,rorden tot de gèm. nn
'• GrawnAage gerekend.
De R. K., die er ,ronen • maken eene statie nit , welke tot Let
aartlpr• ._n Holla.d-m-Zeeland, dek. van Delfloml, behoort, door
eeoeo Putoor en eeneo Kapellaan bediend wordt , en eene eigen be
graafplaats heeft.
llen beeft in deze heerl. twee scholen , beide te W HH\UU , als :
éénc dorpacbool met gemiddeld iOO leerlingen , en _eene loruchool
voor jooge heeren , met een gemiddeld getal van i0 leerlingen. ·
Het dorp W AS1&1.u.1l ligt oml·rent 10 min van den groote 1traatwe,
van '• Gr.avenbage naar Raarlem , i n. N. N. 0. van '• Gravenhage,
en een groot i u, no de Noordzee, waarvan het door de duinen ge·
• scheiden i, , het dorp bestaat uit eene lange en vier d\\arsstraten, da
lange straat ter weder&ijden ger~geld met bni1en en plat gesnoeide lin
denboomeo bezet , de dwarsstraten ir.ede met 'buizen en even ah de
lange straal behoorlijk met slrnatkeijen en klinkerslcenen bestraat 1
langs lnatatcenoemde straat komt men op een rnirn met huizen, liJl
den en kastanje boomeo beset plein, aan welks einde de kerk en het
li.erkbof, omgeven met eene muur co hoo« opuaande linden- en ciken
boomen. Ir. het jaar 1830 is een sedeelte van het kerli.hof met op
gaande ijpenboomen bepl;int , en een gedeelte door ra&Lerwerk afge
scheiden en ingerigt tot Hervormde begraafplaats. · Bebah·e vele ge-
metselde en met &erken gedekte sraf kelders , waaronder van aan
aienlijke familiën; vindt men. er ook eenen van de filmilie van W.i.s
s111ua, waarin het l\jk · rust van Vrouwe Sornu W1LKEL•1u Dou
airière Gravin van W .u&HAII, geb. Bafflncsse n11 Hnuuu u1
Kut, overleden ie '• Gravenbnce den 13 Januarij 1148, in le,en
Grootmceslerelsc van het Hof un H. M. de Koningin. Bovto de•
ien ll'rafkelder is gt"plantst een uitmunleml wonumcnl of araftombe
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wit IIIIJ'IDer eo bluawe laardsl.een , op de aerk ,tut· het volpade
m,poawea:

'11

H,111 &llft u 'r &1L
in ftOU1f DIB Blllt

unn11, au IOODU ,
.l..lll QlllllffJDIVU ,

u■u Toanoer w.11 111 1100•111
WHUWSII TROOST Dl& Wlllllll ,asOGD.
V1.1.AGD c11 Dili m, 01sca111n 1uLr L!HII ,
Üp DUIII IHUTlllll , W.lllDILU ■ ,
WIE RAG DIE HDLI VROUW TOÇB WSllll ?
Z11 wu Gu,111 ,.1.11 W .a.ssuu■,

Daa

Dn

Geb. 19 Sept 177!!, ovuleden 15.Janaarij 1817.·
0. IUID Y..U dil dorp wordt op onder11cbeidene wijsen afgeleid , en
TH-111Ïlffl ge•onden in het woord van H'anr-Anre11, dat, Hlgen■
ese Olllle uitspraak der taal, Waterheeren 100 beleekeoen, plijk het
ook aeker is, dal de Heeren ,an W •1111u.1 ■ een lol beaeten hebben ,
die uit hun regt our de wateren zou gesproten zijn. Het woord - , _,. or , dat in de oude taal 100 veel 1egpn wil als
bmàaadja, geert aan anderen a111leidin3 orn te denk.en , dat men den
Ol!Sprtlll(des naaDll hierin moet zoeken. Doch het is beide 1eer doia
ter, e■ omes oordeels , beeft. het nog minder grond , dat men Kei&er
C.- l,ler in het spel brengt ;, aan wien de bewonel'II de.i:er laodstreelt
del tpolltaam nn Il' IWffllM of lf' ate'fflllr zouden gegeven hebl,en , om
'9lfll pwuaden triomf o'l'er de zee behaald, toen hij , omtrent dne
IJOdstnek, door aijne krijtpkoeehlen , horens e11 schelpen vao het
,tra! - hebben doen oprapen.
la de brlt, welke bij bare ■ liehting op naam van den H. W,r.,~
llf■t■ wu ingewijd , waren des&ijds de volgeade ,ikarijen : de TibriJ of bpellanlj van SL, Jakobsaltaar ;' de vikarij of kapella ■U aan
liet tllaar no de H. DriffiJdigkid; de Tikarij van den H. Pnan,
dit .wlijks met t•ee miaen belast wa•; de vikarij ya,i den H. LAo
umas, met eene miste ter week belast; de viltarij Yin hel ll. Krau,
lllll 4m laat van twee wekelijksebe mi1Se11 ; de vikarij van de Heeten
•11 lw.mu , door de wand~ling de Kralintp-Tikarij ge11umd, welke
pstielit was, dOQr G1,u■ Yl'll Kur.1n111', en wekfllijks bela1L meL twtt
IIIÎllffl. Dan moesL er nog wekelijks een derde mii gelezen worden,
1elle Gw.u u1 Kuuaon , om dat bij een dood5lag begaaa had,
l11 lijnen laaie beeft genomen,
Nog waa er eene vil.arij op beL huia
Zaid•ijl of Zuik , onder \V ASSBIIAAB gelegen, rnrl den last van eene •
we1elijuehe mitse. Voorla sijn er nog van lijd tol tijd oadencheidtae missen sestiebt en inkomsten. ten dieo1le van de bedienar:en en
d. TIII de armen aan de kerk gegeven. Ook waren ·er· in dtse kerk
Ine broedenchappeo opgerigt, te weten : de broederachap van de
Htilifd• llaagd en Sr. A11uu broederschap. De inkomsten Tan dee
kat,Jiebben in hel jaar 1520 bedragen 400 Holland1ebe ponden en
4 •lden, de lasten daarvan Jgetrokken. De kerk i1 Yan .boopn
lldinlom; de tljd van bare bouwing or 1t1ehting kan niet oppgevea
•wdea. De kerk is reeds voor den Spaan1eb•m oorlog en waarachlinliji ten tijde van de Hoeksche en Kabeljaauwsche beroerten afgebrand
!'-l. Het koor alleen is toen blij,~n staan met eeneo kleinen toren, ia welken, in 1426, eene klok gehangen beeft, die aaar de
R, lugd Mu.u was genaawd en waarop le leien ,tond : Bau ,,_ oq,
I.tu iJ ech&er dese .kerk weder henteld geworden , :100 al, blijkt uit
1111 toonis, in het jaar 11Stli, door Heer Gzuir v.1.111 ll.a.u■ oa■ T gewe1ta. ,aarbij ,ekere Vrouw Scau& onder anderen 11ordt Yeroordeeld
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t•t "het s•na ••m eea 9\a• aan dt kerk •aa W.....-.. bier u
wtl waarschijnlijk dea 26 Julij 1li7i, loeD do Spaansche IO!dat111
in dit dorp gebrand en
hebbea , werd dit gebouw weder
geheel in de aseh gelegd , decb is dNr de Hervormde inplenen
~aa WA11111u11. veder opgeboawd eo benleld , met uibooderiog nn
het koor, hetwelk thans nllft' eeae bouw'fal is. In het jaar U94
werd een geheel nieuw kap en dak op de kerk gelegd ; in htt jaar
1IS91S werd zij Tan glazen 'foonieo fll ia 1640 aan de oostzijde ttn
nieuwe steeneo gevel daaraan gemaakt. Het is eea ruim eo lucb1ig
gebouw, bestaande uit twee nevens elkantler aangebouwde daken, nu
binnen op eeae rij pilaren rustende en 'fan boTen met wit gemfd
l1011twerk beschoten, Voor de rij pilaren ia een ruim vak , de lengte
4'11r kerk beelaande. Het doophek en de predikstoel , •roeger ptun
hebbende over de middeldcar der kerk , aljn in 18:53 bij het opkorten
der lierk, "fernieuwcn van alle de banken en 1itplaaLseo, Terplaa111
&egen den oo,tgeul , regt onr het orgel, hetwelk rust op •ier frui
,:ema,merde houten pilaren , boven op prijkende met een uurwuk en
ter 11ijd11 een fraai , op doek geschilderd , transparant gordijn. Dit org,-1
ia allereerst in 1769 gemaakt door den orgelmaker A. A~ 811111, en
den 1i Novembtr •an het aelfde jaar inge1rljd. In het jaar 1792 is
uit de milde gif\e van <den Heer Dn111. P011nJ01 DU Tooi. , eigenear
u■ de buiteuplaata Wildhnt , ten bewijse fyan zijne bijzondere ge
negenheid
deze gemeente nog een roirwerk un dit orgel geault
door den beroemden orgelmaker l . , n _ T va DA■. Bij deae lutste
gelegenheid werd mede het orgel ten ko1t11 nn desen laatatgemeldm
Heer ongeu,een versierd, blijkende snik• uit de volgende op■ehriftea,
met Tergalde letters door den aldaar wonende ku11digen Schilder Jnu
llnm ■ vs Sc•wnsn ilaarondér gepl11at1t , en waardoor de gedaehtni,
n ■ dien edelmoedi1Jen man, als het ware schijnt 'fereeawigd te 1ijn:
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f■IIOITU.ft 111 LAUDIS ET Gt.OKIA ■ 0.VIUI TIi OHl■ H ■All■.U lua:
0111.l!IU■ ■OCCI Ano 1769 Hl'fATIS ■ oJOI T!■PLI S-■ TI- SS·
n11UeTIJ■ , .\11110 1792 OIIIHOSlffl ■.• AC LOCIPI.lfllft ■& CV■ I PPNll..,a
■ UIIDIIUI •••, IIOIIILIHl ■I IT ILLIISTBISSIIR DA1'11LII Po■ PIJI LllUI Bao

TAnl.

••• DU To1111. 1119Hl!IITII A11CT11■ , ■ Aln■II ■ILIOIIATU■
PULQII ou1n1
JOLUIIITH CLo&ln' ff LAt!DIIV9 DCBLSISllat 11111111111 DIi IIOTO S1curn ffl,
, . . . . . .,.........., PIGIIUI. lllffA ■',!UI ■Ullll'ICIIITUI asanOR Do"NIII

,

u1D1■ , ■oc ■Ollll■ l!ITIIII PosTDITHJ 111CATIT C&aoLOa G1:oa"111, Con•
• W.1amu111 , To,.111c■ A 111 W u11uu.
(d.i. Tot onsterfelijke èer en roem der grootlte en allerbelte Majesteit
God, , ia dit orgel , in het jaar 1769 , op bijaondere koateo ,u dat
kerk getticbt ; in het jaar 179i door de 100 edelmoedige als milde
beio,gi'Ug, en te,ens door de bijzondere giften van den aeer edelen
·en aanaienlijken Heer Duin P011Pffllt , nije Baron DU Ton uibtekead
nrmeerderd , seèr ftM>eterd , fraai •ersierd en plegtig , tot roe111 ea
Hr nn het tioogsto Wezen, op nie,nr ingewijd. Tot een onderpand
~n eea allerclankbaarst hart. en tot billijke lokermelding der welda
ditrheid van· den edelmoedigen betrirtiger, is dit gedenkstuk ua de
nakomelingschap loeffewijd, door Cuu G1011111 vu W a.nn.u:1, Vrij
hèer in lf·11,HfUlnr,) Tu11ehen de Latijnsehe letteren is het npen
van W a11S111ua kunstig uitgehouwen , met 'lerguld lofwerk en 11n
helde •Uden met Tl'rgulde kwasten afhangende,
· De grond der k-erk , die aeer goed bevloerd i•, beeft oodenebeide~
aansieelijke grnen en grafkelders , wordende er tot heden nog 11nwa1g
reTOnden ceoe doodki,t, geheel •an steen uitgehouwen, aljnde Dllf

UI
1alb1P10 ,raaf ea aoodar oeoitfe 9ebrtl,.eo , 100 ala IDCIA. er Dlllde nog
oadmcheil.oe alidoro •teeneo ácluèla 1an dot>4ka,en vind& , 1>nder welke
men ., etD aaplfe(& 1 waarop hel volpnde ep,ei.riA 1\aat uÏtfehcluwen :

0tbt t,ocr €lad :fanêr, ~adieu ca ~out t,an l&ftès
1e1u, tier bcgraM anno i:>ffl.g)l((((~ anbrcc,
ouder welke letteren bel wapen 1an W uauua , met een riem en
pp, banirende aan een dorre tak is geplaatet. Nog 1indt men on
det deae steenen deksels een, met het TOlgende opechrift.

flSlbt t,oer ~onft,rou iOtrd! t,4n ber iOoej , ~ter be9ra11t,c
aw Dm. ~î'!'!S:f:f:f :fo6lf,
.

daaronder, op de ielrd1 •ijae als boven gemeld ia , de wapens ,an
Wwu.t.n en van 1u DH D011, Op hel in puin liagendo koor• koDJt
mea uil de kerk door een binaepcleur ; in den omtrek, .aao cJa oost,.
en 111idiijde , vind& men o~derscbeidene 1ertrekken , at. de secretarie ,
de consistorie en de voormalige verhoorkamer , bene1enf ee'"' bewaar
pluia ,oor genngeneo. Nevens b,t koor staat eeae kapel , alke oog
tea huidi1eu dage bekend i, onder dcn naam van de Kap e I d e_f
Rupboraten, waarin DB llüP1C11UTU, die ~n ,;dderlijk atambui•
oocler W.usa•••• hadden slaan , plagten befraveu le wordeo, De toren
heel\ een fraaije mot l.eiju gedekte 1pih , en is 1110 eenc goede klok
en uurwerk vooniea. Aan de buiten&ijd11 aag men vroeger , be.bDlH
de nur,rijaers, IWg boven de middeld11qr een aonpe,rUw, boven welke
men lu : Du -,ci,n "-f,a ,ijn al, een afgaq,.,,,df fei,ptl-, J,eoedep
deu woorden : Pruimt•• T,..p,., """'9"°"' rmditur (d, i, ~ 1oorledene tijd keert. nimmer weder).
.
De B. K.. schijnen ~ vroeg na 4e Reformaiie bier ee11e eïirea b$
ce)iad te hebbea , alsoo men aangeleek.end vindi , dat re,id, IQet het
hepi der uyentiende ee11w aldaar als Paaloor geatll!n bed\ Jou111,1
. Bmu; evenwel is aij nu en dan wel een, geheel aouder Pastoor ge
~ Het tegenwoordige kerkgsbonw, áao den 8. W1,1o1aao&D111 toe.
pwijd, slaat even bu-itep en un de westzijde des dorps ; pien g-.1
dertraarll door eene breede laan , ter wederaijden met. hoog .ol'laande
boomen beplant, langs welk.e men een bard geac;h,dpt. ,oetpad beef&.,
la beL jaar 17~ werd deze kerk geaticbt, e.11 op den 11 Jnnij van
dat aelfde jaar , werd daaraan de eerste steen gelegd. In het jau
1730 werd aij 1enierd met. een marmer altaar, .dat. op vi11r bij
zonder schoonc k.olommen ru•t, die mede uit marmer gehouwen aijn.
Be& midden ,an dit altaar bevat een uilmqnlend acbilderst,~k , ver
lNield.tide de ituteUiltg tk, .4naJ..,,.t, 1 door Ja"' met sijru . .4~
ffh; daar bo1en aiet 111811 het. Lam liBIJende op het hoek met. l!CYell
tlolea, en daar acliter de heerlijkheid des Lams , door vergulden stra,
lea, op welke awevende en,eltje, lijn afgebeeld. Ter aüdeo' b111en de
beiieelen van ~er der -vocrate kolommen, li1& een d~r. oudvaders•
ialliueboppelijk- gewaad ter neder gek.nield. Yoorls is in deae kerk
eene C0111muniebank, vao welke de pilasters en paneelen ,ao aui,er ma
Lci ■ijbont aijn gemaakt, en -verder, in hel jaar 1776, ter wederzijden
aeer kuulig door den beroamdco Beeldhouwer Bra&H1', me& lof en an
dere werken uitgesneden. Het orgel is mede een schoon sl11k I gemaakt
door den bekwamen Orgelmak.er P. Aaaaiq,uat, te kydi,i.
Er i1 bier een distributiekautoor van de briennposlerij.
Aan de auidaijde 1ao het d. ziet. meo eenen gr.oenen he111el , de
_Borgt genaamd, waarop men wil> dat het slot der aloude Beerea
na \V .t.&11.ana aou gestaan hebben.
.
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O. llermi• •u.lt in den eersten Jaturdag in Odobel- ; de paa,deamarlll
wtlkt den :SO Mei inviel, wordt sedert 1797 niet meer gehoudt'II.
DeH beerl., welks vroegere bezitters den grafelljken titel voerden,,
ten,ijl bun geslacht. een naozienlijk getal beroemda mannen heel\ op
gdnerd, wordt. thans geu.menlijll. met Za id wijk in eiaendoin be&et~
,loor Vrouwe M.uiu. Coa!IBLIA, Gravin
WASHNA!B, echtgcnOÓle •ólll
den Heer J•co• Diall Cuu. Baron n11 HEac&111H u11 Wusa11ua, wo1m
ach1ig op den huir.e. Twickel, onder Ambt-Delden.
Het wapen ,an WUHII.Ua bestaat. uiL een veld van ar.uur met drie
liggende hnlve nianen van zilnr.
WASSENAAR (HET HUIS-TE-), ,·oorm. adelt. h. in Rijwla11tl,
prov. Zuid-Holland, arr., kant. en 2 o. N. van '• fharmlia!J•, i:en1.

,.u

IPa1111nanr-m-Z11idtoij1'.

Van dit ,h;, het voormalige slamhnis der Heeren vu WAssn.n■, i1
·thans nieu meer te vinden , 1oodat. me11 zelf, de plaat, waar het ,,.
staan beeft 1lèehr1 bij gissing weet aan te wijzen.
WASSENAAR IHKT HUIS-VAN-), voorm. adell. h. te ', Gral'#n•
hage, in den hoell. van den Kneuterdijk en het l,ange-Voorbont.
Dit gebouw was gesticht., omtrent. hel eindu vau de veertiende of
in het begin der vijftiende eeuw door llz11n111. vu W AHEllUa , 011d,1en
zoon van Beer PatLIPI na. W ilHIUH, Burgraaf van Leyden, Opf>'r•
Bevelhebber over do Noordbollanden en Walerlander1 in den oorlog dien
Hertog ALIHCBT n11 B11u1n11 in 1402 voerde tegen den fleer n11 Aam.
In later t.ijd vindt men .aangeteekcod , dat A11D1111, bastaard n~ WIl•
1111na, dit huis in 11SIS8 bewoond beeft. Due Keizer Knn V in den
oorlog van Cleve volgende, werd door hem Ridder geslarren. Hij wu
Baljuw van W,uzllàu eo stierf in het jaar 11S97, oud zijnde 80 jareo.
Daarna onthield zich veeltijds in deze hoizinge V ronw Mnu v,.. Me
·Lu111, rchlgenoot van "••ouu, Graaf VAII ~•IGIIII u Fu,au1nct,
Baanderhrer i,an Il'a,senaar, Ambachuheer ean Yalk,nburg, Katwij!,
<lrg1tge,11, Yoor,cl,ottn enz., Ridder van het Golden Vlies, terwijl haar
man 1ich aan de Spaanschc zijde had begeven en aich alt ljd io Spanje
onthield , waarom zijne goederen in Holland hij de Stalen werdtn
aange1loll'en, en dit huis bij resolutie van . den 18 Maart 11184 aan
den Bn.lJuw vnn \V AHIKua in bewaring gegrven ; • wordende hem we•
" gen~ de Staten gelaat het zelve bnis waar te nemen, binnen den tijd
• ,·an eene mannd of zrs weken na de insinuatie ten !angsten ", en voorts
den &elfden Baljow » mede geinsinueert, dat bij hem niet vorder, maar
" alleen als eoneherge op den zelven hui:i:e aal mogen houden, a!,oo
-. de Staten van mening waren het aehe boi1 nu wegen het gemeene
.. Land te doen gebróiken," Daarom werd den 12 September des self
den jaars • geordonneert, dat nit den H11111 na WA11sa11ua binnen den
• Hage, gedi ■ tinecrt tot logy■ van zijne Genade den Graar n11 Hn"w,,
" met 'er daet a:al ,erlrekke11 Bonunin , zonder dat ook iemand
• anders aldanr a:al lo(l'eren zonder consent van zijne Genade, dan al• leenlijkdeBaljuw van Wusuua, als eoneherge, met zijne menage."
·Na het overlijden un den gemelden Graaf annden de Staten van Hol•
land de inwoning vno dat huis aan zijne weduwe, bij resolutie no den
17 Februarij 1ö06 1 inhoudende : • dat de Staten op de advertentie van
• het alsteneo un den Heer Pa1L1n Graaf u11 lloaa11Lo enz. Luileoant
• Generaal , en het nraoek van wege de doorluchtige Vrouw , Vrouwe
• Mnu, geboren Princene vn Oaua enz., weduwe ,an welgemelde
" Heer Granf , verstaan hebben , dat hare Exrellcntie ui hebbl'n de
• b11hital1c ,-an den Ho11B u11 WAuuua enz."
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ffel t.aa.lfJariif beatan,l, .tnsscben den Konintt UD Spanje en c1e ita
teo der Votcenl~ Nederl.-ade11 in den jare 1609 IJClrolren •Ull4e 1 11af
den Graaf V.L'I Lu111 1JCle1Jeol1eid om weder in d818n lande Ie mogea
komen. HU ontdeed aicb in dien tuscbenLijd un alle •Une pederm
in Holland 1Jelegen , en Yerlocbt vervolros, in het jaar 1817 , dil voor
schm-en lanis aan den Beer Cou1Lu va.1 DH ll11u , Bidder, Heer in Mijle, Silll Alllo1Nu-poliln ena,, voor de aomme vaa H,OOOguld,
dit het lie& herstellen en verbeteren. He& droHif lot, •• Lands Ad•
wobat Je••• vu O1J11111àllllnr.•, in de jaren 1818 en 1619' \o heurL
genlln, &rof niet weinig den Heer vu Dia Mur.■, alleen I omdat .hij
au dea olfgeluUi,eo staatsdienaar , wiens dochter hU getrouwd had ,·
al te na Yermaafschapt was , zoodat hU niet lan1 O'enot van d1111111•
•U11111 nieuwen 01,endom koude hebben. Want om de heTi1Jbeid nu
dt l"JIOCderen , teren zijnen acboonnder en dien, familie 1eer ootste
kea, te ontgaan, week hij in het j-■r 1619 het land uit, Gedurende
zij■ e afwnigbeid k.wa10 de Palugraaf Fan1a11t Y, die aich met slecht
gneis tot Koning no Bohemen bad opgeworpen , na dat hU uit dd
Rijl ••• verjaagd en tevens van 1ijn keunoratendopi beroord, met.
de looingin , a:ijoe gemalinne , te '• Gruenbage , en werd , op bevel van
de HeeN!n Staten nn Holland, in hn ,eCegde buis ,elogeerd , en aldaar
op losten van de Stalen drie dagen aeer heerlijk onLbaald , •ÎDffCVOlge
de resolutie hij de Staten, io April 1621, dienaanraande ,enomen.
Sedert heef\ de Koaing van Bohemen ; ,edurende zija verblijf alhier,
tn ool nog na •Unen dood do Koningin weduwe eenen gernimen tijd
bàn liot' daarin gehouden. Het buis door ouderdom bouwnllir ,ewor
den lijnde, werd in het laatst der aevenLiende eeow \en gronde toe af
ga,rvlen en daarop van nie11w1 een ander aaaaienlijk huis gesteld, het
geen- Nllert' weder in twee .huizen ÎI verdeeld pworden , •Unde hot OIDO
tttdijle jaren bewoond rewcest bij wijlen. den Beer llr, l ,001 Uo,,
Tbetauri~r-Generaal der Vereenigde Nederlanden , die ook daar op den
170ctober 172:S is overleden. .lu hel jnr 1818 is dit bois het ei(on•
dolD ,■n den Prins 'fan Oranje , onsea tegeawuordipn Koning , gewor
des, wien het thans toL Pu11s dient,
WASSENAAR (OUD-), landg. in Rijnla'Ml, prov. Zuid-Ho~nJ ,.
arr., kan&. en 1111. N.N. 0. van •• GraNfll,oge, gem. 11'.,._ar
ra-Zàlsiji, f u, Z. z. W. van Wa11eoaar I aan ·den Schouwweg.
Dit landff, beslaat , -rolgen1 het kadasLer , eene oppervlakte van
96 bond, ISli ,. r. 80 ". ell., en wordt in eilJendom belieten door dea
Httr llr. Gr11Luu■1 GaoH va11 P111111111aa,, woonachtig ·te '1Gravcn,;ASSENAAR-IN-ZUIDWJJK, gem, in Rijnload, pro,. Zaid-1/ol
lal, arr. en kant, '• Gra•e•Aag, (1 Ir.. d,, i7 m. k., 2 •• d., i afd);
palende N. W. aan de Noord1ee, N. 0, aan de gem, de Beide-KatwU
ki:n-eo-1\ Zand, z. 0, aan Vooracboten, Z, W. aan '• Gravenhage,
Daegens. beslaat uit de beide voorm. afzonderlijke heer!, Waue
■ aar en Zuid wijk, beslaat, volgen• het lmla1ter, eene 11it,e1trekt
md t1n 80M bund. 78 "· ell., waaronder IS991 bund. 68 v. r, 11 ,. ell,
lltlastbaar land ; telt 31S4 t.., bewoond door IS31 huisre1,, uitmakende
eme bnolling van i860 inw., die meeat in landbouw en handel ir1
ldlulpen hno bellaan 'fÏndea. Ook heeft men er cenen korenmolca,
ladeae ffl!m, liggen ook beL Paleis in het Bosch, bij 'aGruen
hge
het l,uilenverblijf van Z. K. H. Prio1 Fua1a1s. DH N1nntlll•
au, bel H II i, de Pauw genaamd , en bovendien its buitenplaalma.
tD ~8 boerderijen.
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De a..., die er ia ptal ..... IDIIUD de .... HD wHit•
•• ar eit.. - 0. 8. JL., taa welu 1a11 er nalm itOO t.el&, maua de
, - . ftD Waueaaer ai&. De 11 &,aar, Lu&Ja" die er w111111,
Waoonm tet de pa, ••• •• li,wlsp. - La beeft ia dae p.

tebol•••

bei.te Ie Wu,en ■ ar.
Dae gem. is ene laeerl" welke in eigelNlom beselea. wonlt 4lotr
Vrouwe Maar&
Granaae TaD w-..... 1 echtgeaoote·,u
dea Beer Jace■ On& Cua. Baro■ .... BACSRD " ' ' TwlC&llo, - 
aehtif op den huize Twickel , Ncler ..\•~Deldea.
Ba wapen deur pm. ba1aal ia een ll""ienmdeeld àild, bel ea11e
en ,ierde ,aa alllU, met drie liggeucle hal" manen •• ail,er; IN&
t.ftllle ea derde Ha keel, a.t tuc.· •• pd.
WASSUilBSCBE-POLDBB (DB), peltl. ia Bi;..,,l, prn. Z...
ltne

eou-.

HollMttl, arr. i..,-, bet. ,.,.,..,-,, en dNrÎD pdeehellilr. p.
r.,...4.,, gecleeltelijk pm. ~ ; p■ leade lf. UD de graim

ftn leoftl.ftollaad ·, 0. aan den Naordeiaàclae,polder, Z, UD de ~
telie-Turt , W,
den 8Ua1■ter•oader.po1w éa dea lleilip-Geá&

•a.

poltler.
Dne po.Id. balaat eeae oppel"l'lalr.&e, TOi,- bel lr.ada■ter, na nim
1000 baad. Bel laad liirt 1,18 all. onder A.P. Bij word& d- twee
watermolens , op de Leycfuhe•T■ar& na he& o,er&ollige water oa&lali. ,
W ASSEBBAGH , alleeo1&. h, ia de heerl. Cl,,irfo,ttaü,e, groe&la. La- .

z.

~ , arr. ea I a,
W. na Lan.6■r,, .laat. ea ! u. Z. m
~ , pan. Be,hrid&.
WASSBllBILLIG, d. in de heerl. B«l,r,rg, pooth. ~ ,
arr. en 7. u. N.O. Yin Lueahrg, kant., lr.w. ea lf a. N.O.,..
aem- en ½a. N. O. •an •
if u. Z. W. flll
Trier' op de
Praillea " UD de •..-ÏPI "a de Sara
mei de Moese • lleo &el& er ia de lr.om f'ID het d. 89 la. ea onpner

a,,,......,,.,

r-· ...

.,.,er,,

-

Deinw.
i■w., die er allen R. 1.. aija, maba , mat die ,ia de• daaronder behooreade molen Wolf1miilil of Jo1 ■ l ■ aiihle, ... ,.,.,
ait., wellr.e lot het apos&. Tic. •an Lwna6arg I dek. no ~

Mff', behoort , en door eenen Putoor bediend wordt. De kerlr. il mea
ia 1781 beiJoonea op lr.Olten •an den lluimiD1Chen Ah, W1umm
Wll'IIIUD te bouwen, Doch bij het bin■ enrukbn der F......._ ia
Aap1tu1 1794 1tonden no« alleen de DNffl!n , IIOCldat he& dak • de
iaweadr· betimmering eent ,eel later gereed kwamen.
Het • i1 mei den Proiui,cben oner door eeae fraaUe .,&eeaa ~
Terbonden , die op IJ topa rast , maar •el wat smal , is ,oor 1111
HO drnk baoehtea '"1·
Wuau1111,1.a, is allerwaanehijJJIUkat he& 811,t.cv• ,aa de lr.a.vt ,.,
P11r11■e1■ ,

In eene oorkonde un Keiaer Ono IIJ , ,an het jaar 1000 • tlit
cl. Bm.tcH paaamd. lil een dueament na het jaar 10'7 laidt lid:

sc1t.rc1, •• Vtul, tvn 81u1m 91can1. (d. i. -U, n■ meltik df
stad, 1'ellr.e Bme111 genoemd word&.) Waanehijnlljkonllee■dedeplult
dien naam •elke in het Latijn 1ooteel al, aan twee wateren ,e1ep11 be
teekent, nn de samenstmoming der beide genoemde Tloeclen. 0. alMII
St. Masimin had hier en in den omtrek ■eclert de 1Hende eeaw vele
IJfflndeigendommen en menigerlei regten , meenmdeels fflllCbeakea 01
Konin" P1P1n.
In de lente Tan 17i:i werd W AS6HIILLIC door eencn brand uec11elijk
1crwout i maar de:i:e g-ebe11rleni1 was nogtbans zoo u:hrikulijk niet al,
11.Lt.

Wli.

1H

••• tien 11 lulij 18ü , lOfD , omatreeb hel iaidclas•r , bi .do· lwer
dfOOfle, het Har ui&hanUo , ea 1100 • • • 0111
.siala woedde , daL lies uouu nog allot,1 de kerk , .lto\ .-«1U.•i• ea
.-ier of •üf huiaea , dia eeuipina ofpsonderd 1Lonclea , pepua,l.blo\'ea,
De 11111\lodigtaeden der m1111te Ülgne&eaen ·•u allerllokugeqJ,rmipL :
&Nder dak, aoader .-oeclHI en aoader UIIOllialJ awieneu. aU ~
1'11114, Z. M. .de KeDial der Nederlaadeq lr.wa111, ia ,-J,ebap. 1Jii
Print A,.a.,,un, op lauuoe reia no LDJtemburar d" plu&I YOI ja.._.
men woorbij , en iiohoaken. de ouploUipn pld 1111 ~ Ook
blatt ludgenoown en edele Tritntoaan h1bbea die llllDU J,.Jpe
sellmdo ongemeen•

ri,c,den.

W!SSRRBILLIG, woorm. kut, in he, groeth, ~ , err.
ea 7 -o. N. O. wu A........,,,,, kan&., lw. 1111 1i. u, N. 0. -van the~
,,.• . _ , gem. en ½ Do N. o. Y.ln • •,,,.,,, • le
Rel werd ia •orige eeuwen Jleaelea 400I' do Heenn u11 6l'PICII ,
liie he& aanmerkelijk hadden don unterkea ea- daarmede, NU bot
t-malip pbraik, de Triereuura, geweWig kwelden. »...,_ werd
be\ 1loL in 14H door. den Triencheu Aarl.lbillchop Ono •u.Z.11ï1g1n
beltwenl , werowerd en ten groade palecb&
w'ASSRRGEEST, bofatedo ia Rijn'-, pre•. Zaêd-HollatHI, arr.. en
~ o. N. N. 0. •an L.ytle., ba&. en 1½ u. O. N. O. no Jfoordf,.ijk,
pm. en ¼ u •. z. W. wan Liae, Mil deu straatweg Yall Haarlem nqr
',Grannhago.
.
Dae bofdedo bataat eeno oppenlaUa un 180 baad., en w,,rdt in
eipudom beaeteo en bèwooocl cloor Joulaaer DA■W. Poanu1 Joa•.a•

"au~.

. . . . . M.UL ...... PIIUIIU.,

WASSIWIJll, geb., pro•.Frinlau, .... z.....ru1n., piet.Op
,,,,.,,_,, arr. an ISj- a. 0. N. 0. Yall
kaat. en :S a. O. ' 1, ,_ I J ~ , :1· a. O. ••
waar&oa bi& btboort ,
aan de wijk of tnrf,aar& •aa dien naam.
.
WASSI of H
-maum, drie eilancljn ÏD Oo,t-/11"-L ÎQ den
• ..._..4n:laipel, ia do z,,._C.Wu, ua de NoonloOIL 111L Yaa
1111 eil, C.W-, to& da B•gJa-cilaNffl bclloonnda, .N. 0, no-·

H,.,.._,,,.
s,,-..,,w,,

u....

Taliae.
WASSIA, d. in O..,.Jadi,i, NIÏd . .,,..._, op ho& .4-6o•ie eil.
C..., op· 6"Jót.c...... , ooder dea Wja ,an Schomiï& ~uado,
. WASSIE.Ll' , plaat■ in O.t-lftdii, op ~t ••~clw eil. Qilole,
1n bel noordoostelvtu, geclaelLe , un tie Bua-•aa· Sjau.
WASSIBR ot W.una, eil. ia Oo,1-l"Jiè, in doo
,el, tot. d• ,4,.....il,n,J. bohoorende, waarvan het bat noerd"'olte-

-

llo,...._.4,_,.

.

~.

Het ÎI pbeel raet kreupel• b - • ea aan . da auulaijcle OPbe-,
weoad. lloodom be& eilaad 1Lekoo koraalritren i■ ... af, ■1U tien wal niet to aa mon aanloopea.
.
.
WASSINI.BJUNI., seh, in be& 1raat'1, Zalp6,it, prM,GeU.rlea4"
diltr., arr. en 4 a. z. 0. -•an Z.,,,_, kant, en ·1.1 u. N. O.
,u ».,11,...., pm. e■ 1 u. Z. leD vl.
ZeU.-. .- He& waalt
ltD iredeeh.e 'l'aa de budfl. Y
er,iuhäu M,
. ·
W"àSSINK-BN-VBENINK.BRJNK • buun. in h~t g..C..

da,

k•.,

eni,...~»:

Jllll•• Qllilerla,ul,

wa,

_z.,,,-,.,

Zie• Va1uas,..u-W.aa,11.u1u, .
.
W&SSOI, d. in o--hJië, l'elid. "'"'""-', op .het eil. BMN"fJ•
Bni,' een rler o,...,.,.., in heL Zuidelijke 1Je4eelte van 'dat ail. ut'
B..,.,,g•B11;, 1 mljl•O. nn Oma, aan Zee. Het ,Laat oader. cene
Palib.

WAS.
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WA.6TEK, batterij ia 0o,.,Jndll, op het MurulauA, eil. Baada-lfrira,
op dèn Noordwesthoek nn dat eiland,·
WASTEN (BOEK-) , kaap in Oott-lndil, in de zee van Beiuls 1
de Noordwettbotk un het eil. Bantla-lfrira vormende,
W ASTER VELDE, plaat,, ·vermeld in het jaar 818, als waarnn de
goederen door aekeren Gnwu» DB Hoon, aan de St. Maartentkerk te
lJtrecht geaebonken werden. Men hoodt daarvoor het d. V1.umu,
in' het ·graafs. Ztdplsffl , prov. G,ld,rlantl. Zie V .t.Hll't'ILD.
WAT.à, voorm. 1Late, prov. Frie,larid, kw. Oo1ürgoo, griet, Fnwn/erad,,el, arr. en :Ju. N. van Leeu111Grden, kant, en il u. Z.W.
no Hol.,,,d, i n. N. W. van Hallu•, waartoe 1lj behoorde.
Ter plaat1e, waar 11j gcstaon beeft, 1.iet men lhan• eene boeree
hniling. De daartoe behoord hebbende gronden , beslaande c:eoe op
penlakte nu IS:i v. ·r. 40, v. ell., worden in eigendom bezeten door
VrouweJ. H.R. u11Bo1t111s, echtgenoot van don Heer Ja. F. J,J,
Bnr1111., woonaehtig te Leeuwarden,
W ATAS of W1.n1.1, lands. in Oo,t-1.JiE 1 op het S.,adatcll, eil,
J-, reaid.· Kra.ang I Tan den berg Sin11n.
Het bestaat 1Dee1t uit 1waar gebergte I in welb midden het d. D,,..
- , bij de oorsprong van de Lauari ligt.
WATASKALI TUEBOE, naam, welken de Javanen geven aan het
noordelUke 1ee1trand un h■ t Snda,cA, eil. Ja11a 1 ,an Clt.trib,n af
tot S,nnarang toe,
WATCHKR, Bngebcbê naam van het 11il. W.1.c:ana, in Oort-lllfil,
in dè see van Jar,a. Zie W1.cnaa.
•
W.lTBR (HBT), naam van den voornaamsten arm der riv. drw Ä•
ml, binnen de stad .4-,lfflla,,., prov. lftlOl'fl,.Hollatl I va11 de &in
af to\ aan bare uitwatering in het IJ.
WATKll (HET GROOTE), een 1ohilderaóbtÎfJ gevormde groote plu
op de OHr-Yelawe, prov. G■IJerbmd, di1tr, Yeltnt,e 1 gem. eo t u,
N. 0, un B,.,,.,lo, in het Lni•no,allNNHl#h, werwaarls vel11 y,-..
delingen en inwonen vaa Harderwijk aich dee :&omen begeffn , om het
natnunchoon te bewonderen en ,enolgens den da« in de nabij geit
sen herbe!! de Zwarte Boer , te Lenvenom door te brengen.
WATER (HET KOUDK-), kleine riv., prov. ONrij11el. Zie Auf Ar.
WATER (OVER-HET-), geb. in de 1/eijerij •n ',Hertognboó,
kw. Oi,tfNijJ;, pro'f, lfoord-Brobaad. Zie Ona-•H-1uua.
WATBRBERG (DE), landg. op den Tela_,,_,,,., pro,. G,lln
land, arr., kant., gem. en 1 u. N, van Ám,.,_,
Dit landg, werd vóór weinige jaren door den toenmaligen eigenaar,
den Heer AHOI.Il Anao111i Gu•u•, lot eene fraaije buitenplaats aan•
gelegd, die aich daarin op eene aangenat0e wijae vond aangemoe
digd door walerwellen , welke er ontdekt werden , en ecnen be•alligea
aanleg , door heekjea en kleiae vij,en doorsneden , hebben don oal•
1taan, waardoor toen meer dan 100 morgen (90 bond.) beidqrroad i11
bouwlaad, bosch en wandeldreven ·aljn herschapen. De· meer dan
11SO morgen (131i bond.) groote heide, •elke nog lol dit landgoed
behoort, scheen , in veHo&g va11 tijd , op de uitbreiding vaa deseo
aanleg gegronde hoop te geven , eenen aanleg , die , in Lrell'endc •er
gezigten , de meesten. van doaen omtrek suude kunnen 'oteruell'en.
Later e•enwel ging dit landgoed over in handen tan den Heer Baron
"an H111c1:ua11 n11 h11G11u1u11 , die hot bij tijn landgoed S0111htri aan•
trok , het achoo11e hcerenbui1 deed sloopen , en al de daaromlïgrode
heide tol bo&aeben aanleggen,

1

,11

z.

1
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WATII\DAU., laadf. in bel Ned.rblR'l#r der prov. lJlrecàl, arr.,
bal., gem. ea 10 wla. Z. vaa il.••nfoorl I HD dea Arnbenucbe
atnat•er•

Dit landgoed beataal , behalve de becreahuiaiDtJ , ia boerenwonintr ,
1eltqren ea verdere geûmmerlen , seer IJroGlea , wel uaplegden tuin ,
umieolijb kweelr.erijen no eiken- en beukenbeesten , llit,eslrekte spar
ren en 1ware eikenbouchen, waarin wandelpaden, srachten,. lanen en
lieawlaadea, beslaat eene oppervlak&e nn i7 band. ~ v. r. 74 v. ell.,
u wordt ia eigendom beseteu door den Heer Mr. Stan vu Wuc:aan ,
woonacb!ir te Amenfoorl.
WATERDEL, dwnvallei in Delf14rul, prov, Zi,id-Hollarul, arr.,
bat. ea sem, '• GroNnAag,, O. van SrnrtÎltgt• , nabij den Schemiiapb.weg.
.
Dae t11lei is voor een klein gedeel~ bebouwd , en ligt vrij hooir,
doeb bee& niet te min. van bet water nog al overlast , er bestaat geen
rijslag, IOOdat alle uiLYoer van producten en alle Loevoer van mest
door ~ n banden geschiedt. ·
·
W.\TDDIJK, voorm. heerl. en gem., ,redeehelijk in Sta4t,-1'1,um
. . ., in B~lll,r-;J.m6ac/,c, prov. Zeelau' cliatr. """', geru.
Pi,ilippiu, gedeeltelijk i11 Belgw; pàlende N. en N. 0. aan den
Braakmau , O. HD Philippine en Bciucbaute , Z. aaa Bo.ebanle en
Bauewelde, W. aaa Watenliet. Zij bevaue in aHlaltll den Philip
pine-pol der en den ha belle-polder, alsmede dat deel van dDD
Clara-pelde r, dat tbam tot het distr. Hal,I behoort; in B.lgii
•• lfOOl deel nn den Lauwereiae-polder, van den S&.Jorh
pold'er ••van den Hellepoldu.
De inw., die allen R. 1.. aija , parocbiiina te Pl,i,lippi,,•, - Mea
lieeft er pea school, maar de kindereD r.oielen onderwijs te P/tilippi•.
In oude tijdea was do uitgeatr.ii,tbe1d 1rroo&er; maar reed, ja 1377
,loeide een grool sedeelle en iu de vijftiende eo 1e1tieode eetlW is nog
Hel door den Braakman venwollJen.
dorp b•laaa , dat ia de een&e
la de heerlijkheid beeft ook àrbruk door de 1eO •enwolgeo werd. Het moe& selepn hebben,
waar seer onlaop, de An ge Iin e - po Id er bedijkt is. Het bad mis
• • als kerk en paroehie eenen anderen oum , waaruit te Yerklueo
IOllde aijo, dat W HUINB oie& onder de opgave no verdroakea plaat
• of op oude kaarten ,ioorJ.om&, ·
Na de •eroieLiging der heerlijke resten, bij den uaval der Fran•
icben ia 1794 • bleef de beerl. alt sem, bestaan, en is eent •eroie
tigd hij de organisatie van be& koni111rrijk der Nederlanden in 1816,
loela hel Zeeawacb gedeelle aan Plailippiu en lae& Vlaamseb gedeehe
ua B-"-'• is gekomen. De papieren rakende de heerl. en gem.
aija toen· naar de provinciale grime te Gea& o,ergebngt.
Er bestaal DOfr een geh., da& dien naan, voert aan de oostaijde van
dea Lauwereine-polder, in België, nabij .de 1rreD1en; de daar sijnde
laerberg, thans genaamd de llae1rdenberg, pleeg voor wetbuis of
s-eeawbuis te dienen •
. De laata&e Leenheer der beerl. is geweea& de Graaf DlflL&l&U.U, te

Gent.

WATER-EILAND (HET), kl. eil. in Oo,1-lrttlil, .tol den

•~n:/aipel bebooreade. Zie HooH,
WAT.EREN , geb. in Dinmlerdiag,pil, arr. en

4½

s.....

u. Z. W. van
W.
tan l>inrtta; met 6 la, en 130 inw.,. die kerkelijk Lot Ylffder

,,1.,,., kaat.enlSu.N.tcnO,vaall~l, gem. en1½u,N. len

WAT.
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l,elioorea. - lfen verdeel& di& gehuch& ia twee buartjèe, Groot
Wa te re a en .Kloin-W ah ren paeemd.
Rr is HDO landbouwkundige 1cb11ol der Maatschappij van Welda
digheid gevestigd, walke rnim 70 leerlingen tch, ,die niet alleen het
ait.munteadat tbOONtilch onderwlj• ont,anra , maar die ook dadelijk
praktijk bij theorie leeren voegen , daar ieder kweekeling ·een stek
heidegrond van Il of 6 Nederlandache roeden bekomt , hetwelk bt ·in
zijne uren van uitapanning naar •Unen eigen 1in ontgjanea , bemea1e11, :
beboUtren en baaaijen kan. De daarop geteelde vrachten komen te
aijnen voordeele , doch hij moet aell voor cfe nllOdige mealatotl'en zorgn.
WATEB.BN (GROOT-) , buurtje in Dinenkrtli•g,pil, prov. BrntAt ,
arr. en 4½ u. Z.W. vaa .tl.ntn, kant. en ii u, N. len 0. van • .,.
pel, gem. en 1! a. N, len W. van Differen, het ooetelijk gedeelte ...
he& .geh. 1'alnfla uitmakende, ! u. Z. O. van Klein-Waleren i me&
4 h. en ongeveer 40 inw.
·
WATEREN (KLEIN-) 1 buurtje in Diffff'flfflliJlf,pil, prov. Dfftlk,
arr: co 4!u,Z. W. van
kant. eallu. N. ienO. na •er,,1,
gem. en 1½ u. N. tea W. van Dinnn, 1 u. N.W. van Groot.-Wateffll,
op de uit..rate grensen lepra de prov. Frietland; met i b. en nai11190 inw. - In dit bn~rtje it de hierboven , op het art. WAna,,.,
vermelde 1chool gevestigd,
Wà TIRF'ORT (HET) , fort in Om-bttlil, op het BniO#Ü eil•

.1.,...,

......N...
Zie
WATERGANG, d. in ,r.,,,,..,u1, 'prw. 1'""--HoUfttl, arr. ea
NAIIÀU,

Il u. Z. Z. W. van Ho,,_, kant. en 1½ a. Z. ftn p.,,,,..,..ü, gem.
Larulnitur-ffl-lraterg••g_, ! u. O. van Land,meer, op Il min • .C

atand, paralel van het Groot-Noordlaollandache kanaal.
Ben telt er ISO h. ea i80 inw., dia meeat ban baton vin4lea ie
de lloerderU en laat verkoopen van 1119llt te Amsterdam.
·
De He"., die er iSO in ptal ,sijn , onder welke 100 Ledemaltn,
rins van P.,.·
maken eene gem. uit, welke tot de ilan. ·van
.....,.. , behoort, De eerate, die in dese gem., nadat he\ kerkelijk
vn Landsmeer werd pclteidea, waarbij het. in 16i7 pvoep wu,
het leenarambt heen waargenomen , i1 goweeat S..O■ 'T Rum , die
in het jaar 1616 herwaaru k.wam· en in liet jaar 1691
Bat
beroep geachiedt door den lr.erltetaad, De kerk , -welke omtrent lid
jaar 16i7 gebouwd is , is een vrij net gellloaw , ·met eenen •pillen .toren, welke in 18Si geheel wer11ieuwd ia, doch soader orfPI.
· De 40 R. K. parecbiffl!II tel
De dorpscbool werdt
gemiddeld door een 19tal van SIS leerlingen beaocbt.
· WATKB.GAT (BB'f) ef •• B■■uA...•■rn , duin,loot in het balj.
van BredmNle, prov, lfoonl-HeU..tl, 119m. Ytl,n, welke de Breeaup
(ue dat woord) geheel omrinirt, het water uit cle omligeode dain•
fll'Ollden ontvangt , in eeae noonhrelt.elijlr.e rigtmir ia de Neo,.._ ait•
I001t en door eommigea gehoudca wordt voor eeoe oude aitlooai ■r ftll
d111 RUa,
WATIRGOOR, hofstede op de lftder-Yet.•e, prov. ~ ,
diltr. Y.,._, arr. en tij a. N. W. na ..4""'-, ltaat., gem. en l •·
N. vaa lfijieri, aan de Vaart.
Deae hofstede, bestaande uit heerenhais en verdere getinamertl'II ,
tuinen , lanea , graehten, houtwal , boseh- en uitmuntende hooi- en
weilaaden , beelaat, met de daartoe behOOfllllda gronden , eene opper·
,!air.te vau t:S hond. 8ll ,. r. 70 v. ell., doch werdl thans in pereealen
bij eadersclNidenen lllleten.

B"-,

,ertrot.

•••kin._, -
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\Y&l'IBG&ilFS■ IBR (HBT) of Diu11a111a, gcm. in -'-•1"-1,
pro,. Jfoor,l.Hollaad, arr. on kant, 4a,fml,u,. (10 k. d, 1 3 w, k.,
11 •· d,) f palende N. aan de gem. Nieuwer-Amstel en •oor een llei.o
gedeelte aan DiemeJHD-Diemerdam, 0, en Z, 0. aan D~■ -en-Die
merd■m I z. en Z. W. aan Ouder-AIDS&c!I, W. aan den Amnel, N, W.
aan Nieuwer-Aoi1tel.
Het
"roeiJe' een meer , dat den naam ••n Dnna■ua ontleande
,uhd ubij ge~n d, Diemen; dooh de oonproag no de bena
lDÎDIJ ,aa W J.TDHün■na or W &naaune-■1n il omeker, teoaij men
beqRo kon , dat het ••ter Tan dit meer eent bestaan heeft in eene
11alerpleht , · die door de oTentroemiogeo tot een geheel meer is' no
A'oeid· Zeker i1 bet , dat heL uitgestrektheid en diepte genoer ge•
had betC&, om met oorlopfreptten te luuoeo heTareo worden. On1tm1t liet jaar t1S08, ia den Geldencheo oorloir, die Hertog Jl...11•
tepn de Bollanden Toerde , na den dood nn J11.1n TAI Oosnaau&,
,_men ■icb die nn AmateNlam uit eene 1chao1. bij Upesloot.
Dea ■ehaa, werd pdekt door onderscheidene schepen op het JJ en
op ~el Dmna-uaa, waardoor de Geldenohen pnoodlllkt werden af
t, wijken. Een derplijk middel Tau galeijen op het meer , met onder
•~ Tan schepen op het IJ , verdreef ook , in H7i , het volk no
Soiin, hetwelk den DiemerUijk hemagtitrd had , om Haarlem Ie nr
lipn , en Amsterdam , hetwelk toen de Spaanaobe aijde hield , te
beuaawen; doch dae beaden werden selw benaaowd, eo een wak
lere teputand kon haar niet beTrijden •an den bonpniaood , door
LeL miaea Taa allen toe'fQttr , waarom •U de opgewo,pene 1eban1 bff

w•

llpesloot moesten nrlaten.
.
Oadtija. •oor de bed\jli.inr , belloorde de eigendom •an het· D,aaa1111 au &...-teren 'fall Amsterdam, die in het jaar 16' , ljllel
k•nis ea pedriaden •aa den llaad der ■tad, besloten dit meer la
beilijkea, m a.t land te naaken, waartoe •U ia clea ·ulfcleo jant oc
tnoi ,aa de Stalen nn Bolland • West-Jriealand •erknpa, mei
Tale Trijdommen , die gemeenlijk btJ derplifke onderaeminpn werd&n
'fflfD■d, Dit oa&nloi werd , i■ het jacr 16i6, uitpbreid, 41oor de
'fflgU■ aiag, om de landen, kaden, wepn, 111 a■denias, hetwell 1o&
de bedijking noodig wu ; van de eÎIJ8lllllln te. IJl88'1'D OTernemeo. Vol•
gas dae ootl'CIOijen werd het werk der bedijli.inr ea droormakiog te&
llalMl pbngl eo het meer was -drooir in het jaar 16i9 , wanneer de
eerste llepnt.en tot bel bee&uor no Jaet laeemNIIJl eo- de poldenak!lll ,
•••n aaogetteld, Borpmeesteno TOD Am1terdam •e~teo ook
Il dier tijd de landen in bel meer, die naderhand , op den 31 Jnlij
d■ j1111 1831 , gebnld werdea en bij kanliagen Ya ■ 10 morgea
(8 bond, IO T, r.) aan de koopen toebedeeld en tea !J>IÎtrte TID die
llllden , welke laap den rinpijk ligpn , mel Nn '°"IJÏ!l TU omtreol
een morgea-(815 •· r.) TGOr hel aode laad aan dea vorigen IOOID Yen
Ml meer.
Na de eente droogmaking, brak dae bedijling , in dea 'fGOftl80ltt
leueàen dm I en 6 Maart 1611 doer. Bel wa&er liep , omtreol den
aolen ua hel Nieuwe-Diep, onr den ringdijk TID het meer , en
ooraaalte 1Jdo1 ene doorb,-ali. , met een pt , ter 11■,ie ,an omtral
2IS roeden (ruim 9, ell.) en eene diepte van i7 Lot 30 Toelen (8 tol
9 ell,), beneden hel pmeene wiutenrater, Het water stond 16 •oe&an
(Il .U.) hoor ia het meer, en meeat alles werd door de overstroo111ing
~niield, )Jen ÎlltJlllanden oei.Hok ecbllr den moed niet om de eeltade
n11 den dijk Ie henlellH , het meer onder uit a. malen , .. ~not
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gehouwen eo bcplantingeu wtcler op le risten en in 1tand te brenrcn oadaL heL octrooi HD bonne vrijdommen voor tien ja:eo nrlen3d wa1'.
HeL veroveren van Naarden door do Frenacben , in het jaar 167i
bragt hel. meer weder in 0?_1ele,enheid, dewijl do veiligheid der 1tad 1,
Amst.erdam vorderde don d1Jk door te ateken ; maar 100 raa de vijand
was afgetrokken, werd alle, wuder in zijnen vorigen luister gubragt.
In het jaar 170i veroorzaakte eone nieuwe doorbraak aan den Diemer•
af lluideneedijk weder bekommering voor eene oftrstroomibfJ ; Dlllllr de
ringdijk 110 het meer werd mel groote moeite behouden.
Do ringdijk van hel D1u11■1u heef& ·een om&rek Yan ilSOO roeden
(81SOO ell.) en is rondom, behalve aan den Amstel en het Nieuwe-Diep,
0111,angen van eene bekwame rinploot, die van den ipoorweg bij du
omul t.oL de Hardveldscher-bru3 de groote vaart over Weap , en tevens
da trekvaart naar 't Gooi en de stille Vecbt uitmaakt , waa"ao de ,is
scherij beboorl aan de stad àm1terda1n ; doch Burgemeesteren zijn
gewoon dit rer aan Dijkgraar en Hee1nreden , len behoeve \'ID het
meer, in pacht le laten , die dit viachwnler in onderscheidene pereelea
wederom verburen. Bij het kavelen der landen in be& meer l!'enlea
7110 morgen (609 bund. 84 v. r. ISO all.) lands uiLgegeven, waanan•
echier 1naar 68i morgen 301! roeden (638 bond, ISO ,. r. 44 v. ell.)
in de omslagen · en gemeene lasten .golden. Burgemeatereo bebieldfll
alleen 30 morgen (i4 bond, :n ,. r. ISO,. ell.) ten behoeve van de stad
AIDlterdam , en uit dien booEJe heL regL om alt Houfd-lngelandtn ait
&ing te hebben , tot , be, hooren vpa de jaarlijbche rekeninuen ea te
helpen beraatlalageo ea llesluitoa over saken , die heL h1CD.1rudscbap
betreil'en,
Do landen van het meer lïgpo ter diepte ,an U voeten (3, 77 cl!.)
lleaeden het buiteawater, 100~ dal. heL etertollige polderwaler ter hoogte
van 115 voeten (4,i4 ell,) moe, worden opgemalen. Hiertoe waren,
tel. in het jaar 1743, vier watermolens io 'gebruik, die elkander bel
water loemaaldea. Te dier tijd gaf A1noa11 Dl Joae, Koopman te
Am1lerdam , aan Dijkgraaf en Heemraden Yan het D1nu-■a1a un de
hand , om di, opmalen le doen met twee molen• , mits de scbeprade
rea daaroi, te ligten en , in de plaats Ja_arvan , 1ijne nieuw uitgcYGD•
deoe en ueoctrooijeerde watenchüveo daarin te plaatsen ; waarvan hij
aanbood, ten sijnen koste, eene proef le nemen. Dit werd toegestaan
en nadaL men , den gebeeleo winter door , dese proef bad in het werk
uesteld en wel be,onden , besloten Dijkgraaf en Heemraden , een be
ding we\ gemelden uitvinder ea zijnen medeataoder Hu1111u Knau,11
le maken I om het meer wet twee achijfmolens te bemalen en droo,J
te houden, waartoe bij, in Sepleiubcr 1744 , moest gereed 1ijn. Dii
heeft aeder& boven verwachting voldaan, 100 al, blijkt uit twee gel11ig1chriften, no den 1:S Bei 1741S en van den ili Mei 1747. Beide
deze molens , op eeaen beboorlijken afaland staande , doen niet allcea
bot werk van de vorige vier molens, waarvan er twee aederL
wcneruim~ , maar geraken mei. den min,ten wind aan den gang ea
slaan het water, met nel gemak , uit in den IJ'meenen boezem nn
Aauslelland, Zij blijven zelfs ia den 1trenptea vor•t doormalen , ea
1ijn in ataat, om vroegtijdig hel meer nu het. overtollige water te
ontluteo.
,
De grond van het WATDt11.u1t■1n belltaat. ia scboone weilanden en
in het westelijktte gedeelte nil warnioesland-, zeer gC1ehikt tot het
aank•e•Ae'11 va11 uitmuntende groenten , die dagelijks in o,·er,·l\led 1~
Amlterdam verkocht wordt, waartoe aan de 11roenluideu van hel
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s-ame~ me& _·die \lan hel Bljlmormeer, ~n'
·dere marlt.t op de Prhist-ngraeltt \lerleend is • behalve dat •U h1ln
reit hehowleo hebben , om tweemaal in de week op het plein van de
Oude kerk, en eens op de Joden groenmarkt , te mogen markten.
De aanleg deaer bedijking i1 Zèer regelmatig, met twee breede gemeene
wegen, die het meer in Tier deelen doorsnijden. De \loornnamste · is
de Mi d de I weg, langs welken uo het begin onderscheidene lantarens
tut gerief der ingeaetenen en reisigen gepfaat1t 11ljo. Deze weg loopt
vaa de Ou&ewalerbrog naar de H1rd•eld1Cher-br11g, is met keijeo bestraat
en maakt een gedeelte uit nn den grooten weg der eente klasse. Op do
Outewaler-brug staai een tolhek, aan hetwelk de gabellen \IOOr rijtuigen
en beellen ge•orderd worden , die in der lijd door de Staten van Holland
en Westfriealand aan die Tin het D1a■n• of W.1.'l'llln.1.u1-■11asijn-Hr
leend. Bij is aeer leHndig door· den d!)orlogt van rijtuigen van en
naar Weesp , Muiden , ~aal'llen, l\bcoude en het St.ieht van Utrecht.
Hel Z a n d pa d van den Amstel tot de Bardveld.elier-brug ia met )din
k.en bettraat. De Kruisweg, die den Middelweg omtrent het.mid
den doonnijdt I begint aan het sandpad , over den Grooten-Duivea
drechtacbe-polcier en eindigt aan het Nienwe-Diep. Beide den wegen
zijn , ten groeten deel ■ , met opgaande ijpea • eo populieren lleplao& ;,
die een det"Lig sieraad geten door de netheid , waarmede zij worden on
derhouden.
Behalve dese weg had men er vroeger IIOtJ ondeneheideoe lanen: De
Scbagulaan i• een der aanaienlijk1te ge,r1181t. Zij 1trekte Hor eene
aangename wandeling onder bot lommer der nel geschoren ijpe•boo
DKID, ter wederaijdè van den weg, tot nrlo11iging der wandelaten.
De andere der voornaamate lanen , die er gffonden werden, waren : de
Paauwenlaan, de Groene• of Burghor ■ tlaan en de Kloo.,
le r- of 8c-bu lp I aan, die geen doortogt hadden, doch deiezijn gesloopl
of vervallen ; ter,rijl een door den spoorweg van Amsterdam op Utreehl
ia ingenomen, die even ten N. 0. van du Schnlpbrng in hel Water
gr■af101eer komt m dit io eene zuidelijke ri,rting door1nijdt, en onder
welken aau den noordweslelljkeo ringdijk een tunnel i,. De Sohagerlaan
bad ook gemeenschap met eene Maliebaan , dia naar den Middélweg liep ,
terwül de Sebagerlaan op den Kruisweg uitliep. Het ovaraehot der
••liebun is nu voor het publiek gesloten ; terwijl het !laliebuia , dat
aan aijn zuidelijk einde aloud , reeds "t66r jaren is gedoopt. Alle den
iaaen en wegen pronkten met aangename tuinen en deftige loatho
,e■ , waarvan vele der lan4hniaeo malkander in pracht trotseerden.
Van allen zijn, behalve drie kleine plaalljes en eenige weinige on
aanaieolijke tuinen , alleen nog over : R o ze n b II r IJ , eene bloei
Jende herllerg ; F ra n k e II daal , eeoe herberg; zijode het ••lelijk
deel der plaau , die vroeger ruim IS minuten breed was , gesloopt ;
Z o m e r l u I t , aan den Kruisweg ; V o o r la o d , .in de laatste jaren
gesloopt, is hier en daar nog te herkennen , zijnde bet hui• in eene
boerderij veranderd ; soo mede de beide 1t11kken van Ei n d mee r ,
"•anau echter ook reeds het buis en de zoogenaamde turkacbe tent,
op de overplaats , zijn gevallen.
Tot grooter gemak van den toegang naar het D11■111-■11B, be&loten
Borgemeesten van Amaterdam , i11 het jaar 1631 , langs de oostzijde van
den Amlilel eeneu wandelweg aan Le leggen , van de stadawallen ar tol aan
het meer toe. Dese werd, benenns den llingdijk ten Zuiden van het
meer, in hel jaar 16:'57 bestemd tot een gedeelLe van be, trek- en voet
pad naar Weesp, en in het jaar 1640 lijn deze_ paden verbreed tot een
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gedeeli. •~ 4en rll•et naar di\t lleden KuidllA en 11aard4ta.
,w.
,eus octrooi van de Stalen van Ilolland en Wea& l1riealaud àn dulld
Amaterdam in de gemelde jaren verleend. Voer weiaige jaren Is dne
Wtff mede bestraat geworden.
.
_
In bet octrooi door de Staten v11n Holland en West-Frieslàod I ia he&
jaar 1624 nrleend , tot bedijking van dit mj!er , werd, ten aamiea
...an het heemregt , vergund , Jat de landen in het _meer 1oudeo gen
prd worden door de Hoofd- Ingelanden en eenen Dijkgraaf, op buane
voordragl Le kie1en door de Stalen of de Rekenkamer der Grutlijkbeids
domeinu , mitsgaders door Heemraden , Penningmeester en andere be
dienden, die door HC1Ufd-loselanden aouden verfl.oren wordea.
Naderhand verkregen Uootil-Ingelanden , in den jare 16~9, dat alle
overdragten ea geregtelijke verbindtenissen van vaste goederen in bel
D1uu~1a aouden geachieden voor Dijkgraaf en Heemraden. lidde- lerwijl bleef de booge en civile juriadictie, aan de ~ten van lfinwr
~"""', Di,,_. eu Oad.tr-.dfltltel, onder welke de landen van hel meer,
van oudt , gelegen waren i doch waar,u de grondscheidingen beawur
lük konden worden bepaald en waarover derbal\'8 aoqitijds geschil ,iel,
hetwelk groote ongelcgenbeden veroonaakte. Hierom werd bU die 110
da rekeaiugen der Graaftijli.beid van Holland, in bel jaar 16(0, ~111-rondea , uo Heemraden te vergunnen de criminele en ci,ilo Jnril
dictiën te oefenen met den Baljuw van Amstelland; en dat. de Dijk•
graaf, na het overlijden van den gemelden Baljuw , ioea in lnea , te
selUk 110ude 1ijn Baljuw van het D1U1a.aua, hetwelk Borplllll!lllte,
na vaa Amalerdam , als Ambacbtaheeren van Nieuwer-Am1tel illlaeJiju
t001wnden , ten aaD11ien van de ci,ile en dagelijksc:he jurisclielie • ,..,
ver aangiatJ de gronden onder bun 1'\!gtlgebied van Nieuwer-Amatel ea
hei meer gelegen. Van dien tijd af aijn de Heemraden ook Schepnea
geweest. Na het overlijden van den Baljuw van Am1telland , Pina
Bonnusu., in den jare 161S1, werd de Dijli.graa(, Juo1 lAUlllo
B.oc1. 1 all eerste Baljuw van het. D1unuma erkend en in de maand A■•
gu1t111 in aijne bediening geateld. Volgem deae vergunniogen beatoad
derhalve de rP.Striug in twee Hoofd-Ingelanden , verbeeldendellu11J8111191"
'81'8D der -.tad Amaterdam, den Dijkgraaf, vijf Schepenen of Heemra
clea , benetem eenen Secretari.a en eenen Penningweeater.
De gem. W .lnaea.u,auu bevat geen dorp, maar alleeo em
huurt , over het regtbui1, en eenige verspreid 1taande hui1ea , baita
plaataen en boerderijen , waaronder twet1 11ieuwe ; beslaa& , volpil
het kadaster, eene oppenlakLe van IS87 bund. H v. r. ISO v. ell.1
waaronder IS78 bund. IS6 v. r. 67 v. ell. belut.baar land; tel& 114 la.,
linoond door 141 buisgei,, uitmakende eene bevolking nn 6BO inw.,
'AD welke de - l e bun bestaan -vinden in landbon• , terwijl aok
velen 1ieh ioeleggen op bet u,ikweeken van groealen , die 1ij '8 Amsterdam ter ~rkt brengen.
·
De Herv., die er 470 in gelal aijn, bebooren toL de pm. van Di,
•en-111-ll'atlrgruf,raur. - De Evang. Luth., van welke er woat11,
bebooren tot de rem. van .,l,,.,te,àa,,., - De R. K., die mea er
180 aantreft, parocbiëren te Diffllmn,g.
In deze gem. llaaa geene andere openbarê gebouwen dan alleen Let
Gemeentehuis, aan den boek no den RinsdiJk· 1 bij he& Tolhuis
en den Middeoweg. Het ia een alleain1 aan1ieuhjk sebouw I i11 Lel
jaar 1777 geheel nieuw en vierkant vao gebakken &teenen opsehaald;
roadom heeft hel achuiframen en van voren een bordea op koloaunen
rustende ; liet prijkt. ook mel een torentje , voonien van eene
0
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TaD he1· ffoboiaw

il eea uurwerk , met

ftlle wijurpldat in het f'ronteapi&1 geplaatst. 'Voor hel gebouw ataaà
twee fraaije lanlaarnen , op 1\eenen pilaren ; he\ is tena1 ecne herberg.
Onder de wereldlUke gebouwen kan ook ·betrokken worden het

Tolhek , op de Ouleiraler-hrug geplaattt, Het 1taat tusschen twee
&aaQe bardaleenen pilaren ; hoven aan , aan de YOOr• en achtent,de,

-Ua

daarin geplaallt marmeren ,teenen , waarop het wapen van Hol
land , dat van Amsterdam, dat nn W nueau111-a111a, en op hel vil!l'de
lent mea : Ano 179i, in welk jaar dit tolhek aldus fraai ver- ·
nieawd ia.
Mea beert ia den gemeente ééna acbool , aan den Noord•eslelijken
rm,clijk.
De beroemde W i • k II n d i IJ e en aoetYloeijende N-ed er I a n d • c ha
Dichter P1uu N1nwu" werd in deze gein. den IS NoYember 17&1
aehoren, Hij overleed als llooglae"àr in de Wi■kunde te Leyden, dan
il Julij 1794,
.
Het wapen van W,na&aun■-- is een naan in waterriet • op het
lijf der awaan ia een gewoon wapen1child, waarin de letten
G. ll.

(Watergraa&meer),

.

W,

.
WATERHO'EK, oaelelijk gedeelte van den pold. Beent,.Be,lt,..Bt·
worlffl, in S1sat1-1'1aot1tkmi, pro•. Zeeland, distr. Sluu, gem.

Heille; palet1d_e N, aan de stad Sluis, O. aan de Aardenburgsche-vaart,
Z. aan St. Pietendijk, W. aan den Lapschuureche-Gat-polder, heeft.
ruim iOO bond. ■chotbaar land ; telt 7 b,, waaronder IS hofsteden ,
wegem laet opslillen nn de Oostaluis is ia 1848 een duiker onder da
Aardenbnrgsche-vaart gelegd, die het wa&er •van het overig gedeelte
qn Bewester-Eede benoorden in dit gedeella nert, terwijl de uil1001in8'
geschiedt. door · het Lap1cbunrscbe-gat en de polders der gemeenten
St. Aaaa, naar de 1lui1 ven hei Hasegras (België) in het Zwin.
WATERHOEK, baun. in T.enth•, prov. Offf'ij,ul, arr. en 6f 11:
N. 0. van Dnmtn-, kant, en ll a. N, van Ooor, gem, en f u. N, 0.
YaD Rijnm; men 74 h, en ongeveer 40 inw.
WATERHUIZEN CDE), geh. in het 6ooNtgl, prov, 6roning,n, llrr.
en 11 u. 0. Z, 0, van Groning,n, kant., gem. en i u, W. N. W.
•an Hoegr..au, 10 min, Z.W. van "lf'e,tnbrorl, waartoe het behoort,
-• •
linkerener nn het Winschoterdiep.
Dit gel>. bestaat uit drie bni1en en twee scheepstimmerwerven. De
W naalllUI dragen hunnen naam , omdat aij aan het Diep slaan en
io• den herfst en wintertijd aoodanig van het water omgeven •ün , dat.
derwaarts geen toegang mogelijk is a dan door middel van een schuitje ,
•aarmede de bewonen worden over het Diep gebragt, al, •~noetr zij
ácb op het trekpad tasschen Groningen en Win.ehoten berinden, De
baiaen staan daarom 8.1' een vrij boog «f, dat , in den gemelden tijd ,
an volk0111en eilaod mtmaakt,
WAT.KRING (DE) ot oe Wun111UC11a-v.uu, vaart in Delfl-tl,
prov. Zt1id-Hollani., ,relke aan de Lange-watering, 'te Kwintsheul, een
befin nemende, in eene noord-telljke rigtiilg, door held, Wateringen
vloeit. en in de Kert.-leritig uitloopt.
WATERING (DE), water in Kettnetnflrlantl, prov. Noortl-Bolltmd,
dat lUIICheo Weat-Knollendant en Worml!neer uit de Ael&l,r-Zaan voort•
komt, 1iudwaart1 naar de Swetsloot loopt en vervolgens ·den nllam
TDD .M1DDELWETHlllll aanneemt.
WATERING (DE), gqraven nart ooder de Ym,lu,p, pfov, Noorrl
BollAnJ, Zie B11n1.oo,wa11111&.
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WATERING (DBGllOOTB-), beek op de.lfiddel-Y,li,e,i, pro,. 6el1lnland. Zie Wn1■1H (DB Gaoon-) (1).
WATERING (DE HOLLE-), nar& in Drlpatul, pro-.. ~-BalloN,
welke een ~gin nee.ml aan de Lange-wtmng, te Ktffllllleul, ea, met
eene west-noordwestrlijke rigting, omtrent ter balver lengte in de Gu
tel en nnn Haujebeol in de 11'e11nek11111loot uitloopt.
WATERING (DE KOI\TE·), vaart in Delflaad, pro.,. Zuitl-Hollal,
lfC"'· 1Pot,,mg,a.
Zij neemt een begin nit de Zwt en loopt met eene w:est-noord-wa
tt"lljke rigting, tosscben den Hoek-polder en den Nic11w-Wateringnld·
1ehe-polder en Wippolder door, tot in de Strijpt-eatmng.
WATERING(DE LANGE-), Hart in D,lflond, pro,. Zuitl-Hollatl,
gem. 1Pateriwgea, welke een begin neemt uit de
en , in eene •esl•
noordwestelijke rigting, tuNchen den Oud-Wateringveldscbe-polder en dea
Oude-Broek-polder door, naar Kw'intabeul, in de ll'atning1cl11-9411rteo
l/0ll1-t1Jt1tering uitloopt.
·
WATERING (DB MIDDEL-), "'8terin Knftftllnlantl, prov • .lfoorJ.
Hollon,l, dat uit de IP awring TOOrtkomt en met eene soidelljke rÏf·
ting door de gem. IP orm,,,,.w en Zaandijl-ni-Oo,tsaata doorloopt en
onder Kaog-aau--d,-Zilaa, in de 11'oal,loot valt.
WATERING (DE NIEUWE-), water in Kn,.,,,.n-hlnd, prov. N~
Hollantl, dat. onder Koog-aan-Je-Zoo• zijnen oorsprong neemt en 10
eene 1uidelijke rigti11g door die gem. en Zaandam loopt,
WATERING (DB ZDIOER-), water in Keatllfflfflond, proY. JV,,._
HoUn,l, in de gem. Zoonda"' , da\ mel eene zuidoostelijke ripa
tegen den Hoogendljlt te niet loopt.
WATERINGEN, gem. in Delfland, prov. Zaiá-Hnllan,l, arr.'• Grs
waJ,age, kant. 1Vaaldt11iji (3 k. d., !13 m. k., 9 1. d.); palende N. 0.
aan de gem. Rijswijk, Z. 0, aan· Hof-un-Delft en Groeut'eld, Z. W.
aan Naaldwijk, N.W. aan llonsler en Loosduinen.
Deze gem. bestaat uit den 011 d- W a tering" el d I cbe-polder,
· den Nie1iw•Wateringnld1cbe-polder, den Wip-polder en
een gedeelte van den Ond e- Broek-polder; bnat het d. Waterin
gen_ eo do zuidzijde van het geb. K win tl beul, en beslaat, -volgeóshet
kadaster, eene opper,lakle un 1036 bond. 69 v. r. 4 "· ell., waaronder
1026 bond. 37 v. r. belastbaar land. Men teh er 1r9 b., bewoond door
31S7 huisges., uitmakende eeno bevolking van rnim 1600 inw., -.elke hoa
bestaan vinden in de veenderij, tuinderij, landbouw en -veeteelt. Voorts
heeft mep iri deze gem. ,ele tuinen en h°'en, dieeene menigte van kea•
rig ooft en smakelijke uoege aardapF.len en 11roenten uitle,eren. Voor
been geneerden 9ele opgeietenen 11cb met hel houden no bijen. De
mee, welke hier werd gebrom,en, was reeds van· ouds yermaard, ea
en bad daa"an , '166r het meer en meer toegenomen gebruik van wUn,
een aanmerkelijk vertier. Reeds sedert het midden der 'lorige eeaw
ia eebler deze lak van bestaan geheel vervallen. Ook beeA.: men er
1 1cbeep1timmerwerf 1 1 koren- en 1 houtzaagmolen.
De Herv., die èr ruim :no in i:e1al 1lj11, maken, met die van brt naor
delijke grdeelte van K win ls heul , dat burgerlijk lot .floruter beboert,
eene gem. uit, welke lot de kla11. un '• Grnt1ml,a.ge, ring tan Yoorh,,,
iieboort , en :SISO zielen , onder welke rt1iru 170 Ledematen , telt. De
eerste , die in deze gemeente het leeraarambt heel\ waargenomen , is

z.,,,

met '\\"

(1) E"enetlll 1qeke men de OYerige
ATEDING 1eniengeatelde art. welke llilt
nlcl gevonden w~rdeu op Wnnnto of op de woorden van ondencbeltllng.
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, geweld !t1a111 'l.t11 ial•••n11 1 clie in hel jaar 11178 henrurta kwam
en ie het jaar H99 OptJffoll(d werd door Suvn u11 na Bne. Het
betlep i, eeno •oninklQlie eollali1to
..
Dt 1. K., die men er onpveer -IHO lelt • llltlketi , met dlie Bit
htt pdeelte no Kwin ts b ea l I dat bnrl{,-r!ük tot llautn behoort
co met die 'lan een gedeelte der b11rgernjke pm, Looadoinen
eene stat. nit, welke tot heL nrl.lpr. 'IID N_oltiJtltl-,a-Z,,,,,_,,, dek.
,an 11,lflaJHl, behoort , door eeoee Pa■ lCICII' en- eeneR K1pellaan be
dielltl" wordL; 18IIO siefen. en onder dne CllllflYeer 114D C.-uai
kaata telt en eene eipoe beiJra1lplaats heefi.
De 11111'.,. ctiv er wonen, hehoorcn tot de rÎIIIJIJ11agoge flD if•Weiji.
leo 1aee.- in deae gem. ffne. 1chool·, wclli:e gemiddeld- 4oor een
gttal qa 188 leerlingen lleaocht wordt,
Dae par. ia eeae Jiecrl., waarnaar 'lroepr een adellijk s-laal1t
licb •• WAn1111ua noemde, 'IID welke G1■ a11t .,. . W•A'fDIHU, in
!ie• jaar 1168 , reeds -,rli;omL 111 ptàip MJ een pri,ilegie der 1tad
1qd_ea; cloeh dit placht il I ia het jaar· 1387, met Beer ALNIC■t
m W,1,u11an uitgestDnea. Met dic1111 dood scbljnt Wun111111 in
het •• nn K,aoH f1komen te 1ijn-; want
u11 E"11110, IOOR
vaa leer hHa , die ia 1389 onrleed , tromrde met WIUILllll'A ,
Vn111we u■ Wawa1111a, doebler '811 Heer A1.n1eH ho'ltlnpmeld;
dea pwan twee kinderen-,. namelijk GaA■ o en Ja■ u■ leao■a , die
beWeii Beer na WAn11111u ~ worden , 1\fllde at de eerste
Heam 'IID Egmond, Wl'lb chen Lilcl rdrapa hebben.
Ju nll Baion, Heer n• WAT•ni•n, verweltre twee kÎtlderen ,
eftllli, IOOD Ju, en eene doebter Wn.nuni.1, die getrouwd• rew-t
met Wmu .,.... Nuunn.11. ; cleae dochter, die itt den jare 14811 te
htwerp111 onrledea i,, nl denlclijl Wua11m· fto bàren Hder tot
• bniähat meclcpkrepn bebllen ; want na elk huwelijk vinden wij
geea UI Euon- IDOOi' met den ti&el 'IID Heer ftlt w.nai.... benoemd ;
wel 'li■ don wij , ter atHinJ '180 on, tennoeden , ~ • ct,a bruidachat
- Vnowe WIUUIIIU, ID cfe staml\llt TaD .,... NHLDWUI:, data...
111& vu 1'üU1ftl&, ■ooa vu tJ!U«dea Heer Wm.sa, en Vrouwe WIL~
11111D , den titel TOerde ftn BIICJ' •• W .1nu■1U, O.,,.U,..,,..tln-·
IJ•I, Bidder en Brfmurscbalk •• Holl!,rul, ,n tenni dat fiU bet
Slot•& o-W at crin Il'• n in een •onm"ltenilooster deed· 'lerandoren, hij
• ut den Jare
ID oorlor legen de Luikenaars, en 11.ierf ia !IS98.
trit hel hu11 nn Numwmt achijat deae hcerl. s-omen te -tfn iia het
baia 'fllll Ou■is-Nuuv, ,raaraan he& geble'len is tot op den dood •en
Ww.aIU , l.oninr "aa Ingeland ; na he& o,erl\jden 'lan- deaen (19 Lara
170it maakt• de loning .an Pruiaen aaaspraak op een gedeelte van
'ÏDI D1latenacbap , welke aanspraak hij
&00 verre wist tlcior te drin•
S!D, clat hij, onder meer andere goederen nit gezegde nalatenacbap, ook
W'111811111111 tot aijn undeel bekwam ; het is tot ia den j■ re 1'flS4 een
eÏpDdom van Pruiuea aebleHo ; doch toen I onder moer aaderc heer.;
l§b pederca , "" cfürl.rooa gekoch,, door clea Priu nn Oa,1111-Nu
IQ, lr6tadhooder 101. HD do Repnbliel, 'IOOr ceae IOmme Tan 608,080
pWn. Aan dat huil i1 het 'lenolp• geblena tol op.de omwenteKn1
'flll het jaar 1791J. Thans liehoort. die beert aan' hef, domein.
Het d. WATIIUIIIIII lil' 11 u. Z. 0. 'lan. '• Gra~enbage:, 1 u. 1'. O. "•n
NialdwlJk, 1i a, W. &en N. na Delf't, aan de Watcrini , wurvao hel
lijnen naa111 ■cbljal ontleend te hebben.
·
'
Het is een fràai en welbebouwd dorp ; dat, door etilie 'llarl door
llleda WOl'dt en ia··we&, ·kom men 110 h, en ruisn ff69 tnw. \elt.
lll. D11,. .
10
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Be& d, ie ........ bee&tllll, V66r de kerk ia IClll groot, ruim plein,
e'IID ala een markt'feld mel boolDCD beplant , en waarop het derps
haia NDl'fal meer aadere pbouwen IJl'fODdu worden. Hel ia 18i8
11ieuw pmclau . . . . or ....abuie, ia een fraai, clotlmatig iagerigtp1,oow.

De Ben. kerk, die "6r de Reformatie aao den ll. J011.u" Jn IJotr,
••• toe,ewUd , WIi dea&ijds eene ,ikatij of eeuwitJdurende ~ .1eslicht, ter eere ,an de ~U.Ari/;g,,. •aag,l en 'fllll
•a
;
IICII wu e, eeae 'fikarij uu het altaar van de■ R. Biachop 1111111.
De kerk ia een ruim en l■chlig pbonw ; waaraan eeoitJe t.._a
nn oudheid (JHODden worden. Het i1 met twee kruispand• uil•
gebonwd ; het dak rust op twee rijen pilaren. Van binnen u de kerk
fraai; de predikstoel, die er tbana ~n il, beert. in 'forip juen ge
diend in de 'fel"falleoa kapel te Hoadsbolf!IClijk ; hij ia aoo groot en
awaar ala er ergcm een gevo(lden wordt, aijnde aee, fraai BIii de
oude 11rijae bewerkt I en ia even alt het prachtige 1ebemelle dwbe,ea '
der buigtiginl{ overwaudig : even als het doophek. la hel naime laor
· dal in 1819 11 weggebroken , hongen Troeger oenige adellijke ea 11dere familiewape~dea , van welken de meeslen 'fcrscbeidene eeuwen
heugden. In de jaren 1790 en 1791 is de geheele kerl I opgeboegd,
en is er een nieuwen vloer in plegd tan blaa11we tegela. lleu ,ilNII
er onderscheidene nrken met namen en wapens der eigenaars. De lo·
ren ia ••• een tamelijke hoogte , gaande un onderen af, •ierbot op,
to& boten het gebouw, in &00 verre dat de vier nurwijaen rondom siat·
baar aija : op dit Tierkaal staat een ijaeren balie, e•eaeena alt uo 4c
bruggen in de 1leden :,evoaden wordt , alwaar een omloop is : nnclaar
rij1t weder een achtkant spits tot eene goede hoocte op , en dur l,owe11
i1 de windhaan : in den loren is een uurwerk en heldere klokken. Jle
be1raafplaa&a aan de ooo rdzijde 'Van de kerk I ialleea voor Protettu·
ico., liat l,oog. eo ia ~• decle door 1ebo11weo omgeven,
De R. K.. kerk, aan den H. Jo1.11111a Jn D""Pfl' toegewijd, is ia
1806 eo .1607 nieuw 1ebou.wd en staat aaa, het noordeiode. va.u het tlorp.
liet gebou.w , dtt.1eco toren heeft, ia te klein voor de gemeenaa 11
-wereiacht aooduke.lijk vergrooting of 'fernieuwiog. Daarin ia ecQ orp1
en !l altaren,
V6ór do llef~tie beeA hier een monnikenklOOlter 'faD de c.,..
"iën1erorde gataan , aie Bn■Lllb (Mu1•-Hn111"r-111-), De , ~
buitçnplaata be.t l,t of-te-Wal e ri n1en ia thanneae boerderU, tie
Lieronder. .
.. ; .
.
"Thana heel'l ipc,, er een in 184~ guticht blok van 16 woningen,..,
de. behoel\ÏjJe huÏJie&Î11nrn, en 04:n Il. K. Arm luai1, waariA !iO Le
llqefligen &ÏJD opgenomen.
De kermis vall in Ojt Zond.is na liet feest TOD de H. Driel'uldigheicl.
· Uet 11·apon is .een teW no sabel, met eene sier met acht puaten
,an ailver.
\V A'l'El\lNGEN, in het Fr. W.t.TIWIH, geh. in het balj. 'f8D 1/a·
c.-.icA, nieijerij 'fan Do,1tol1, grootb•. Lruqa6"rg. Zie W..,,u,
WATElUNGEN (HET-HOF-'l'E-), voorm. adell. h. iD. Delfla•'-• pro,.
z,.;J,..1/ollarul, arr. en 1! ~- Z, Z. 0 • ._n '• Gttffffl'"'9tt, kant. ea 1 a.
N.O. 'fan Jraaltlfllij/,;, gem. ll'atninam, aan da wesuijdo no betdorp.
Wie dit adell. h. gesticht 'heeft, wordL nergens aanpteekeod I'"
.andea; in het jaar 1299 behoorde het aan G1aa1T us Wunuaa,
•ien1 aoon, mede G1aa1T 'f.111 Wn11111au geuaawd, ·aldaar door Her·
&og Wnn• na Biqr.1111, nr.moord werd. In den oorlolJ, omll'Clll
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~el jur 128i , of wal &aw, -welke ,oonle V~gm ·aoo nadee
lif ••, werden da aoaeo nn llueunu, Gn.ïn ..,. 1'"'4"'""6 1
ma& ume Gm• en Jou1aa, 1nel eeoige andere Vlaminpo , aldaar
,rehorptt, waardoor hel alolabloen reeda euen poolen naam bekwam.
llel werd in bel jaar 14&J door Ra1D■11t n11 Nuuwia ia een 1111111•
nikeakloos.Ler nn den-CiaLeniëolel'Orde 't'er&nderd, dal llaria-koa
,eul•in• Bethlehem pnoemd werd en ia hetj11r 1157S'IJ'heelj1
afgebrand. Later is dil hof oF klooster vernogen door een allcnan
genaaiute ea welbeplantebuiteaplaau, mede het·Hof-te-\Vuerin
gea plieeten die m 1801 ie gesloopt, en aaolf9legd tot hoowman1wo
DÏ11f, welke ia eipndom bneLen wordt. door l Al W HIIIDOH, woon
ach~ te Wateringen.
WATBRINGSCHB-SLUIS, t0orm. 1lui1 in lhlfl-d, prov. Z•itl•
llol'-', onder de aoogenoemde 1'ip, te lla,ml11ü, aijnde eene der.
uilwaterinplaiaen un Delfland , waarvan hel onderhoud il len lalle der
ambachtea van Wateringen, Zegbroek en '1Gr1Yenhage.
WATERINGSCRE-VAA!lT (DB) , vaart in D,lflaatl, prov. Ztcid//ollatl.

...

WATEBINGSKANT (DE), geh. in de /fiedorp,rágge, pro•. /foord
llollHtl, arr. en S a. N. N. O. no JJl/iaaor, kaal. en i u. Z. 0. van
SA.ga,

sem,

en

1 u. N. vaa /Jinn Niedorp.

WATIRING,VBLDSCRB-POLDER (DB NlEUW-) of N1111w•wm

pold. in ~•lfla~, prov •. Ztri,1.//olla■J, arr.
JfoaldtoiJi, gem. Wolenng1■ ; pal.ende N. W,
aaa den Wip-polder, N. 0. aan den Hoek•polder, Z, 0. aan doo Har•
nueh-polder en den Woudache-polder, Z. W. no~~ On4•Waleri ■g•
Veldtche-~lder.
.
.
·
Bere pmd" betluade, wolgen1 het kaduler, eeoe opper,lakte na
219 baad. 87 "• r. i8 •• ell., ia ia 1747 Ier nrveeltÎ•IJ inp&ofu:■ ,
aedwt Toor hel 111Nreadtel ·uitgaweead ea •oor daL meereiadeel in 1848
nier d1'.00IJ en behoawbaar pmaûl; woldeade dftlOIJ ~den door
,ier lmea elbnder ,&unde melena , die op den boeaem vaa Delllud uil
lllllea. Betonaitgeieende laad lig& 1,91 ell. onder A.P. Bel bes&uur
,,. cleaen en den oamicldellUk volgende~ ~ aal eenl worden aaa •
geleld , nlllal mede eenl aal ûjn \ot stand iehl'IB' de YOOl'flDOmen
dtoopialins 'Van hel meerencleel na he& ui&geveende pleehe ilea laai.•

~••. .•ftl.ll•IPOL. .a,

,Gr..,.,_ge, bal.

ilet

polder,.

WATIBINGVBLDSCBE.POLDIR (DB OUD-) of N OUD•W ATDIIIU•

,w-,ouu, pold. in D.,lflou, pro,. Zrád-Bollaad, arr. 'r o.-ç..
~ , kan&. JfnalJ'llliji, gem. 1',a,,ri,,gn; palende N. W. aan den
Wip-polder en Kwintaheul, N. 0, aan ilen Nieaw-Wateriag-Veldsche•
polder, z. 0. aan den Woudache•polder, Z. W. aan den Oude-BroekPflder.
1
Deae pold. beslaan.te , volgen• hel kadu\er, eene oppenlalte no
384 b11Dd, 18 •• r. 9lS v. ell., is mede ia 1747 ter uncenin1 inge
en sedert TOOI' hel meerendeel veneend, Dai meerendeel waar
tan de omdijking gereed is , aal ,ermoedelijk
1849 worden droor
pmaakt en droogehouclen door middel. van he& ■elfde gemaal al, de laau~
, ~ polder, die met delllD polder Yoorlaan le aamen een bes&uur
al liebben. Hel onuitge,-eeode land ligt' 1,8i ell. onder A. P.
WATBRKAIIP , gedeelte, 'YID de aoogenaamcle Gea,enelma"1a , prov.
lfoonl-Hollarul, arr. Haarlnn, kant. Bnmnji, geni. Beer,ubr_.i, eene
oppenlak\e bestaande van 8 bund. 77 v. r. 00 •• ell. Zie voom G1-
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WATDKANT, ,reb. ia de •,ijwf_•• '• llortog..la,,,i, kw, •••·
lalltl, P'"· lfooid,.}JraJ,a",J, 7'. . . distr., arr., bot. en i u. Z.
ten W. va11 '1Htrtogntbtnt:lt, gem, en een redeelte van het d. Y■g'Al
uitmakende, gedeeltelijk aan deu 1tl'aatwegr met 7i h, en ruim S'iOinw.
WATBllKAl'fT, geh. in de 1'itr-lfoordirlogge, prov. lfoortl-Holla.J,
arr. en in. Z. 0. van Noor,s, kant. en S o, N. O. van Jfttlerdlil,
gem, en 10 min, O. vaa Spanbrotl, aan de Wij1end, waardoor
het van Opmeer 11 afgetcbeiden, soodat men het meestal •oor een gt

deehe nn Opmeer aansiet. Uet ia het lenndigste sedeelta un ~
gem. Spt1t1llroek.
·
. WATERLANB , een der drie groate afdeelingen , waarin vroe,er het
Noordt!f'l-rtier, prov. lfoor,!-Holland, Yerdeeld werd; palende N. aan
West-Friuland 1 0. aan de Zt1ideneo, Z. aan het IJ I W, aan lenne
•merland. ·
W nnu\Cn ontleent •Unen naam van t\jne ligging, midden ia het
water van nrscheidene meren, boezem• , 1troompjes en andere water
lozingen , hoewel de voornaamste meren , reeds ,roor lang , droog en tot
1cbooo weiland gemaakt 1\jn. De voornaamste, die er DOif ovtt zijn,
zijn het Il on• i'C k e - m eer eo het No or d ~ m e e r , welke men nu
te zamen weDtCht in te dijken.
Oudtijds wa1 W na■ L.l1'D er.ne heerlijkheid , afseiionde~ YID Holland
en den 1nllze nw Ps11111i toebehooreode, van welk geslacht onze k,o.
nijhn, reed, in de elfde eeuw gewag maken, Mea wil dat de humn
W ATRLn'D '\'111 den Utrechtsclum Bia1chop ter leen hielden. 7.eler is
het ten minste , dat de UtrecL~e kerk voorgaf, regt te laebben , soa

wel op Wnnun als r ut-Fr,u1an4, en ld v.t.11 Pn,,n, Rèet

W .1Tnu11n, erkent in eeoen brief van den jare 1282 • dat hij eenir Koed
in Amstellan• van den BiacbOJ' van Ufrecbt ter leen hield: ■ iäcliiea
..,m1 Amstelland toen. IOO nnm genomen ' dat er ~Q redeelte 1nD
W1'l'111un ónder begr~en "••· Doch wat hier •an 111J, da Water.
lander,, roet 4o Westfnèlen en Kennemen aamenspaoneode, 1teld111
zich, ff'ldu~ode 4!e minderjarisheid no li'Lo••• V, tegen '• lands !delen
en hijznnderlljk tegen bnmieo Beer Ju YH Psumr. Zijn slot Z••·
nenburg werd omter gehaald , en htf werd geooodsaakt, 1,tJ èeneo brief
T81i het jaar fi73 , te belonn , dat slot nooit nn steen weder te zal.
Jen doen herbouwen. J&11 va11 Pn111u verkocht 1\joe heerl\jt.eid W,m.
a.&trn, in het jaar ti8i • aan Graaf Ft0111 V , mits aijn aoon fttcaW
chi helt\ der inkomsten al, een erfleen Ton de graaRijkbeH zou l,ijTen
hui\ten. Ook bied b\j er sedert den titel van ve1eren. Zijn noh Jat
wordt in sommige oude brieYen, T,UI V11.1111 bijgenaamd, Ook noemt
1ich dien, dochter, in een handvest van het jáar 1368, door bur als
Vrouwe van W1n1t&11D gegeven, Cuun1111 vu VnSBs. De gebeelehetr•
lijkheid verviel aan de graaflijkheid in het jaar 1409, na het afstem11
Tan N1coLus nw Ita111111, 1onder kinderen na te laten. Na dien tiJd heb•
beo de·Gra,en eenen Baljaw o,er ·wn11u11 aangesteld, irelijk '• lands
Staten ook later deden, Doch de heerlUkhèid van W&Tlllun wu oadtid• uitge~trèkter dan 'hlter.
·
W .1nat,11n kan ia· ,ier deelen verdeeld worden , te weten': ia eiro·
lijk î!/ at er land, TCl'Tllttende de zes Waterlandschc hoofddorpen, met
hunne onderhoorige mindere dorpen; Zee• an lf met ·den Z u idpolder
en Kat 'W o ode, benttende eenige regtsbanneo Lu ■ schen Moonicken·
dam en Beets; P·urmerland en Il pendant, 'lfeleer un Wun·
t.no ·aFIJl!ICheiden , en met de heerlijkheid ,an Purmerende ,ereenigd
ende Waterlandscbe meren, waarvan de voornumtle zijnde

WA 'f,

•..

+.INt

•11•1.\or, de Parmer ea de Wormer. Dl .......
JruilLalo&er-meer, be& Broeker-111eer •• Ml Ballemer•

,.

w..,,...,...

bew11 de 1tedia: Bda IQ, Koaqickea4ua • P•r
mueade, ea de •olpode il d.: l\a ■ 1dorp, Dar1111tlaa 0 Ba
l1alool, Scbellio1woade, 8qihlo.o&..Zua4erdorp, llie ■•
wcad••• Laad11a.eer 1 Waters•~•• lhoek, Zaitkr.woacle,
Oi&dam, Parmerlaod, llpudam, .lliddelie, AawUl, War4er. lt••dUk, Volleadam, Ooatbaiaea, Bobude, B11r1heim1111 Middel-Beeauter; tbauaiL&Dakeade.dt 118111•' B"m.
ater, Broek-ia-Wa&erlaad-ZuiderwoaiHa-UHdasa, B•ik11001, Bdam, ll_pe.nda11l•P11rmerlaacl-1a-clen-Jlp, l..wadUk,
l,,aad1m1111-u-Wal1r1a Dl, lliddelie• ea•Aa•Uk, K.eaaio
ke11dam, Nieawendam-e...Zuaderdorp, Purmereade, B.au-'

clorp-Hol11lo.ol•tD•Dar1erdam, SolnlUa1woacle, War
tier en WUde-Wormer ea aea pleelte •an clapm,Oaa&Jaaian
eia• Hobrede-Bterabeim.-e•-t°aid.Sobardam, ........-IUk be
.■laaacle cene oppel"'lakto, •olgeu het kaduter •aa 517,714. baad.
41 •• r. en ~ cll., waaroadlt 517,177 baad, Gi •• r, belaalbaar
laad.

Sea telt er S79i la., hewPGDd door 46:Si bo~pa., uitmakeado Nne
beYolking nn ii,000 inw., die moa& ia de
IQ lael bolv ~
ba, IDÛllll hua butaan •iadea, .
.
.
.
De Ben., die er 14,800 in ptal als\,. oader welkl 7000 Lticleaa
ten, maken de 18•olgendo _rem• uit, de Beemator, Broek..ia-Wa"
Ier laad, Baik ■ loot, Bdam, 11,endam, I11"!1dUk, Luds•
meer, •iddelie-■ n-41.wij IL,
oo,P iekendam, Ooatlllai
.sea-ep-Hobredo, P1um ■ repde, l>armerlaad.. ■ a•dea,llp,

,..-11

Ranadorp-111-Scb-.llingwoude, Ninwoadam,. War4or,

'\Va hr1a ••• Zo ad erd o rp, Z uiduw oad.t• IID• Ui& dam,
.. lieboó,ea ~tel,Uk tl)& 4• gem. lhenbeim- .ea- Sclaar,,

d • •• ZU Wibea u U kerk-. , welke daar il Predilula"8 bedioad·
worden,
Do Daclplaa,, die er 800 ia f_OIÛ: -U• , oadt, welke 4llO Leclama
tea, maken de •olgende 8pm, o&l I Beeiiulo r-ea-Ooa&haiua,

Bdam, tlea Ilp, llicldelio, lloa1,1icrlr.uda~ oa ParQae
read ■, welke III lerba bebben, en door ..,. ■oo "Pretlïba"
tea bediend wordeo,
De B,angel,, Lulla., welke mea • 1.iQO aantreft , oader welke

700 Ledcm•~, malià cle gem. na gc1,m, •onniakeadam ea
Parmerea•• ait.
.
De Jl. K., 98D welke mea er 4700 1e1, • onder welk■ IJIO
maniba&en, ID8kea de al.at, na de Beema\er, Rdàm, llpoa"
clam, •oaaiekeadam, Nieaweada mea Purmereiado uit,
welke 6 kerkell hebblln ep door cvea soo. vele Paa~ra ea eoaen

eom"

Kapellaan bediend wl)l'den,
.
l>e Jar,, die mea er 400 beef~, behoorea tot da bljkerbo te Bclam

ea te Monaiekudam. - Mea beet\ ia W.1TUH11D :SIS IICholen.
WATERLAND, -voorm. l,alj., pm, Ifoortl-Hollantl; ,aleade l'J. 1H
dea Zeenoi, 0. aao de Zuideneo, Z. aan beti IJ, lt. aaa Kanne•
-rlaad ea de beerl. Pormerencle,
Dit balj. benUe, behaIn de stad Il on n ic ken dam, 111 regubaanea
ofhoofddorpcn, als: Ransdorp, Zuiderwoude, Landameer,
Zu nderclo r p, Broek ~n S cli elling wou de; tbaoa ui&maknde de

·no
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frGID• Br oe k-i n•Wa l trio n d-Zu idurwoud•-• n-U iida m,· Buil•
,loot, La·ndsme1r-•n-Water1ans, llonniokendam, Bu,.
dorp• ffolyaloot-en-Durgerdàm, Nieowendun-en-Zun
derdorp en Sebelli-nirwoude, welWe, Tolgens het kadaster, P·
samenlijk eae oppenlabe beslaan ttn 7830 bund. 6S 'f. r. 8i •· ell.,
waaronder 7741 band. 80 •· r. 4!1 Y. ell. belastbaar land. llen telt er
1MIS b,, bewoond- door HiO baÎlf"., uitmakende eeae be,olkinl'•
71SOO inw.
·
De landerUen in W A'tDLAID bestaan rnoeguam allen in lage weilu
den , op welke Yele melk1-ten geweid worden , ~••ma de •Il
YOQl'.eea aeer pot gedeelte te Amsterdam nrkoeht wordt, ZU wonl&
met eene meoir: nn aebaitjfl onrrvoerd, Men gaat maatal na elk
dorp in eea o meer sehniten geeomMoeerd , hetwelk des morp,1 1 ij
hunne aankomst , en da a,onds, bij hun Yertrek , eea uar.,:aaam re·
1ig1 'fan kleine Nilen op het Il ·geen , tens\t •U door wi~lte moeten
geroeid worden. · Hierin •Un de Waterlanders gewoon eene onlewaarte
nllDell I dat alle de man• en vronwen I bij beurten in het pan
men, al het werk ••n het roeijen moeten doen. De communicatie der
binneo~n is meestal langs onrijbare gouwen , waarin •ele brugetja.
De H'"., die er l800 •U•, onder welke raim ilSOO Led,maten , malea
dnopde9gem.uit: Broek-in-Waterland, Bniksloot, Dar
gerdam, Land ■ meer, Boaoickendam, Nieuwendam, Rns
dorp-eo-Schellingwoade, Waterganir en Zaider-wonde
en • Uitd • m.
beeft èr 11 kerkea, waarin de dieaat pdaan wordt
door 10 Predikanten.
De Doopsgea., die er 80 ia getal aijn , onder welke SO Ledemato,
maken eene irem, 1 1Unde die Yao lllooaiekendam uit.
·
De B•anpl. Luth., die men er !ISO telt, onder welke HO l.edema
ten, maken ·mede de gem. Yao Blonnickendam uit.
De R.- K., YaD welke men er 1340 aantreft, ·onder welke SNOCui·
mnnik■nten, mak• de stat. •an .Moo11 niekend am en Nhawtn•
-dam nit, welke twee· kerken hebben en door twee Pastoors bediad
worden,
.
De 70 Isr., die er wonen , bebooren lol de bQkerk
llen beet\ in· dit •oorro. balj. 11'1cholen.
In hel jaar f,147 , onder de regering van Pmn 1, Hertog' ... Bm•
gfnlllil, Graaf•• Hollatul, werd hem eene bede 'fall het geineeneliu
no 'Holland toeptaan , en daartoe eenige voorname mannen
sondèo , om die pGnningen in .te samelen , en· de landen naar •nnH
«rOO'lo en gelegenheid te eehatten, no al1 ge■cbieclèle o,er bel geheel,
land, bijc;'g ook OYel' Wunr.uo. IIHl' de Waterlander■ ld-..i,n
daarin te
, en hooger dan te Toren geschat te aijn; en kwamen dien••
Tèlpn1 daartegen op , aemrend& g,oo\e schade door inbrenlt van dijken
ena. geleden te bél,ben t cloch bèt
niet helpen.
blèTen dier
hij hun· atak , en wilden niet meer ge,en dan a0· te ,oren gedun badda.
Heer J"11 n11 Latlff, Stadhouder
HollOftrl, en die van den Rul
steldenlderh■ln eene beir,aart door geheel Holland aan, om de Waterlanden derwijae te 1tratl'en , dat er anderen aieb aan spiegell'n souden.
HU kwllm met de zijnen ireweldadig op Wanauao aan , nam eeaigo
der rijkste ingeaetenen mede en voerden ben als ctJselaars naar '• Gra•
-wenhage. Om dese te lossen , boden die van W &TlaLHD toen aan, het
gt'ëisclite op te anllen Lrengcn , maar dit werd irewcigerd , ten aU zij
bnendicn nog cene ,rn>ote somme geld• opbragtcn, toL het bouwen nn
een 1eer 1ehoon vertrek aan de Raadkamer te '1 Grucnbagc: ook monten
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d. ,Uaelun, YOrlooaende .gebeol Wan1u111 , in Kanen Ueederen, tu
alpmeeaa _Jll'OOOUie ,oor ht;l Il.ruil pao , woll.e plestÏfbaid la diaa·

tijde to '• Gra,eohal' prch1cdde.
·
Wunuu beert meermalen door watenlqedea geleden , 100 ,ielea
er bij dien no 14 en 115 November 1771 te Buibloot. mr p\111 In dea
dijk , welb echter door het laton doken no 1ehuitao , aoo goed IDtlll
lon , ,-topi werden ; ,oom wu de géheele Wa1erlaod1elae dijk leel'
bachadigd , en da halve dijk tet' lengte van ODl'YIII' ISO all, aan den
bi■ambal psûl.
.
...,. Tooral vertchrillelijk wat de ramp,_ walko Wanua■o trof door
bel ov"ll"OOIDIIJ ,aa den OOl&elijkau vleufel tao dea steeneobeer , eTeo
baiten hal -teiode no Durprdam , 10 Let venolgeoa ioatorleo van
dien heer. 0.. doorbraak no den Walerlaodscbo-seedijk, tor lengte
'l'DD 1915 en Ier diepte na 30 all. iu het midclea, opendo aan de onstui~
111ip - eonen ruimen ~ I ' , o,er een DÎlfa&reklheid vaa 1000 mor•
gn ruim 800bond.) grond. De dorpen Dorprdam, Ranadorp, Holij1loot ,
Nieuwendam, Schellingwoude, Broek, ll~d•~• Laodsmettenz,, wer
den deer deu ramp tot op eene aanmerkolijko diepte onntroomd. Het
Oa.&uandenald , een gedeelte ,an Wormeneer , Zaandam , de, West
zaaader-poldu, \Veabaan, 1.rommeoie en aangremeudo dorpen tot wor
Uitgeest toe, deelden. alle, de meeste trrootelijb, in da jammerlijke ge
volpn na die 01entrooming, Bijzoader ltadden daarbij , da nabij do
d-brul geleirene dorpen Bamdorp eo Holijsloo& den ge•eldipten aao
dnns van het water te verduren ; daar de wel geweld in1lroo111ende see
hare eerste risûn1r naar dia dorpen nam. Aangesien bel water tot Nne
verbueoda hooste opliep waren da Terwaebtingera, welke men ten aaa
den van het lol der bewonen met trroncl kon- koctLereo , aeer ooodtouig ,
en aleJde ·mea lieb al, 18ker ,oor, da& - niet vele memcbon , •&eu
rain1le al het vee, in poelde dorpen soudo omgekomen zijn. Gel11kkig
ev•wel Yerloren bij desa ramp alechta ,ier meMCbea heL leven , doeh
ff kwamen daarbij i8 paarden, 1056 1luu boJrn,eo, i:116 achapen en
37 nrkea1 om.
· ·
He& wapen van di& balj. is een schild ,an keel , mal eene swaaa van
ailt•er, me& - Ptillj• vaa roud ia den raster poot.
,
WATKllLANfl; dijkgraaf- eo hoogheemraad,., proY.· Noord-Bollaa4.
Dit hooirheemr. bevat, bebal.a be, voorm. baljanebap no dien
mam, oo[ DOtf de pn. Parmereada en l lpeodam-Purmer1a ■ cl • • a - d II a - 11 p , beslaat alaoo eena oppenlakte nn H, 1OI baad.
UT. r. ISOY, ell., wuronder 11,960bund. i8v. r.81SY; ell. echo&•
baar laad, In dil boogbeemr. sUta 8 walermolen1 uo de Poel, i un
• :J aabij Ilpendam, i 1pekmolen1 bij ■oonickendam, lil uitwateM11de Poehlui• eodeRUpeuluheniechallluizen, een,
~
te ieaftlldam ea 001111 te Ilpendam. Bel colletri• nu t. dijkgraaf•
ea hoogL.mraadsebap heelt b~t opperbewind en batuur _onr deo Hoo
p 1-lijk ia dea Waterlandacba seeclijk en bestaat uit eonen Dijkgraaf
ea INfl9D Hoogheemraden; al, één uit de ,tad .lloooickeodam , één uit da
tlad Purmereode, ééo wegen• l'urmerlaud en sa uil de bijaondere Wa
blrlancbche Loofddorpeo , die ieder eonen Heemraad magtigen. Rel Col
lept wordl bediend" door eonen Seeretaria, die altijd Secretaris ,aa
de stad llonniekendam i1, en, even al, de Dijkgraaf, zijn ambt voor
.iijn gebeele leven bedient, De Heemraden worden Toor den lijd van .
drie-jaren gekozen en aangesteld , ten 1ij 11ij, hetgeen solden gebeurt, in
dit ambt. worden aangehouden. Uit de gewelde negen Heemraden wor
den jaarlijka Tier der leden gem_agtigd I waanan ,wee genoemd word,..
0
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Spaad,lekcav~osden en
hrce andere Gaco1u1nilteeNle Heemradea ,.,,
. Wusau.1111. 0. ipudlleken,aopea hebben bet. d11plijucb liniod
over de dijkaadje eo moeten de ontvanrt ea lliltpve van alle • pen
ningen , die \eO llehoere der dijkaaclje sijn l>eraamd , weranlaonlen.
De Gecomnûltcerde Heemradea heltbeA bel dagelijks betl.ier over de 111term,Jea,' aluia.ea 1111 den Laaseadijk niet de Aditerwgûo1, Zij VDT•
.deo door hel aesamenlijk. ~llesie aupst.eld.
WATERLAND. voorm. beer\., d. eo par.~ 1edee\telijlt ia &ui,.
Ylaa,1tknr, 1 in het Yrije....•Slui,, ambacht van
pn,.
Zeelaad, distr. SJsi, 1 JPIIII• UUUtjU eo 1'ae,,la,ulurlcje, 1,.-_1e.
lijk io Llfi!, prOY,' Oo,1-YlaaaJnn, greuaeade, vóór de Spumclit
onluueo. N. un daa auidelijk.en dijk der IJve•ateriDS · eo 0111tbu,pr
ambacht• nu da Stateodük ~md , van welke het. echter dGor em
TaarwaLet , in lae\welk -de Brupcbe-vaa,t ui.tkwam, ~ • d • •11
(oadel'DUld p,alde aü N. aau de, Mclert gcgraun, L111ie .in de Pu
segenle), N. 0 an 0, aan Waa.vliet,
aaa de p,a,. ftll &. Ju.
iu-Kremo, W. aan de selfcle parochie u au St. •rprieLe, ,óór
de SpaaDIChe oulut.leD ook aan St. Cuelijn.e , soo dat .a1J 1 - 11.Nlt
tot daar, watr t.haoa lUein-Braband liat•
·
Zij be.vatte dea Jeunim111-polder, deo OudemaH•p•I•
der, den Pauegeule-polder en den Vrije-polder.
,oudlijda nog kwam• de -Ooatwa ■- (OHmaa• of Noor111an1•
polder), welka plaats ia den WFnwoordifen lbul'it.a-polder,
tuuohen Turkije, dea Goudeo-polaar en den Stateadijk soude .&en gaocht worden,
.
De heer!. waa on&ataan IIÏl luadeu die , ui ti8i , door La tu
~u bedijkt, maar bij den geduchten wate"loed na 1377 p,laeid
.waren, en .to& welker herdijk.iog I door Gr..C FJLua YA ■ 0.1a11111., aan
de Wed. eµ '"en no llr. PAIIL en G111 N Bu1n , op dcm 30 Sep
.tewber 1494 , octrooi verleend waa. Du«- dit oet.rQoi lor& daanit
ovcriJepan
op Hauo1uu Louw!llllU!I , llelir Ntt 1'ownlid, aijDd,
een der enen bo.vengenoemd , 1100 heeft hij in 11S04 vaa
.Gra-r .Fwn ve,Juege■ het. VOOffll(Jl , 411D den ,.. door ....
Hieronimna- of Jeronim111-polder, .,IJode bijiaa 930 buud. ~ (_,
_in drie deelea saplitat) te mogen geven UD aijoe cleehlier 81&1m1
,(Buhli) tot huwelijksp't. e■ 4ieo "8 ,erbefîea lot eeue heerlijklaeid,
.onder deu 11aam vaa WATHLu•., -met ,., GIII durio eene kerk Il
_bouwe,a en eeu kerapel le atich&ea , at. ook , _om bij .die hecrllJüeiti
Le mopn VOqJ1'n eenige _pol!len t.en Weat.en (,an W4\ervlill) clit biJ
.,oorne-.cmJ wu t.e bedijkea. .llet bedijken deser laatatsenoemde pol·
.den kreeg .eerst 11a .sij.uen dood aijn beal,ag, e111 geadiieëlde dcior L·
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_,,. Coty.,. waacbeo de jaren 1ISi:S en 1&S39, uma
lük van. cwa Ou.clemu, ·polder - soo ~lllld oaar dea owerleden ouden Heer- dca Pa11e1e11le-polder, ondereelbauam
reeds voor der,i vloed ,an 1377 daar &er plaatae eea pqlder bcstoad.
dea Vrije-polder en 4en 01111man1-polder. Laata&~
be&taat niet meer ; bij w.u de auidelijk1~ eo droq aiju uam aaar
hcL verd('.Ollken dorp Oaemaa1kerk. De groo&te deaer gaame11lijke pal·
ders waa ruim 11SOO buudera. Hel bouwea de&' ke,:k. in dm Jerooi•
. mu ••polder had tegenstand oolmoet vai;i den Abl van St. Pieltt te
Gent en gacbiedd. nu in den O udemao •-polder, ••o daar kt«g
de kerlr. me1 het .lr.cnpel en het dorpje , dat er gehonwd -,cl , dro
.11aam van de O II d c m a n , hr.l1Jee11 ,eet.ter nooit het geval is ge•ffll
met de hci!rlijlhcid,
. 1.w.1 Lovwuu■

11Sl
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. De walen_.. wan bel lamt der 1e1Liende eaaw eo bel opaette
Jil doonlebia clt:r dijken in de Spau1che onluttcu deden weder al
la oaderlaopea. De kerk 11ehijnt echter door ceoeo Lrachel , die IIOjJ
" aiea ÎI. liescbermd te •üa
Op de kaart. 'VAD P.uw is
die lraebel in hel nidelijk dee nn den Oudeman,-polder IUIJIP,
daicl , alwaar eea driehoekje ge_aieo wordt, dat ook da plaa11 , waar
het Hele dorp 11ood , kan aaadaiden.
la liet hqin •an het ,_l.ljarÏ(_ beatand •• er greol paebil lul•
ICbeo hel Vr{je-van-Bruge ea hel. Vrlje-.an-Slui• (aie V11a-n11-S1,■11)
eter bel pbiecl deaer venehilleade eollegiëa, Die va■ Slai• moea&en
celda- hunne umpraken op de do,pen S&, Jan , St. ll&aauan · en
eemp andere oppven. Het i1 dm niet 'Vreemd , dal hel daaraan
pnsend W A'l'UI.Alllt , oli4,booa lol hel OostnUe beboorende , aan bet
V,te-'811-Brugp ftl'boaclea bleef; daar het al1 heerlijkheid 1lech&a in
101Dmip opaÏfl.ea aan het Vri~ onderworpen •• en de Beer nn Wa
aenliet ID WA'llllAIID ~ de Spaaosche parlij behoorde. Dit beleUe
echl.er oie& , dat parende het beawnd , op octrooi der AJ,:emeene Sta
la , de Puaepule-poldu en de V rlle-polder door JAGOa C'.w
1\jnea
broeder benlUkt wenfea. Deae polden lagen. meer onder de bescherminr
der baelte l&erktea no den Slw · ook werden, bU bel uilfuo 'VAD het
lia&ud , alle de ..,.deren der o;Jerdauen •an den l.1>nior·no Spaoja
terllear4 nrklaarèl , hetgeen echter naderhand ten paate na IOIIIIIÜ•
pi, onder welke do op,oJpn der Leuwu111 begrepen waren , wercl
ilplrokkea.
.
De maatregelen to& baebermiar nn be\ laad maakten , bU het ber
vallea YUI den oorlor,
,eranderior ia bodem deur Jaev
)Uklaäl. In bel Nool'4ea werd de L i n ie geYOrmd I meer aaidelijk
z::raadkuek. gegraven; door beide kon hel aeewater Yin dt
naar bet z.in 'Vloeijen. Door hel eente werdaa de Pa•• e•
1eale-polder ea de Vrije-polder, en cloor he& laatate de hro
aimu•polder eade 011demaa1-polder 'Verbrokkeld a ontatond
laá eiland , clat be& dorpje en gedeelten 'Van paoemde poldcn benlte,
heerlQkheid werd al100 in drie deelen ppli&at. : ten Zuiden la,r
tp den Spumchea bodem een deel ; ia bet midden laf het I il an
ea leD l'toorclen io het gebied der S&aten lag het ovenr ; dat echter
Jol aa de ■11D11enchen nede eabeclijkt. bleef. BU paoemdea •redo
'Viel ·be& dorp me& 11a kerk binnen de grenaen der Vereenigde Neder
ludeo , maar het wa 1ef1811 aan de scheiding pegen , terwijl D8iJC•
11CN11 de helft der beerlijlilaeid in he& bait nn Spanje bleer.
Tot hiertoe wu in de parucbie •an den On d e man (beerL Wuu
lMD) de R. 1.. 1odldieoat in atand pbleven , en aulka bleef Yoor&
dareu lot. het jur 161S7 , toen de Hervormde eeredieoat ook. daar ÛI•
anoercl werd·, omdu het. pdeelte der beerl. benoorden de Linie, in
lae& jaar 16li0, ia ·de bedijüng YID Prine-1'iU.....,Oldn was begrepen
.-...,lea I en aich clear uit1lDÏteDd Hervormden hadden IJCYllltigd ,
ilie , - kerkpboaw had.den en dua h11Poe resten o~ de kerk. cler
Leerl, Wnau&n lieten gelden, Welke o,•chudding dat •eroonaakla
bliJk.t nit, be1Beea blada. i61 van het ie D. der Jaarboeken na het
Bngsclw Yrij• gevondea~wordt. Na aangevoerd le hebben, dat WA•
nu.ua eene hooge heerlijkheid was , waar ook gedurende het beatand
cle B. X. " ' • wu gehandbufd , •olgt. : • Zoo dat. het eene groole
• 1louligbeJd •• Yaa die YAD den V,Ue -.au Sluis , dat aij hun heb• ben pim flnoorderen tea _jaere 181S7 , met at.erker band en menilJle
• van het volk uit IJseadiJcke , in te nemen en te be1ittea de

r•eest.
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• ~o~r•~gd9 kerk 1 1111 .ud.aer n.tovoeren. do pre ten•«: Gereforn;1et1tdc ro:
•· l1g10 : ,cdart wabneor aldaar allo Zondagon heeft komen prediken ~oeu
• Minister van Ysendycko • wedebren:reotle van nldaer ettelijke penoo• nen , om te wesen zUn11 aanhoorden, want op bet Wuuum woonde
• ten dien tijde maar eenen van de Gereformeerde,
• Het zelyo geweld ia ook alsoo geschied , oiettegenalaende den
• lleere eo Weth vao deselYe plaellll daertegen zoo mondelinge
• al, schriftelijk, hebben geprotesteerd. Niellemin de iowoooden uu
• dezelve plaetle, sijnde al Catholijk , aijn gebleven io de bezittinge
• der oefeoioge van de Catholijli.o religio aldaer I en oversulb bebbtn
. • zij van den· eersten, dàt den Predikant van Yseodijcko baone kerke
• heeft ingenomen , du oefoninge nn hunne religie gedaeo in eeoe
• schuera (1) mel een lorenken en kloli.sken daerboven."
Dat hel bovengestelde onjuist is, blijkt uit het l'l!Cds ge1nelde. Th:
gemeeate kwam niet van IJzendijke; maar Yan het 3edeelte der.bearl.,
dat over. de Linia lag en Yolgens do toen heerscbeode beginseb regt
op da kerk bad. flet kan ook overdreven 1ijn, dat er maar iéa Ge
reformeerde op het eiland woonde ; evenwel ,ehijnl het getal llerron11dcn, dat in het eiland met der woon ge•estiad was• zich altoonlccbts
tot enkele personen bepaald te hebben. O,eriirens was de gemeente
aoo talrijk, dat volaens Hu111un in 161SO daarbij tot Leeraar aangesteld
werd Jo11A■ 1u Srura ■on (i). Dae wu alsoo do eerste vaste Predikant
in de beerl. W HEIi.HD ; maar ook· de laatsla , die in do oud■ kerk
van het kerspel O adem an predikte; want op den 21S NO'\"emher 14168;
kwamen acht gewapende personen vermomd in de k1.'l'k, mishaudelde11
en kwelsten :roo veel 1\j konden do ter god1dien1toefeoing vergaderdeo,
aenigen zelfs mat gevaarlijke wonden , vooral den Predikant, dien •ti eent
verscheidene bouwen in hel boord Loebragten ; ' terwijl zij hem nn den
predikstoel rukten I voorts tot 11p het hemd uitkleedden, waa"an 1jj ook
den slip afscheurden. Daarna gingen lij voort, met hem te slaan en dll!I'•
ltJk te verwonden , en cindiffden met hem een oor af le enijden , terwijl
zij hem in 1ijn bloed voor dood lieten ligft'en (5): waarna 1ij de bijbels ver•
scheurden I het kerli.gebouw phmdercleo en de kerkpn3er1 van al , w■ t
voor hen waarde had, l,eroofdcn. De daden 1ijn nooit ontdekt gewor•
den, ofsebooo daarvoor eene groole premie was uitgeloofd. Hel onder•
aoek naar dit feit moeL aeer l>eleD1merd gewonlen zijn I omdat W 1n1w1
ceoe heerlijli.heid aijnde, het collegie van den Vrije sleebls ter tweeder În•
tlantie ah Regter koade worden beschouwd: hierom weige~ de Kom•
mandant van IJaendijke ru~1ehie11 , ee11ise op presumptie sevatte per·
,onco aaa dat eollegie uit te leveren. Hetgeen hieroftr bij het eollegie
van den V rlje te Sluis verhandeld is , kno men vinden in de Notuiéa
bern ■ tende op de griffie dier stad (4).
Dat de algemecne Statca , ten i;evolge van dit voorval , dea Heer al
1ijn regtsgebied op Staten bodem &anden ontnomen hebben• 100 als in
d■ Tegen-,Jige ,taal 11C11t olie tiol.ten geugd wordt, û niet jailt;
misschien i1 het meer beperkt geworden , maar van aijae regtcn op de
gedeelten vaa den Pauegeule-polder en den Vrije-polder,
(l)

JOsachlen bultllll de gronsen dAlr Stak'll gcl4!l!Cll,

(2)

1n delUa&aebler he~ werkje

VIID IIUSlllVS,

Z-w BfÁH, Vind& men A11g111IU1 .~

(3) Uit allca schijnt ta blijken , dal de I'Tcdlkanl ter pl311t:ic 1\ood la RCbtcvr,:. cc
,Ina lcftct-lijk Ycrmour4 werd. Zlo ol)k Zocuvm:lle Alma.nat 1846, b!adz. t!O.

i-l/ Zie onder IUldOrQn ook U,,,1,a11.'!1

EOM!tl'<A<

Buil<, blad,. 607 ens,
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benoorden het water da Linie , ia door hem bij verdrag me\o bel Culle

p

,an deo V,Ve, ltel •U toen , het •U te vore11 , atitand gedaan : aoo •
dat lij niet meer gerekend werden, tol de heerlijk.beid to bebooren.
De llenormde gemeente bleef echter be11aao en ia het ·genot van de
tienden en der rwone kerlelijle acbauiagen , die in het Eiland va11

1I de inwonen, ewea al, in andere deelen van Staats-Vlaanderen ce•
hemt 1'mlen. Zelti nog, ofschoon dat gedeelte aan Uaeadijke bur•
prlijk pbra,t is, woi:den da Hervormden aldaar, als er 1ich ioma amb
letla- Yan die plsdieost be,,inden , rerekend kerkelijk tot 1'cllrla•tl
~ te behooren. H~ geplunderde karlpboaw en het. kerkhof ble
ven ook een eiseadom dier gemeente; het laatstgenoemde ia , bij de
wereenigiag met PrankrUk, na 1794, aan het domein na dat land
praalt en aboo ia 1814 aan dat der Nederlaadeb ,ekooiea, voorts
on11treeb 1818 met eenige andere domeinlJOedereo verl,,ocht. Do 1re
meenle Yan W at.erlandlerkje schijnt Tenuimd te hebben , dit. p:d bij
liet Nederlandacba bestaar terug &e eucbea,
Het kerksehoaw , waarvan in bet laatste der Yorige eeuw DOif een
•tak· 1111111r p&iea werd , wu door. den tijd venallen en verd•enen •
lae&- 'll'tr'II aelü gecleeltalijk, toen 1111D het niet meer gebruilen kon ,
mei opat .-loopt. De predikstoel , aan welke het bloed des Predi
kanll van het pbearde getuipe, en waaraan men dal aorgvuldig j11rn ia., bewaarde, "'erd met da banken en eeaip ateeneo overp
!ingt. ■ur het nieuwe kerkgebouw, dat lort daarop plicht •erd in
het gedeelte Tàa dml Pa u e ge u Ie-polder_. benoorden de Linie ao
ltp11 , dat in den Prins-Willems-polder bedijkt was. Hierbij vormde
1ieh em dorp onder den n•m van het Kerkjè, dat 1iad11796 (1)
111 pmeenta den naam •an Waterlaadalr.erkje (1ieda& art.) heol'I

aaapnomen.
Van het jaar 1667 tol 167!il hebben de R. K. &e

St. llargariec

do

pûdieoat r-fend , a\jnde de schuur, wnnan bierbove~ meldi11g ge

,_t

wONft , denkelijk op den duur daartoe niet genocpaam pehikt
prmst. Toen ,renl, eau groot kwartier uur van beL oude dorp, in
den Jeromia,as-polder, beauiden de Brandkreek, op gebied van
da loaing ••n Spanje , eeno kerk. gebo01'd , die even als Je parocbio
dea aum van Onde man bleef dragen, oûch~n no niet meer in eenen
pald8I! van diefl naam staande ; bij aeae ILerk vormde aich een dorp van
dilll Nam, dai in 1196 den naam van Waterland-Oudeman
"fimftpD heaA; de ll. K. inwonen van de 001telijka he!f\ van he,

eilud en HD Stalan-Oadaman bleven aicb steeds parochianen van
• 0 n de ma a achten , ea aijo een& hij een PaunelUlr.o bolle ,-an 9
lamt l8H , goedpkeatd J,ij bealnit van Z. Il, den Koni11g der Nedr.rlaa,.,
dca van 19 April daaraanvolgende, tol de par. van IJ~jie gebragt ,
•el•e nrandering echter tot oog toe baar Yollen beslag niet beeft
llelomen.
·
Bij den inyaJ der FraD1Cben werden de heerlijke resten.vernietigd;
llllar de burprlijke.gemeenta van Water laad- Oudeman k,wam in
de plaab en had de zelfde grenzen , als de heerlijk.beid, ainds den af•
lland der gronden benoorden de Linie; 1ij bleef alaoo lot 1814, toen
Stuts-Vlaaaderen weder met Nederland vereenigd en aan de provincie
Zttlmul toegevoegd werd. Torn is hel oostelijk. gedeelte van het Ei Ia n d
(Il De bemagUgln• doot' de Fran,chcn geschiedde wol In 17~~ , maar do burgerlijke
gomcen&en, ill bet plAUe land van het Vrije, vormden zich eerat
den ai.land <ll'Zor
i.1adcn IAII Frwrök, b1J dço ncd• Vl•D C11111po-Formlo.

°"
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met ihaten-Oudamaa, voorboen heerJUkbei4 Wnar.ua, nietaa.
1'aterlaadjnlj, maar aai lJw,atlijl, toegevoegd.
De heerlijli.beid W .1TDu11a i• alzoo thau1 verdeeld in drie 1tillea:
1°. al wat daiirvao in België ligt, uitmakende de gemeeoLD Wa ,.,.
la o d • 0 ud e ma o , die als niet tot Nederland behoorende - hier aiet
. breeder 1al behandeld worden i 2°. al wat vao de heerlijkheid talldieu
de greuaen eo het water de Linie ligt, zoowel i11 het Ei 1a D d, - •au
het dorp lag - al1 het zootJeoaamde Staten-Oudeman (1) {Zia
die ar,.) tb1Ds pmeeote /Jinulijl., en 15°. al wat daanaq benoordea
h~t water de Liuia ligt , - uitmali.enda, met eenige bijgevoesde gn111dtn, de tegenwoordi1a gemeeute Water la n d k er kj 11, Zit 4-t an.
W,nuua · wu appeodeot no het Vrije , alt moeteode de ke1uea
daarvau volgen ; maar oefende aelf boog, middelbaar eo lager rep
gebied, met appel in het civile-11aar het Yrije van Brugge ofvau Sluit,
oaarmale de daarbU betrokken inwoners op een der veracbiUeode lerri,
toireo woonachtig waren.
Bij de vernietiging der heerlijkheid was •U in het beait. van dea Heer
hu C.A111.1S Vnunua, uit een aanzienlijk Vlaamscb geslacht ook
io 001 V aderlaod , tijdens 1Une vereeoigiog met België , ~keaJ, eo
van hetwelk een Lid, io 1830 , Burgemeealer van Brugge was.
Het wapen wu eau schild van sibar met eena Casec , wurbotea
drie aleutels alles vao sabel.
·
WATERLAND, buit. in bet balj. van Breln-o,w, prov. lfoortl-llol
land, arr. eo 1f u, N. 'l&D 1/oarlna, kant, en i u.
van , __
rMjl, gem. en IS min. Z. vao Felsna, gelegCA aan ~en ,trutweg.
Het ia _groot 21 bund. SIS v. r. 26 v. r., eQ behoort t.bao1 ia eip,
dom aan Vrouwe 11.ue.llltu Jo ■ .1llli Hu■na, doW1rière van llr. Jt,Ç11
Boenr. vu Rooou111D ■a, to '• Gravenhage,
WATERLAND, voorm. tterkte io Oou-lrulii, op bat •olabd,
ell, lldjaa.
·
Zij werd in de eel'llle belh der Hventîenda eeuw door dea LluidfOtld
On1111 gebouwd , doch is thans venallen.
WATERLAND, auikerplaot. ia Netlerlarad,-Guiau, kol. Sllfflfllw,
aan de Suriname, ter linkenijde in het. afl"areo; palende bonuwaarll
aan de koffijplaut. Adricbem , waar~de 1.ij thans vereenigd ÏI , beue
denwaarla aan de auikerplant. la Reocootre ; 2360 akk, groot j mei
1 ti slaven. Zij werkt met eeneu waleriuolen,
WATERLANO-EN-ADRlCHE&l, auiller• en koffijplant. in N.-'11,,,J,.
Guiana 1 kol. Suriname, aan do Slfrina,rw, ter linkcrsijde in het al·
varen ; palende bovenwaarts aan de 11iilu,.-plant. Accaribo , beaedeo·
waaru aan de 1uillerplant. la Roncoptn ; 41500 alk. grool; !Dil
176 slaven.
W ATERLANDKERKJR , ~n het gew-,°' leven an Kuua pnoemd,
op vele kaarten en in sommige boeken 'ook an K1.11:11-Knu1 ,eboe·
ten, dat echter nooit gehoord wordt, jJelll• in Staau-Ylaaadma,
in het Frije 11an Slui,, /.rov. ZtelJJml 1 arr. Jliddtlbarg, kaoL 01111•
burg 1 dislr. Slui, (4 k. ., 10 m. k., 4 a. d.); palende N. aa11 da
em. Oo1tburg, Schoondijke en IJ1e11dijke, Q. 1110 U1eodijle, Z, UB
Jseadijke en aao St. K.ruia I W. aan Ooa&hurg.

z.

f.

(lJ Ahoo wordt genaamd een kloln tot Nederland btlhoqrcnd deel Tau den pold<r
Oudtfflaa bcoooton de Brandlucck , omda• dU deel ln hel lwulf)arlj; l>Oltalld rec<I>
S&aatacb wa• , daar hot tn olc MYOU Tan hot fort TtttkUe lag.
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».se gém, 1 welle, IK!balve bel d. Waterlandkerkje, ~k het
Jlleln-Bra band en de helft van het geh. Ta rkije bevat, be11aat uit ,er het groota&e gedeehe van het Heule deel un Prina
Will em1-po Id er I dat ecblerweder uil oude polders beslaat, die nog
als onderdeelen toorkomeo (zie art. Pr i n s -W i 11 e ma - po 1d er) en die
ook hieronder in de geschiedenis der gem, moeten nrmeld worden ;
YOOl'll nit het Van der Bekr.s-poldertje en een gedeelte ,a!l den
llieawe-Pauegenle-polder. De gem. heeft nlgens de kadaa
t.rale leggen, 108:J bond. 71 v, r. 20 ,. ell, Zij telt 104 h., bewoond
door 117 hoiscez., uitmakende eene betolkinir van ruim 630 sielen , die
nlfflt bun bestaan vi oden in· deo landbouw. De grond ia 0ter het al
,emeeo minder zwaar dan ia de meer noordelijk liggende streken van .
lle& district ; naar den eisch behandeld wordende , levert zU toch goed
looluad,
gerst:, lai'we en paardeboonen. , Behaln 1 wind-koren
molen en steenbakkerij , die meest tot eigen gebruik it • •Un er ia
de rmeente geen fiibrijlr.eo.
Het plal Be". bedraagt SISO, dat der R. K. i80 en er is 1 Luth.
· De Re". gem., ,relle tot de kla11. en ring nn lJundijl, behoort,
ba echler daarnaar niet berekend worden ; want daaraf gaan 100 sie
en, die lot de He". gem. nn Ooitburg behooren, wonende 'in de
oado polders Catellna en Dierkensteen (thans onderdeelen un
pold,r) en 4aarbij komen dié VIID den GO n d en-p O Id er.
hrgerlUk tot fJsndïjle bebooreode, bedragende ruim 100 sielen, Tot
de sèm, behooreo ook de Herv., die op het gedeelte van de oude heerl.
W a te rl ■ net (sie dat art.) , besuiden het water• de Linie , ,wonen ~
betpn in 1814 burgerlijk aan IJ:entlif• ia toege,oegd. Het is ech
ter .Wts 1111 en dan het geul , dat aich daar een ambtenaar vaa
dae pindte met •Uoe famUie bevindt , ioo dat de gem. lieloopt
onge,eer S'I0 sielen, met 190 ,Ledematen.
De prneeale is haar ontstaau nrschuldigd aan Hen-ormden , die
sieh in ae Pasaegeale en V tije polders hadden nedergezet , welké rol
den ia 181SO gedeeltelijk in de bedijking •an het eerste deel van Prina
Willems-polder waren begrepen. De1c gedeelten van gemelde polden
behoorden eerllJdt lot de hetirl. WanauH , doch hadden 1ind1 liet ein
dipn van het nraal(jarlg bestand onhedUkt gelegen , en waren selC1
door be& sedert dien tijd ontstane waler de Linie van het 0teri1re i►
deelte der heerlijkheid afgescheiden. Da lerk der heerlijkheid , i1ie
onttreDt 11SJO na het bedijken nn den Oudeman-polder gebouwd wu •
lag áao de oYenijde oog ruim i u. 1ol~e!1Jker, tegen een.ander smal
•ater , de· Braodkreek, dat de gren11che1dmg tusscheu de Spaansche en
de Vereeoipe Nederlanden uitmaakte. In deze wa1 , legen de toen beer
llebende hegin1elen , de R. K. eeredieoll in 1taad gebleten ; - de Beer,
op Spaanseb gro■dgebied wuonde I en de Wet der plaata , waren
tegen •erandering ptemd. In 1617 werd •Ü echter op hooger last
voor de Be"ormde eeredienst ingenomen , en in Aognstns 16119, werd
tot Leeraar aangesteld, Joa,1111 Sr111aao11T. Dese bleer in bediening
tot bel droe,ige ,oonal no :JIS November 1868, dat •Un !eten kostLe
en dat ook het venal van dat kt:rkgebouw ten pnlge had. Zie het
art. W &Tlll,HD..
.
Men stichtte dus, in 1669 in dat gedeelte der heerl., waanan de
Heer van Walerland afstand 1edaan bad, eene kerk , in het midden
der BerTormde ~volking, büáa J u. aan deze 1ijde nn Lel water de
l.ioie • bij eeoe redont , die gestaan moet hebben ·, waar thans het
.acboolgebonw is ; daarbij wa1 ook reed• eene buurt met eene herberg ,
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bekend I ooder den UMOI 'fan Wu111u11u (1) , heljJeen niet le ver1r011•
deren is , daar voór de onlusten met Spanjo do becr[ijkbeid áich tot bier
toe uitstrekte.
De gem, en he~ dorp, dal rood do kerk ontstond waa echter, soo
als nog, mee,t belend onder den · naam van het Kzap1.
De voonanser der gemeente , waaraan toen ter tijd tevens Jtet ambt
Yan 1Chl>Olmeesler noodzakelijk verbonden 1ra1 , was lot 011 toe , ,rel
aan de o,en\jde der l,inie, echter veiligheidshalve, bij het veer, tegen,
over het fod Turkije (dna in Stateo-Oodemao) gevestip geweest (i),
de Predikant woonde te Ihendijke. Beide vestigden r.icb nu ook in
het nieuw gestichte dorp, zijnde in 1669, in plaall van den •ermoorden
Predilaot Sru1a11011r, beroepen en bevestigd J.1co1V1 Sc:a.1.11n1..ua.
De nieu•e kerk stond echter po halve eenw , want bij den iDYal
der Fran1ehen, in 1708, werd zij door hen, met de ptstorie en nr
scheidene hofsl~deo, in den omtrek, in brarld IJestokea. · Van de kerk
bleef alleen bel achterste gcdeelt.e, met de constSt.oriekamer, gapaanl.
Ook schijnt de predikatoel , die t.egen den ach\ermuur staat , oniraelion•
den gebleven te r.\jn ; men houdt hem ten minste voor den r.elfdeo , die
in 1669 uil het oude _kerkgebouw herwaarts ia overgebragt , en oade
lieden vencleren , dal danrann , 'Vóór dat hij voor ongeveer iO
overgeschilderd werd , noch de bloedvlekken van den ongelukk.Ïften
Predikant MDIIIIOIJT te zien waren, .
De kerk werd uit liefdegit\en , denkelijk ter zelfde grootte, als de
vorige berbon,rd. De namen en wapens der 'Voornaamaie revers nna
op de glazen der kerk te zien. Ooit wu er een raam , waarop het
geheelc bedrijf van turf delven , trappen, alekea en droopn ,renl af.
geheeld , tot gedacbtenia aan de Fneacbe twûcbippen , clie loéa "
door de Linie tot tegen dit dorp konden nren, en dia NDe uolÎID
lijke gift lot den herbouw gegeven hadden. Dit raam _, , toen 4
ettelijke jaren me& andere verwisseld werden , nog nagenoeg olt1(ellelion
den. In deH herboo.,.de kerk ward , den !IIS Deoeother 171S, lel
eent gepredikt door De. Aar&a H&ttlRG& van Sluis, die te dien • •
had góeguen 1150 gold. tot opbouw der kerk en 60 gold. lot epbou•
der pastorie. In de laatàte helfk der •orige eeuw , · word het anabe·
stuur der.er gemeente begifkigd , met aene aom van ilJ,910 pld. uit
de nalatensc6ap nn J.lco ■ Cuna , die hier als wees was ~,oed ,
en daarna als Kapitein in dienst der Oost-fodischc Compap11 bemid·
deld ,ras geworden. Hie"an is echter de helft verloren gegaan dur
de stokken , meestal nii elîecten bestaande , en onder het beheer tao
het collegie van den Vrije, als Opperarmruee,lera, zijnde, bij hel
bombardement' der stad Sluis, zijn verbrand of te soek geraakt.
Toen, in 1797, onder het franscb Bcalunr de Predikant louna N
LEPEU.AB , naar elders beroepen werd ; bleef de gem. herderloos. Zij
werd, bij de organisatie door NAPOLIOll, in 1804, met die van Uaeodijke
nreenigd, doch, door de gezamenlijke Predikanten van dat conmtorie,
steeds als gemeente bescboowd en als vacature bediend , totdat clit
land in 1814 aan onzen Staat terug kwam en men in 181 IS weder verlor
kreeg , eenen eigenen Predikant te beroepen.
·

J~reu
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(IJ Zie Zuvu,1clte .dlmana.t IS{G, bladz. 5!1.
(21 Do.t een schoolmeester van IJzendijke, bij den berbou,r , een nieuwe 1ebuli•
(bord om de catccblsmUB-afdccllng en psalm aan te dulden) ten gcschtuke ~.r oCl
Yoor drn predikstoel to plaat,cn, Is geen bcwi_ls 1\aartcgeu.
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De B. I., nor uo Ter at! ten Westen ,an den llol1imu'I •·0A011,
beàoorea lot de par, ••n Ooathrg I ten bedrage nn omtrent 230 ale
len ; de OT~D , beoosten dien weg I bedragende nagenoeg ISO aielen t
beboona tot de par, T■D JJ..Jij•• - De RHn11• Lutb, behoor& tot de
gem. •an fhwh. - llea heef\ in deae gem. eene ■ ebool , die gemid
deld 70 leerliagr.n telL
Het d. lial 4f u. Z. •aa Middelburg, ii u. 0. no Sluis, ruim
1 u, 0, tea 'L. •an Ooslborg. Het il aijn ontstaan vencbuldigd aan het
bouwea der.kerk in 1669, aoo als bonngemcld is, en was eerst bekend
onder den naam van ■ aT Knus, 100 als het oog in de wandeling genoemd
wordt. Het beltaat uit 31 b., met 11SO inw. De voorna11mste buiHn
staan ■&o•derlük gebouwd.
U.t d. lil(l aeer aangenaam ea is· 1cbouwd op de scbeidins van den
Vrije-pol.ie, en den Paueseule-polder, aan den Molenweg,
ook tepn en onder· aan den dijk , langs den Gouden-polder ; het ia
onbestraat , doch door den aaudigen bodem niet morsig , en heeft ba
hab·e de kerk en school geeae openbare gebouwen. Onder aan ge
melden dijk. staan , Dlljlr den kant no U1endijke, nog vele huiaen •
die tot het dorp schijnen le behooien , doch, als in de11 Goudenpolder
slaaade , deel maken Tan de gemeente IJacndijke.
De kerk is klein, maar juist op het midderi staat een torentje,
dal in llei 1847 van een uurwerk ia Toonien geworden I doch' •U heefl
geen orgel. •
Bent in 1796, nadat , bij dèu ·•rede 'HD Campo Pormio, S&aats•
Vlaanclena aan Frankrijk was a!ptaan ea het Vrije nn Sluis •er
nietigd """1 , is de burgerlijke gemeente ontstaan , en heeft •U dair
aum •an WATIUUKUUI wetûg ,erkregea. Het plalle laad TaD
hel V,ije werd toen overal io gemeenten Yerdeeld; naar ~• wu niet
moplijk OTeral do kenpeleo lol rrondalag te ne,nen.
\\'alel'laad-Oo4eman bchielil het grondgebied , dat tot hiertoe de
blerl. 11"~ .rebad had , tot tegen de Linie , alhoewel het_ .kar
~ phiec;l .der ll'enormdeu aich daar tot de oude IJNIDHO uitalrekte,
~ •••ICl!D8 ,-.en dit ta betwisten , Yooral omdat alla nu onder een
bea&ua,, hehoorea aoa, en tot het selfde departement (der Schelde) ...
~ werd ; - IJaenclijke deed aanspraken op den Gc,aden;.polderr.ldan.
Daar DO de Tan hel ~orspel overblijvende Vrije-polder, ane
gea le-poldereo Vaa-der-Bekea~oldcr le kle.in wa.ren, om een
borserlijlus pmeen&e te vormen , •oe e mea van hel kerspel Oostburg
daarbij den Catelijae-polder en en Diorkenalein-poldcr,
De llad. Oostburg kreea .an be& Vrije reeds· een aanmerkelük loe•
•oegsel nu grondgebied , en ,erlangde misschien - even als Aarden
ba'lJ en Sluis -:- geen te groo\e oiLbreiding , om den in,loéd, die clan
_de buitenlieden verkregen : - men berekende niet den invloed , di•
sulb soude k,Ugau op het trouwen , begrucn co armweaen , dat toen
alles uo, kerkelUk was ; om niet va vele andere botsingen •an al
lerlei •rd· te gewagen , die uit bel •ersebil •an kerkelijk en burprltJk
grondgebied- t.egeawoordig voortvloeijen.
.
Ju 1830 en venolren• hebben de iD'lyonan Teel gebeeb\he.id aan bet
-raderland beweaeo en de Belgische •lag is niet op den toren geweest ,
oJichooa de bende. T■ n GauolU er doortrok en bij gelast.Ie die op
Ie steken.
De kermis wordt gehouden den acsden Zaturdag na Pinksteren.
Het wapen , dat de gemeente in 1819 verkregen heeft, is niet dat
der oude beer!. Il'alerland, maar hestaaL uit een 1child, dwars doof
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middell aedceld , wanrun het eonla Tan 1ilnr, met de lctfa W ,an
azuur ; bel lweedo vaa aznur , mot centt 1irè110 , 1wemmeada op ~
nn Groen en zilter gegolfde 1ee,
WATERI,ANDSCHE-ZEEDJJK (IJ! HOOGE-), ook wel enlel de
W•nar.uDSCn-01,s gebeelen, dijk in 1"atwland, prov. Noonl-Bt1tlar1tl.
l)eze dijk beginl nn de Damsluis in de stad Monnickendam en ,oopt
un de Zuider&ee langs de Ban-van~Znidenroiide- en lllffl hel Il, door
of langs de dorpen Uitdam , Durgerdam , Schellingwoude , l'fieuwen
dam en B11ik1loot lot aan de·hanpaat bij den Oostsaner-0\-ertoom. Hij
heen. ecne lengte van omtrent IS900 roeden (ruim i0,000 eH.) Het
is de voormuur van Hollands noordelijk gedeelte.
In het jaar 11S7!i!, locn Noord-Holland en West-Frie1land het Spaan
aehe juk had af3eworpen , werden , lol tegenweer van den 'Yijlml en
om Amsterdam , hetwelk nog de 1ijde der Spanjaarden hield , te be
nnauwcn , op last van den O'1'Crste So110Y , eenige seh111Sen uo ckn
W •HIUIIDSC:U·DUll aangelegd , als bij Landsmeer , Schellingwoude,
op hel IJ-oord en elders. Dit werk echter , 1oowel als het besetltn
van den W n11r.&11t11C11B•D1nt I bad den gewenaebten· nitalar niet. De
wijl de Y\janden, onder den Ovenle Anwo11rv, """ T.lHIIGU, de Staat1che benden deden wijken en den dijk meester werden ; zoo dat de
dorpen voor het atroopen en plunderen bloot lagen , waanan Zan
derdorp , Zuiderwoude en Broek den meeaten overlaat ledea. Later
achQnt. deze dijk ,reder door SnoY te aijn bcmag\igd , ahhaaa wij
lncn , dat de1e hem in 11S13 doontak 1111 de Noordhol11111d,che galei,
jen , door dit gat , in het ·u bragt.
Aan het oostelijke eind bad men , tijdens Koning Lo-,nm , eaen
slecnen beer op deien dljk geplaatst ; deae werd , blJ den watertloed
1'1ln $ Febmarij 18!i!IJ', door het woedend water ondermijnd , eo stortte
met een vre.caaelijk geweld neder (1 ),
WATERLANDSCHE-DIJK (DE LAG!-), dQk in -,,,aterlorti, pro,.

IVoorrJ..HollaJtd,
Deze dijk befint aan den Ooslzancr-overtoom na de Aehtsii(·
ting (2) af• en. loopt achter l,andsmeer om tol aan do Varip lltrllt
en achter de Purmer. De L•c.m1a: gaal ook un de lJaal bi. Nd m
, vnn daar door de stad Purmercnde , -door Ilpendam , en tot an Ion•
nickendam loe. De lengte van den w,null wordt op 6843 raiedea
(!i!3,i47. el!.) gerekend.
WATERLANDSCRE-DORPEN(DE), num, wellen men
de zee hoofddorpen van 1'at1rlau, prov, Jfoortl-Holla•tl nameltll:
l\anadorp, Zuiderwoude, Land1mecr, Zunderdorp,
Broek en Schellingwoude,
WATERLOO, b. in Staau-J'laa•lttmt, in het rrij, .a..slirû,
prov. Zeelau, arr. en !i!i u, Z, W •. van •idt/eA.,.g, kant. ent u.
N. van. Oo,tb.rg, distr. en Si u. l'f. 0. Tan Sl■i,, gem. en f a, W.
nn Breifew,.
·
l>eze buurt i1 niet bepaald ondencheiden van de bunrt 111T 1'mn·
vin , IOOdat het. juiste getal huilen en inwonen niet kan worden op
gegeven. Zie N11awa-u.111S (lh).

geeft••

(lJ Zie daaromtrent meer breedvoerig hier voor bl&ds, lál.
(2) De Acbterdlgtlng la eene wak!rkeerlng voor het binnenwater en voor de aan
lering van de bedijkte Watcrlondsehc meren, Deze Acbterdlgtlng heeft ecne leni;t• on
1800 roeden '.ruim

r.oooen., en

behoort onder de mcUng der lengte van den L1,.a1J>u<
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WATl&LOO, Nilierplaat, in Jfüldad,-6-u, kol, SwiNiiw,
lfÏtt:ltfft, ter liokenQde in het afvall'IID ; palende bcnenwaarll

a■a de

un de auikerplant. Nul'Hll, benedenwaarll uo de koflljplant. •ar-·
rariteabarg; 1000 akk. groot. Zij wordt met stoom bewerkt, en er
wordt mele koftij aangekweelt,
•
'
WATillLOO. hoalfl', in N«hrlarul,-0.iaru,, kol. Sllffll08le, aa11
de T,...;jart-!,wi, ter linkeraijde in het afvaren ; palende bonnwaarls
aan boscli en awampcn, beuedenwaarll aan den houtrr, WP.lgnonden;
tllOO aU. groot.
WATERLOO , katoenplant. in Jfetlnt.•J,-0..aa, kol. S•rina,_,
:aan de 1r
ter linkenijde in het afvaren ; palende boveu
waara. aan de katoenplant. Alaimo, heaedenwaart ■ aan de katoenplant.
ALipël,last; ilO ,aU.• groot; met 8 daven. Deae plant. il in 181S
nieuw aanple,rd. Vroeger heette aU l.uD•'l'H-Lo.nn11.s1n1. De Ne
gers noemen Laar, naar den heaiuer, C••no11.
WATIRLOOS-POLDEB, pold. in Rijrt'4N 1 prov. Znid-Halleul,
arr. ~ , pootendeela kant., 1'odnigge, gem • ..ll.,,,,,,le, en voor
een klein gedeelte kant. Noonlwtiji, rm, ll'a,_,,J; palende l'I, aan
het Spijkerboor, de Oude-Kooi ea aen .Buurter-polder, 0. aan de
Koppoel, Z. aan den Akkenloot-HerLop•eu-Blijver-polder • W. aan de
Laiè-Boekbor11. en het Zweiland.
·
Dae pold., welke onverveend en door eene kade omdijkt ia , be
ilaaade, 'l'oipnl het kadaster, eene oppervlakte van HIS buod. 9 v. r,
:iO •· ell,, wurooder· 141 bond. 83 •· r. 10 v., ell. sehotbaar land;
waanan ouder
1 volgen• het kadaster, 130 band. 87 "'. r.
-!h. ell., en onder 1'anatmtl, YOlge111 het kadaster, Hband.Uv,·r.
!18 •• ell.; telt i h., aijnde boercferijeu, beide ouder ..IIM,,,atle, eo
WOl'li& dDOI' eeuen achepradmoleu nn het o,ertollip water out.Jut. Het
ptlderLestaar bataat uit den Burgemeel\er van Alkemade en vier Pol-

.,,,.,,,.,_.Ic,

..,1,-.,_

denaeeeten.

·

WATBRLOOZEWEB.VE or W.1nar.ooawan, voorm. klooat. in
F.W...., pl'OY, Znlutl, arr., kant. ea i u. N. W. ten W. •an
~ , gem. en .20 min. Z. 0. Tan ..logtelerh.
Di& klo'olt.., hetwelk • ~ onder den naam •an an KL001TU l'H
......_ , te Emeliue in ·Noord-Bneland, .door 11.0U1 V , Graaf N11
BelJawll, patieh\ wu, werd,
de ptadige onntl'oomÛ!JID nn
dal eiland , in 1290, in Walcberen oYergebragt. Later wu het ene
eo tban1 eene boerenhofitede , welke , met de daartoe beboopoaden, eeue OPf'C!'l'lakte nn 4i bond. beslaat, en in eigen
dom beaelen wordt door den Heer A1ua,a 611,1,11 Pan.a , woonaehlig
te Aagtekerke.
W.ATERLOZING (DE), naam , onder welken het Lll!n,..aua, in
FiNlfo, prov. Grniagfla, tegenover Oosterdijksborn, in bet
,litp valt. Zie Ln,11■•-•
\vATER-IÎE.ERWUK, buit. in het Riji•flfffl•lfij..,../prov. fhl-

•epo•

!:!fe1uts

D-,t•

__,,,,_ Zie Knawra (Wun-).
·
WATIR-IOLINBEEI., _water\ie, dat bü het geh. S•orle,J,n•l,
gem. C.l111ptltowl, in de Belg1icu prov• ..l•twrpe,, 1 ontspringt, i u.

Z.O. nn Niapen, in de pro'I', Jroord-llraba11,halt, en altijchijnen noor
delijken loop tot laet vl. Rooaendaal Toortaet, alwur het den naam nu
a...■..AAJ.KU•TJ.ln bekomt.
WATEBIIOLEN-IN-DEN-RUIGENRIL, redeelte lands in de heer!.
FiU-.icd, pro•. Jfoortl-Brahaad, Yifflle distr., arr,Breda, kant.
Z ~ e a , gem. Tf~ illllffl1tad, in den pnld. d,,a Ru;gmTril.

Xll.

11

IJEEt,

Dtgitized by

,-_
- I
\JOOS e

W &T,

Dit. l.■ d , h1Lwelk · tUe opptnl.akle bslaat · Uli\ ,69 ltllltd, t8 ,. r.
eU,, beeft.: mea t 11iahoofu 'fllll
1;',
SIIIIPA O!Ûdeti
eo bel mas •la water Îll den pold. dea R ·
· o_.malca., -ww&oe
dan ook., io hel jur UWQ, een ateenen walerlllOleatje is phlawd, ·
hebbende 14.43 ell, 'l'lugl. De vorige houten molen , tot welka bou
wfog of oprigling geen nrg11nni111r kon worden nrkreg.. , 01oet, bij ,
'ferra11iog, in eellen nachL pboawd aijn. Er staal op diL laod - ••i1,
aijude eeae boerderij, waan,m he, meer bekeml is onder dea num van
de Bouwaon1-vu-Aoa1.u.11-n1-11u-HiL, Hel 1omerpeil is 1,32 ell. lieae
den A. P. to bel mealpeil nn bovengenoemde ,aolan 0,4i elL bo
no A. P. Het ,rordl beatuurd door J.1couavu Dili lilll, ab tipDaar.
. WATEIUIOLEN-KREEK (DE), week in lfedff/a,"û-Gumo, kol.
S.ri•a..t, welke, met eene oooril<iMlelijk.e. rigLing, io de S . - ,
uilloopl,
• W ATER:POLDER (Dli), l'Oorro. p11Îd. ia Stalll,f-Flaanthrn, pro,. ,
inl•u, d11tr. Slaû; palnde N. eo W. aan de Noord&eeT O. •• dt

-u--

1 ".

a!l~t11s

Wa1ering-van-8,e1ke111, Z. aan de Watering-vu,Greede.
;
In de liet tiende ·was bij onder dien naam beli,eod. De plaab, ,
waar hij lag , hee~ naderhand 1111 ècel gemaalLt van dea W11H"
POLDllll,
Zie dal- artikel.
WATER-RIJK, voorm. buil. in do lacerL Egmoml, pre.. lfooN•
llollaml, arr., kaal-, en 1i u. Z.W. van ~ , , gem. B,-.d-•
Bir1t1er&•m•op tlea-Hoef·••Binn,egora. 1 10 111ia, N. wan Epoad-B.,_,
Tba111 is het eene boerenhofstede.
·
.
WATEI\SCHANS (DE), fort in hel- Dllll'kgr. 'NB BfffM-op,Z- 1
prov. lYoortl,.Brabarul, behoorende t.L de vutinlJ Bergea-op-Z- 1
e& liggende rnim 900 pauen ten W. vn die vestiag , ep beA DÎltm•
\'JUi eeoe smalle landtong • aan do Ootter-SclieWe.
Be, forl heef, 1111 kleine bastioca , en ia alleen. aaa de• aaerdzijk,
langs welke de haven loopt , van bekleediogsmureo voonia-; lll!Wijl
de OTerige zijden door eene breede gracht. aijn ompvu., Ü deor
e1ae 1lni1 in eemeeoscbap ia 9esteld mel da boofdgr.aehl- du 1lllllÎllg;
ook iijn deze 1ijden eedekl doer eeoea bedeli.len wes mal l(lacia, we!R
aicli ooatwurtl me\ die der vetling nreenilJl, In lie& t'ón l&lat «n ,
groet ateenen ,reboaw, to• ll('nin,r nor deá OpsîtJler, gelinip • dteà ,
lot vencbillenJ gebruik besl.tmd ; een kroidmapaijntje en i:m • · '
nen 9ebou" tol bergplaats nn materialen eM,; &er.wijl ondu .dt,i
boofdwal twee kJeiae krnidkelders aija.
•
Dit fort i1 al- tea N., W. en Z. aan hlll guweld der got.ca bltot•,
1et1cld , rerwijl de 00111ijde a11t1 bel 'l'alle laad gebeebi i, deor
noemde landtong_, welke het Stads-poldertje genoemd wordL, De çe
mec111ehap kltseben de vesting en het lert geachiedl ondu logt of
ho•e1t. over den noordelijken dijk • welke ook naar hel hHmlieofd
leidt , waarop ccne kuslla~taaro slaat ea wau do aa,legplaab der

r·

atoomhoo\en

lt.

·

Vroeger werd deze ingang der ha'80 lletchnmd deor urec ....
sen • ten · Noorden en Zuidtn • ea daafOIII de N o • r 1ho b a.o • H de
Zo i d.s • h II D s genoemd , waarvan d" eente Yerdwe1111a on de laalltt
1bot1S dit ro;t ia.
.

WATERSCHli-MEER, ook wel Geren-sna genMind, _,. op de
. Nr:der-f"tl1n11e, prov. Gelderland I ircru, 6-rtnaló, ½ 11. N. 'N1l
Garderen,
Bl't .is sleebta van re,inrten om"ng, doch zeer diep•
landlieden nrzekerell , dat er geen grond in le vinden i5.

&00
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WAT&ILSCBB-POBL, walerpl•• In Dinurll!f'diag,pil, prov. DHil
dr, ~ de r,enun der prov. F~n•tl, ,-. en i u. N. ten W •
... Dinana, 10 miD, N. va■ Klein-\Vateren, t.ebbeude geringe op•
penlakte , vooral in dNNJtleft tijd.
.
WlT.lllSCUB-S'l'OBVB, stuifzand ia DinerdwJi11g-,il, proY. IJmt.
dr, aieL ver Yan de grenaen der prov. Frialfhtfl, ge,u. en 1! 11. N.
•ID IMwrn, f u. 0, va■ Groot-Watcna.
WATBBSTBIN of W&nun11, baars. mz.11-tl, pro,. Owrijael,
arr. 111 3 u. N. W. ,an z-u., kant. en il u. ll. 0. van
11111· en 1 u. Z. nu Bllltlllllàlen; met 8 ll. e■ mim 40 inw.
.
\UTBB.STB!AT (DE), geb. in de har. nn 6nda, pro,. N-4B,..,,,J, ,,. , . distr., 111'1', ea i u. W. VaD Brea, kant. en 1f ••
0.....,,..,,., pm. RapAett- Y..,..;...s,,,,..n1....
f a. 0. vao "-,,Aen; met 10 b. ca "rui• 60 inw.
WATBBSTliÀT (Dl), b. in S,_t,-Ylutuhrn • in ll•II""•-"•·
Wt, pro,. Zeeland I arr. 60,1, kant, en distr. Hrd,t, gem. Hoa

K••• ,

z.,,,,

z. o. ,_

lnÛle.

D.e b., gelepn in den Maria-polder', telt 27 b., bewoond doer
140 aieleo. - De ■ ieowe
vaa Holst naar Wel1oorde ·leopt
bnp de soidaijde van deae bouh.
WA'OllVAL, geb. in het
Jfa,-.barg, prov. Li.,,_"!J,
arr. en !t u. N. 0. nn •Mltrielit, kant, en 1 u, N. len 0. Yin
.,.,.,.., pm, en! u. W. van Vlnfrflrlffl; met U h. en 110 inw.
WATERVLAK, duia.allei in Kn,._,.,.ntl, ~nw. NOflffl.NoU.nd,
gtolll__.. pm, ea iO min. W. vaa C.,m1111• eo· voor een klein

..,..lwer

,.,_,1.....

,-lta ONer de te•• ll....,.,

Deae duinvallei bellaat eene oppenlakte nn ongeveer iO mand,
De Bwplleelr. (sie dat woord) onttpriost, hier even beoolleo of neemt
"- -Unea ...,...,• Vr_oerr geheel woat eo IDlNll'IIIÏf , •Un de
...-U ·ICllcrt preaeld droog, door de kanalilatie •n de Cnt.ricu

....-dam of loniop-tlam (aie dat woord), en beltun tepn,oordig
IIÎl heotre weiden voor paarden , 1ch11J1en en jonr vee.
Wl'f&llVLIKT, voorm•. hoeri., gedeeltelijk i• Slaat,- Yla.rttlntn,
ia liet ~ a.., pro•. Z.,,_,,,, tlistr. 81.U, peehelUk in
llj/fil;
de N. uo de ltad eo par. no IJseadQke I O. aan Bier
._. a an .de ...... WateftllJlk, in Bouclaaot.et-Ambaellt , Z. 1an die
lieerl. • dal ■-baellt, W. aan_de lleerl. Waterland.
Be& llnaue ia
het pleelte van den Clara-polder,
à l n ~ 1 ~ ia, deaGroote-Jonlkvroow-polder-be
Hideo (dn 8talen-Oade'man d11110Dtler ■iet begrepen), den
'.l'taibaot-pelder, het ('OOtlte deel vaa den Zuiddiep-pol
der en Nk van deo Nieuwe-Pai.::leole-polder, te voren
teUeo .J--.w polcltr behoord heb
e ; in Belgil: den K Ie i ne
h ■ k•ro • w •pol il er-bes o i.t en, den Barbara-polder, 'den
Siot-Chrinolfel-polder, den Si ■ t-Anna-polder, een groot

z..,._,.,

dlll ·van den La11wereio1•polder, een deel van Sint-Joris
polder en DIi een •paar kleine pohlen. Door het •leeijen van
den J1111brou,ir-polda , be& herdtf ken daanao , bet andermaal vloei
; . eo -.ecler bedijken , is echter de 1uidel!jkc e" -&elijke 1ren1

.._ 1-rlijkluiid lllÎIICbien eenigzins anden ,-eest , ook ram
-.omtreat van lijcl tol tijd nncbilltn , die door verdragen geëindigd aija.
·
WATIHUJII' behoorde wel lot het ,:,,,,,,1 "'" _,, .,rije , m11r ~)echt•
111 Coatribunl, dat ia: het had aijntt
bnrPn , · en ~hoefde die

"r"""

•
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Jlbtor•

aiet nn het Collcgie un den Vrije te bekome11 of duraaa
aaom to 1t10 , ook ging men un de geslagen 'Vonnissen niet 10 boo
pr beroep naar dat Collegie , maar naar den Baad van Vlaauderta ;
hel droeg echter zijn aandeel in de om1lagen.
He, is aeer 011d en 1ebijnt tot de Zonneleenen (Fodo Solaria) be
hoord te hebben. Het ging_ OTer nn het geslacht Dl BansT, dal f80I'
een tak •an Boaa1,1 gehouden wordt , in dat Ylln L,rm1111 ; un
dezen in dat nn L1 Bo,u , •oor11 aan M&111n en eindelijk aan de
familie V1aH1n,1, die daa"an be&iUer was, toen, bij den in•al der
Franleben in 1794, de heerlijke regtcn •ernietigd werden. De laat1le l,eenbeer wa1 de ■elFde al■ die no de b~rl. W&TUL411D, namelUk
Juw C■u,11 VnHIIU&■, meest, met loeYoeging der gealaditsn•111
•Uner echtgen.oote, bekend onder den naam un V1u,naa1 NL PillO.
W HWHLIIT leed Teel door watenloeden. liet werd O'ferstroomd da
H Nonmber 1377 ; •ook den t NOYember 11570, doch werd telkm
·
geheel of gedeeltelijk berdijkt,
Na de vernietiging der heerlijke ~ten , bleef het al, gemeente be,
■laan; maar toen in 181' S&aats-Vlaanderen met Nederland hereenip
werd , ia al wal op Nederlandleben bodem ligt I daarvan afgesebeidea
en aan /Jsentlijb gekomen.
·
Het overgeble,ene Tan de gemeente , met het dorp en bel soop•
noemd kasteeltje , in België gelegen zijnde , zal bier niet •erier be
achrenn worden : alleen merken wij aan , dat WHBHLTIT oadlti••
onder de onbeslotene steden nn Vlaanderen behoorde en daarom 1111ais
onder den naam Ta.t slad Toorkomt ; dat in de kerk een zeer be,-.!
orgel is , hetgeen geacht wordt onder de beate in die strelen te mopa
pteld worden.
Het wapen der heerl. be■ tond uit een lebild un keel , met drie (Il!·
tande fa1i:11 Yan zilnr , Terzeld Tan bown ter regler zijde nn ene
zespunlige ster , ter linkenijde Tan eene liggende balTe maan en .na
onder no eene lelie , alles un goud. Het ia tban1 het wapen der
gemeente ••n dien naam.
·
WATERVLIET, buit, in het balj. un Bre•roà, proT. /fo«tl-H,l
la11J, arr. en i u. N. van Haar"-, kant. en 1 n. Z. van B..,.iji 1
gem. en 1 u. N. Tan Yelttra. '
··
Dil buil, beslaat , met de daartoe beboorende rronden, · eene opper
•lakte nn 10 bond. 7S "• r. 93 "· el., en wordt thans in eigendom
bneten door den Heer Jn J&c:oa na VooBl'r, woonachtig te AlDlterdam.
Vroeger behoorde hiertoe ook eene uïtgea,rektheid Tan Dll(J ruim 60 hand,
wel aanrelegde boaeligronden, met OTenehoone wandeldrHen , taimie
raden en aanleg Tan klHlst, waaronder een berg van tami!lijke hOQfte,
nn waar men een oTeneboon ge1i1t hee~ over de 01111trelien - docà
dit Ourboach un Watervliet- ia, bij den ffl'koo_p in, 18ti,
Tau de voorplaats afgescheiden geraakt en beboert than1 10 cipndam
·
aan Jonhro11wc M. L, Er.1&1, te Amaterdam. .
WATER VLIET , bui&. op het eil. Tlao,,_, proT, ZetfarNI, distr.,
arr. en 6 u.
O. nn Zwrilcue, kant., gem. en i u. N. na
T/aoln.,
Dil buit. beslaat, met de daartoe bel1oorendeJronden, eene apper
'tlakte ~an 77 bond, S "• r. iO v. ell., eil wo t in eigendom bne
ten door Mevrouw de wed. van dl'n Heer Pu11ço11 Eana,.. geb. P&1•
HORT, wonende te .Middelburg.
·
\VATERVJ.IET, •oorm. plant. in JVedtrlarul,-Gaia-, kol. S•ri•
_nawie, a~n de S1tn'name, ter linkenljde in het afnren; palende

z.

•

WA. T:

\io,••••rta aaa de •11ikerplaat. Nabamoe, benedenwaarts aan dea hot1&•
~ Otorbrug.

WATBB.VLIKT • plant. in 1',11~Juii, op het ail, C.rapo, in de
Out-Dï.ûit, N. W. Yan den lliddenaeinpost.
WATERVLJBT (BIT HUIS-1'8-) or Hor-n-WAftllTtoln, YOOrm.
adell. h., op hel eil. Zaifl.Bn,laad, prOY. ZnlanJ, arr. en 11 u,
Z.W. YIUI Bo,,, kant., gem. en in hel midden nn het dorp Hri11•

--"·

Dil adell. b. is • nadat he& door redurige verbouwingen de oonpron•
kelijke gedaaate geheel terloren haa , ia het laatst der worige eeuw
geheel verdwenen. Ter plaatse, waar het gestaan heefl, aiel men lhau1
boerenuaiugen. De daartoe behoord hebbende gronden , bealaande
eene oppervlakte YID ruim ISO bond. worden thans in eigendom ber.e•
1ea door 1111 maken deel uit, no de boerenbo&lede met heerenhuia:inge
teebehoorende un den Beer C. n11 C1n111 en YID de hofstede no
den Heer H. G. •• P11,011ça11, beide in of aan genoemd dorp pegen,
\VA.TERWIJK. suikerplant. in /VJerlowh-thiaJUJ, kol. Sa,ina•e,
aaa de P,ritdttt&, l.er regtenijde ia bel af,aren; palende bonnwaaru
aas het Yerl. LauJ-van-Oawergenoegd , beneden1Jaarts aan do 1uikerpl.
llualeaburg ; tiilS akk. groo& ; met 10] IIHen. Du Neaen noemen
hur lt.v-noso of Va1H.
WATES, d. in Out-ladii, op het S1u11la,du, eil. Ja•, raid, Ka

Jo,, ad ■• rea. Jlagilang.
. WATIBUN, d, in Oo,c.J,ulii, op hel S•ndtucla, eil. Ja•, reeid.
Rni6a-,, reg. Blora,
.
WATICl. YOOrao. laof. Mrmeld als gelegen bij Ti,I' proY.
loJ, welke C•aa, cle t.wee en twinLigste Bi11chop ,an Utrecht , iat
het jaar 1088 aan GraYia '1.1m in pnaariam traf , en wunahijalijk
gelegen laeeft , waar mea• thans be& dorp W ADuo1,u aanlreft. Zie
dat woortl. .
·
WATIDAL, d. in Oo,c-1,,,Jii, .op he& eil. Larrot, een der Zrudoor
tn-tiln......,.BaJa, op de W e■ tku&t aan den iugantr na de Timor

o~,....

Laa&atraat, en waar deae het ana11wI1. ie, De landbouw der bewoners
dieat boofdaakelijk lot eigene· beboeCte, doeh de ,isscherij van tripang,
sebildpaddeu en karet ,ooraiel ia den handel met de vaartuigen welke

,aa Banda komen.
De Bngel1eben hadden gedurende bon korlstondig tn11elaenbealn11r
ia de •olu~o•• , aan de be,olli.ing van W,11au. , · ecne Hngelache Yla;
loi:geaoodea. De inwoner, badden die aeer goed bewaard , sonder ooit
daarvan gebr,1ik tl! maken, Toen men hi~,aa -de reden vraeg , kree,
111e11 lea anl,...rd, dat &ij wel geaien h11tlden , dat dil geeae ,lag no
de compagnie 11111, en dal &ij ,eeoe aadeftl aaLie dan de Nederlaocbohe
T08f àunne boodgeqoolen wilden erkenoeo.
Hunne denkbeelden nopens
oadenebeidene Huropesehe natiën 1ijo nij aooderling, Zij hou~■ al
leen de Ora ng-Compania • 'MOr -ware blanken , ea dragen van aod-:re
Europeanen geene kenaia. Zij meenea dal de Kngelacbea bianenlandsahe
•wonen of Oraog-goenoll{ aijn , gelijk bij hen de inwonen van
Tiwor-Laut • en andere min beschaafde volk.eren, Zij noemen aicb ael~
,ea Aaak-Compania (kindereo der Compagnie),
.
llen 'lindt bij ben geen afgodsbeelden. Bij bel doen van gebeden, wea•
den lij aich hemel1Jaarl•; zij. erkennen of gelooven aan een Opper11eaen,
Hanne godsdiens\bca1·ippen gaan , 100 als doorgaans bij deze onbesebaafde
,olkerea , nelal met bd ruwste bijgeloof sepaard. Zij &ijn echter niet.
1eheel 11fkeerig nn de Cbrislelijke godsdienst! integendeel lieluiaea 1ij,

•

Digilize<l by

Google

W .à T.

106

dai aij gavnc JMdoe aoudcu willea llekeenl -rc1e11. liea ••e
lofwaardige trek van de,e bevolking i1 de staodva1ti1e legmlllN,
dien ,ij au de pagi1tptn van Yele Jlobba111meda111Kb1 printen Wie11
geboden , welke hr.11 tot hel ldami1mu1 wilden overhalen, dtcb dealÎII 1
oDdaoka aLle NJCNNelÎllfM, oimwer hebben kaa111!11ldagen.
WA'flDt\L (ST&AA:'-\iAN-). afeiititJle ia OOll-JJ&tlii, io den Mt
luudtt,.,,l,tt/ripel.

Zie 'f1aoa-L...-r-enAu,

WATING, oud d. io Oo,t-lndif, op het S•ntlalck eil. Ja.ea, l'IM,
PrHttr,-.&!JffUdwf,p,•. Zie ,roorta op LWINo\11,
WA'flNGA, ook WAnYG• 1 voorOI. 1t.a\e, pro,. Frial..tl, b.
11'1,tugoe, griet. lf'o.,.,.adrel, arr. eu 41 u. N.W. vaa Snm, ml
ea,i u. N. W. ,-an B-'--rè, i u. Z. W. nn Piwfi-, •la!'IOe
aij beboonle.
W ATOE (DE) , rh. iA <hul-l1Hlii, in het Sfffl#UJ#M eil. Je.,
reaid. SNN#,G!Jfi, met eene noordelij1!-e riftina in de 6olf_M..,,.
,û&lffpeode.
WATOE (HOEK-VAN-) of 0010U-Wuoa, kaap in Ood-lffdii, in
&Ie
aaa de .Noordkust van het
eil. Ja..,
re1id. &.raiflya, afd. Griun.
. WATOBHI, d. in. Oo,t-InJii, op bet ..4..boHtM eil. C..-, •·

s,,,.._._

z,.......,_ ,

der den Radja ,an Solaomo-it staande.
WATOEWI, d. in o,,.,./adii, op het ,,1,,..,,,,efw eil.
WATTOBWI,

c-•· Zit
J-, l'llid.

WATOS, d. iu Oo,t-lndii, op bet S.ttdanA. eil.
Djorjokarta.
.
.
WA'fSIU, voorm. st.ate, prev. FriNIMttl 1 kw, 1Yu1.erro_, ~
.Il'OlfftMdnl, arr. en 41 u. N. W. va■ S..,I;, kaat. eD il u. N. N, W.
van Bollward, i Il, z. o; UD K i ~ , _,oe aij .behoome.
W A'f'fAS, l~ncls. in Oost-lrwlii, op het Sa1t1'4t,uAe eil.J-.. ZieWma.
W ATTAS, .d. in Oo,t.Jitdii, op het S.ntltuclr, eil. Jno, raid.
Djoejoiarla.
WATTA-SOELO, oud 4. in Ood-luii, Nlli4. .4..,,_, op btt
..l-6oufA. eil. 0-.. , op 6,we.c.r-., aan 4e N•rdkn1&.
WATrKLB , eil. in 0011-lntlw, in deir MoldreJ..-.INitip,l, 1t1 de
,,l,~,ilm,t/m. bebootende.
W ATTELEE, eil. io Oo,t./ndii, tot de Zuid...,.,._e&Jnr,,. ,. ,
Bar,tla bebooreode. Zie Kn-WAT&&.A.
WATTBIIA., vooria. adell. h. in &et
prov, ,,._
•iffgn, arr. eo 4 u. W.
Gf'OfJtltf/ft , laat. ee 2 a. W. ,an
Z'"""°'1t,
ea 1 11. N. u11 Groouga,t, ! a. N. Vllll ~ HeL ie tllens eene boerderij , die , mol de daartoe behooreade pa
dea , Nn oppervlakte bealaaL vao 39 bund. :iil v. r. HO •· eH., e11
1111111 ia eipadom haeleD wcinlt door den Beer Bn&T Ja ■1 w.naa,
wooaachûtr te Lutkegut.
·
WA.TT.EOB-KAT'U , eil. ia OHI• l11dti, land,.
i11 dn
JJ.W,,clw-.ttrd&i,-1, o. ffD CMJ-Lnl.
- WA.TrlNGA, Yftrru,eLate, prov, F"""8ful, kw. w..,,,_, piet,
1'OMff•dttl. Zie WAt11u.
WATTOELONING, d. ia ONt•hdil, ruid. ,.b,a6"", op het
11fw eil. Cm,,,., op Gro.t-C.,.,,., lands. ~laag, in eea .-..1,
berfJ■ ehtig en 1eer weini!{ bewoond oord.
WATTOELONING (UK), riv. ia Oo,t-Itcdii, in het ,1--,d,,
eil. C.'rra111 , in Groot-l'eNlm , ancl cenc ,uidelijkc rifrti11g in 4ea ,4,
chiptl-11Gra•St.-l.a11Bra1 uitluopendc.

se••
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.tl..._,

.4..,._
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W.ATTOBWI, •• d,,Ïfl OHl-lwlii, resid. 4-6n~ op het .d•hw•
or. Oreoi-c-, onder den Radja van Bolr1im1i-a'r •tattnde.
W-AfOll(BOGl'MV&N-t, iaham •lln4e mond det .,.,, in P'ieel.,o,

,ei, eil. C,-,

ptn.er..-,.... .
;
.
.
WATfi.11 (HOOG-), fflla. •ia Jlï,,dgo, •pro•. 6l'Ollillgfta~ ·arr., bnt.
ett ii ·•· N. o. l'ltt 4flpit,gde•, 'P""· Ororrinr, gem, cm t U,

N. 0. tan Bkrw•; uael. Il h, ••11 114 itrw., tie lerlu!}Uk· g,,cleehdQk
tlll
iredec,llefijl tot ll,,,_errla beboeren,
De hDOge lioomen , welke bier op ·den ouden ·dlfk 11abU ·den lems

Mw-,

dijk staan , wntreklPen un de ·1ohippen ep de Eems tot een balen,
la ..i.g.tijtten ,werck liet diepe ·n--ter ,· hetwelk •bier lanJ• ·eten
,111& às dt;b loopt , dllOI' ene l>illlerij en wacht pilt. 'Dit punt
it
belutr,
WATWEIDK, d. in de Yia-lfO##IÜ'IDggn, pro,. Jf90,J../l.....tl,

"n -

ZieWAaftY.
.
.
.
WA!fWEtlD, 1Jeh, in llfl'Mi11go, prov. Ortntingn, Zie Wall'nail,
llrm.
Wl'fA-JtEER (418'1') of W...... , meer, gecleeltelUk
11111,l, lw. z-•lfH!"l't•' ·fl'"II- O,,,m••"' 1 lt, o. l~• N. "8D s;. ..
g,rWJOlü , gedeekd;ik io be\ #' e,terhatfier , pro,. fJnntitrgffl ; en
daeria leo -te trem. ea 1 a. Z. W. "8n ..W11r11a , 'ten 'ddele '{J'elD,
dt lMt, 40 mia, W. no Ze,enlioian.
Het -.i.1. eene eppermltte 'lln OD(lffl!ff 8 buml. 1 1raam111 cra
ll'fffl' 4 bund. in O,,,,,.,,,u, 1 b1t11d, p . ..,.,.. en 1wad. 'PO•
Ltd. Daarin liggen ondencheidooo eilHtijes , ,naar lbam groeit liet
meer • meer ·dig&,
WAUBAOB ,·fl,ia 4-etl..cfl,l.....~ , , , pl'OY, ~ . •rr"
dialr. en 4 u. O. ten N. 'fan llaa,triehl, kanL. en 1 tl. 0. JVO. vàll
lhal., pao-. fi6a,,.,_,,._IY..,,.., llen telt tt t88 h.·en 'IS-tO;aw., die
- t i n dee . _ .•.,, chJ •eeteelt en -deó ll111del t.an beslnn <rioifetr.
De in., die 'er atlear ·R. K. iijn , 'hehoarea tot de par. "fatr tibMA
Oflfl'-lf.,.., ~reHre ·hie, teflet.et'k hl!ef't, aan éten H. Jo11n·toec-e•\fd.
Dl· dorpteireol wotdt piddekl door 68 lfftlfflf1!u béibdllt;
· WAUIJll, d. in Oott-lmHI, i111lét11/elwha/a;...An,/aipel, op hel eU.
1'-,., een ,Ier .droi-fllofllflen, aan "1, Noorch,e1tbl't, ·
·
WAUM.ATTA, oud d. iu Onr-1~, remt • .4Mbon, Zie A:11n.no1.
WAU.IBLA•, d. in 9oit•lnlii, op het B......,._ eil • ..ftiiloi,ra. Zie

l'""'.

1--....
.
WAOW"EILAIIINES, eil■ nd-e11g,oep in fJllfll,.l'INfi, in den
,._IIN/,i.pel, tot de ~ e i l a w • • bdloorende. · ·

•tt1uk·

·Zij ·hatua Tllelal flik t.._alllllf!pen , lln 1ffn 'àl9elt 'liocrt ktippi,o ea
rilfa -pw• ef onderling wirboaden.
·
·
·
WA:vKll (DB),
in kt ifHffhiffiitr 'ller pro•. IT,,,.; die in
cie. pa. 46co,,"--Proodtliftn•AatdMre otttataat , ·met eene wlltl!IIJke
ristiaf ffOl'tloopeode, :sieb bij de Stok\elaatabl'Og in lwee armen aptitat ,
._ welbn de reuter •oordwaart1 loopende, de grenuehellllng tusscben
de pNrlneiën lltrtd,1 en 1'~1Jolfaa,l \'Gl'Mt , en "ieb llaD den Voe\
••sel _,. 4en Holen ,IPedf 'fereenigt, om de B■ Uerijl ta tlirltlen';
ttrwijl de linkentm den aam Yin 011111-Wo1na aanneemt, Zie h~'t

ri,.

,elpad, art.

·

\VAVBR (OUDE-), "Water ia :,1,,.,ulltlnd, prov. 1'oortl-Hollru1J I het
welk, op di, grenaen der prov. lltree/at, uit. de ,r""" een begin miemt ,
me\ eeauoid-telijlr.e rigLing, door de gem. 6utlertnt, vertolgene, met
•oe·wntelijke1trekki11g, tMscben die ·gem. en de gem. Yinineen-tfl•
,,..,.,,,,. doorloopende I aicb aan de Nes in den Ám1tel ntlast.
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WAVBl\ (RlJl.i-), geh. io
Zie Ri,&■•Waru•.

4'-,,,Uurl,

pro,. lloonl-Holloi

. WAVRl\E~, _,1, i11 4•dellad, .,oorhem tot Holi-' Wi,,o,4
hebbende, tbana pro,. Ulrtd&&,. arr. U,..,,,, kut. Ltt.t•, po.

,__,.,,..e11.,r_,,,.,

palende N, uo de Wawer, die haar ,u
•udom selleidt, 0. aao Audom•Pl'OCll'41Ü,
aan Raip-Wila■ ea
B.otabol I W. 110 de Oade-W11er, dio baar van den Hocp-pold1t aeheidl,
Dele beerl. beeft Hker aijoen oum van het water de Water, dat
er laaga loopt, en is meeat ait,geneod, Zij bevat ooeb d., aocb pli.,
eo bealaaL I volgen• hel kaduter, eene oppervlakte nn 3154 baad.
6i Y, r, 1 v. ell., waaronder iel bood, 3 ,. r. !! v. ell. belulliur
land; telt il b., bewoond door H h!Ütffea., uitaaakeacL: eeoe lieftll..
kiog van ongeveer 140 inw., dia meat hun beslaaa Tiodea ia de
veenderij.
De Hen., die er ongueer ISO i11 getal &ijo, bebooreo lvt de p.
1rGNrNn. - De R. K., vao welke men er ruim 60 telt, wonlea
tot de 1tat. -vao OaJerári gerekend. Men beeft in de&e hterl.
geen school , ruaar de kinderen genieleo onderwijs te 11'O HFWn•
. W u■u1 u.hijnt sedert oobeagelijke tijden met B:oc.Aol ea R.ai1•·
11'i ln i, vereenisd te aijn pweeat , &00 ala het. ook tban1 091, fflll
al1 die beide heer!., aa11 den aelfden .loabacbllheer, aijode da Riff
1'UOJ1e1111 Hu»11c:u1 Auu, op de■ bain Bol11tein , te llaaran,
toebehoor&; aoodat wij omtrent de verdere bijaonderhedeo hier toorU
·u,iar die beide art. verwijaeo.
Hel wapen deaer heerl. beataat uit een ,eld vao goud , meL brec
fasces •au keel, beladen 1111& vijl lchaiae ruiwa (Ullfll) vao lil•,
geplaatst drie en twee.
WA VEBSHOVE, oude auw vao, het d. W n,na■oo, , in de Fitr•
lfoord.,.-koggn, pro,. ,Voor,J.Hollaad. Zie. Wuu1-,.
W.lVER'VEEN , heerl. in 4•1t.Uarul, voorheen tot de pro,. Jlol.
lan,l behoord hebbende, thaoa pror. UlrffAI I arr. Otttd,1, ku&.
Lon&ffl, iem. Yi•ltneaa-ea-lraHnlO; palende N. • • de O.dc
Wa,u, die baar vao Ou!le,-Amat.el 1ebeid&, O. aaa do heerl. Bo&lliol
en \Tiokeveeo, Z, W. un de pm. lllijdreebt, W. aan den Aiulel,
Ui&hooro lt"heidt.
die baar ••a de Noordholl_.be
Deae heerl; bulaat uit den Z1uder-polder en clea Noorder
polder ; bent het d, Wave rv ee o en oenige wenpreid staalllle btli
aeo, Zij beslaat , wolgeo1 het kadaster • eene oppervlakte TU 1'97 bul,
16 v. r. 47 v. ell., waaronder 1501 buod. 60 Y, r. ISIS v. ell. belalhw
land; leit ISIS h,, bewoond door 114 huiagu., uitmakende ee.oe bevolkÎIII
vao ruim 330 iow., die hooCdaakelijk h1to bestaan vinden io de teetl•
derij ; echter wordt de viucherij io de uitpneode pla"en er ook oie&
weioig ter baud geoomen , waarQit derhalte de beaigheid vao bel be
reiden vao allerlei 1i1chwant ea1,· voor,vloeil, De turf, welke albier
en ia den omtrek gebanerd wordt, wordt wee,L te Amsterdam geile•
ten eo ook dea wioten onr het. ü• me& ,leden derwuru gebngl,
De Hen., die er 100 io gelal 1ij11, ~ken, met die van W 11111rew, llotdol eu RNige- ll'ilni,, ee1111 rem, uit, welke tot de
Jdua. van Utmlal., rin[ vao JJijdnclal., behoort, en ruim 130 aîelea,
onder welke ruim 60 edematen , telt, De eertte , die io deae gem,
het lceraarambt beeft waargenomen, i• geweest CoHn11 Pni:11.uus, die
in LeL jaar 1~9fa herwaart~ kwam en in het jaar 160!! overleed. HeL
beroep ge1eb1e1lt dour den kerlu:raad , ouder agrcalie no de11 AIB•
baebtalm:r.

z.

,em.
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0. R. K., nn welke men rr ruim iOO lelt, 1t0rden lot de atat.
'Vóln Yitdnna gerekend, bebalnt die van de Noa en een gedeelte ,:iu
W •••ren, welke • • rh Ne,, onder ·o.der-.d..iel, parocbiiirrm.
Mea heeft in deao beerl, · ééne ecbool, welke gemiddeld dour 40
leerliapn bezocht wordt
·
fa bet par 1731 werd de waardigheid no Ambacblsbeer bekleed door
den Heer W1LIIIIJIU1 llotHwu••, Heer 1111111 Yal"rnlCnn, die bet A,u
baeht toen uit de ffl'afelijkheidsdomeioen, 900r eene som van 6600
sald. locbt. In 1766 kwam zij aan den Heer ltt. PAULUS A ■ 1&1A ■
Gu,1,u, len dien lijde Secretarie no den l\aad tan 'Staten der Ver
ftllîpe Nederlnnden, welke in het jaar 17951 overleed. Laler is de
11.,qjkheid op Vrouwe Ba1t11n& S01A11u J&COi& Lus , geboren v,.. u.. ,
plomen. Tban1 wordt :aij in eigendom beaelen door den Heer T■ zoooaus
HuNaçus Aaau, woo11aebtig le Amsterdam.
De tepwoordi,e Herv. kerk i1 de derde, die Wannna gehad beeft.
De eerste na de Reformatiu stond op die aelfde plaats , en werd in
liet jaar 11S9i ingewijd. Zij werd lot in 1697 tol de openbare gods
dienst rehruiJu, doch als zij toen door •erull.i.ing reeds bouwvallig
• • porden , dacht men gelqenheid te •inden , om ,nel minder ko,.
ten, dan door de oude kerll. te herstellen, eene bekwame kerk te be
komen, door een groot geboaw, hetwelk er schuin tegen onr stond,
en tot een aao11ienlijk .wooobuis w■1 ■aagele9d, aan te koopen en tot
eeoe kerk in le riglen ; dit ge,chiedde met a:ooweel •pocd dat er den
5 Jlaarl 1697 de eerste godsdienstoefe11ü1g in werd verrigt , en de
.kerk deer A•a■H Oonuu1H , destijds PredikanL aldaar , werd
iapwQcl. De fundamenleo 110 dil geboaw Wlll'l'n echter niet wel
trefe-,rd of 'lenoa,rl , 11oodat het veraakte en ecbeurde , in 100 ferro,
dat er pene mogelijkheid wat , om het eeaigain1 te hentellen , ter
wijl het met inatorling drei5de, waarom. dan de Predikant on ge
meeate lae&, in 171S3, 'lerlieten, en bunnen tonlugt tol het seboolbuia
aamea , alwaar aü op aeer moeijelijkc en bekrompene wij1e, twee jaren
Jaar, de openbare ~ie111toefening •erristten , lot dat de derde of
lf1Jenwoordige ker,k 10 be& jaar 171SIS volboawd was en den :Sden Augu1t111 door den Predikant Jaa na SuHau werd ingewijd. Deze kerk
i, in allen deele et"D net en kunstig 119bouw , alj1ade van buiten cene
k ~ k , en vanbinnen , met witte muren , koepell'ormia op5emet1eld~
Zij ia wel niet groet, maar voldoende voor de gemeente , die er ver
gaclw&; ■ij draagt een •ierkant torentje, met een uur en slaawerk, dat
• • eee aebtkant rond gedekt e11 ook van een achtkant spila vonr
zÎtlt ie. Rondom de kerk ligt eeo al1191oeen kerkhof met een pand
pad emrven, en aan den buiteukant met ecne ijpen haag voonien.
be leeganr tol bel kerkhof is mel een nel heli. van de kerkluu ■ f
galoten. Boven den iogaog leNl men in eeuen steen uitgehouwen :

&.,.XXVI,••· .8.
D1

11111'8 HIH Il IIILBID DOOI

JAN DAVID BROUWER, vu Snvo11•t
o, Dili 11S Jvr.11 CIJlJCCLIV,
AnHLIGII 1111 VOLIOIJWD ,

OIDII BIT IILIIID VAR .

COENRAAD HOENElER, Ma. M1nuua TB Aann.DA•,
Va11 ST.-.,1■ 111'1 u11ua1&0N, 1.&e .■IJ Dili UHTE■ s11&11,
0 Go» ! , ....001' an &LÀIII • DIi alJ HIDS atLD IIISCHIIB1'1 j
V USCIIII SOO Hl!BLIJK , 1111 WIL DIi& 11'1 UIDI t.llYEI ,
DAY 'lllL!PI IHU!I DOOR DW -WOOID IN HIUT TH LE\"E~ ,

HENDl\lK LUSSING MA'fTIIIJSZ.
EccL. IV, nas ti.
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In hd jaar 18i4 ·il de kerk, even all de Predikalltftoaing, die reed,
laag in vervallet1 ·staat waren , unmetblUk laen&eW ea wroieowd
woarLoe de Amllaebtshett ee11e hijdrap heefl gedaan •a ■ 680 pldto'
welk goed YOOrbeeld vele ledea du gem. en andere pltdien1t•riea!
den heeft opgew,kt, om eenip giften tot dat eiede af te -.Iem.
Tot in of omtrent l»eL jaar 1780 WIi het ruim der kerk all• dtor
eene gnote midden-, en Ier wedenijdeo dn"n twee Weine dll!9ffll'ÛI
den muur· van dea buitenweg afgeslolen , doch Ie dier&ijcle is die ÎII•
ll'llntr door een vrij ruilR portaal , n1ot twee groete deurea •u lle
genoemde buiteadeorea apheiden. Van binneh is be& keitje
aeer net ingerigt ; ter:nover d8ll ingang is eene verpderkaèr
voor diegene11, welken met de uken der kerk bela1t aijn ; d..,._
il eene kleine gaaade,ij ; - ~ijke beeft. men • 0111 het ~
in de bouworde \e bevorderen, ·ook boven het ·l>c,v~ogemelde nilne
portaal gemaakt. De soldering van het .ruim is geheel en 181!1' net p
stukadooril ; ui het midden daarnn ia ~ne ron41e opening, waeria de
stang van eeae kaankroon , door welle, onder de avondjodfdienlf. de
kerk verlicht wordt I il vastgemaakt; aan de ee11e en a114ete 11\jde ,n
gesegib: opning lee1t. IIWlll, op he\ sLnklldoonet, we\ fruaije Srotlie paden lellen:
·
Da GoD DD Hnn.e.
De kermi• uit in den laatsten ZondD'lf in A111g111tu1.
Toen de I rantchen in het. jaar 1671 1ich meester haddeti gemlllt •
Ulrecht, venekerden lij aich van de liuiaen t.111 Loenn e11 Leeamloot,
en kondell derhalve mei weinig moeile tangs de Ge■1atleat e■ Denllle
rik, de Zowe op, te W,Hann komen, wmaiu dit dorp uiet"""
het Sticht , maar in Amstelland gelegen , zich 'fan geen Fräntoht M
ttgllrde kOft bedienen. Men maalte wel is waar, een teltam 111
den Uithoorn, en aan de Nes ,rerd een uitlegger ,replaatst,. Dlllr lik
aHet kon aan W u1av1sw , te verre baiten de veorgedachleD pllla
gelegen , \Ot geen volkomene hetchenning •entrekken. De ÏilfJeRtllell
nn de1c plaat11, in l\ll'ee komp11gniën bestaande, kft!Jea ._riof op ••J.n4a
kosten tot bun eigen bescherming en 'feiligheid te .waken, en•dtor
naauwe waehlhooding den Tljand te beletten verder door in i» pmiacit
Hollaod te dringen ; dan daat «Ine haislieden eerT•ren wareD ia
den oorlog , en te 1nk om den ·Tijaod te,eostaad 1e lmnea ..... ,
werd nooditf geaeht, dat qj d96r aekeren uitlemrer, de
g,aki genaamd , met 'rt man bemaod en 'fllD ondeneheidene 1tà...
voonicn , onder het bevel van Kapitcin S.BLT , versterkt werd• ,
nemende deze uitlegger, om tegenweer te kunnen bieden , •U• lis·
pluts in het BUleYeld , bij de Bijleveldscbe brog , onder W av111'81,
De> Fransche Kommandant , de Markies Dl Gn,11 , op het hllil Il
Nieuwrode zijnde , zond een en andet' mul bran«lbrie•en naar Wat11v111 , en wel den laatsten dén ts September 167i , met beTel \'ID \ÏeD
schepen met hooi, iedff ~ voeren groot·, binnen vier dagen te Utrecht
te 18\'eren , onder bedreiging, dat de Schout gevaugen en de plut• plat
gebrand zou worden. Maar dewijl ilfte plaats een veendorp en met
geen of 'Wdnig weilanden voorzien was , was het nie& mogelijk UD
dezen eill'Cb te voldoea , daarom \rokken de Frantèhea, .op den IS No
·vember, met 400 man uit Utrecht, door Breokelen en Ter-Aa, ba•
men te Demmerik , Wliar •U 1ieh ,erdeelde11 , bep,eat!e ee ■ gedeelte
aicb naar Vinkeveen en de anderen aich naar Mijdrecht, 01■ dus W,
uan:u van de oost- en westzijde aan te taaien. 'foen•de \ijd lot het
,ohoeren \'an hun oogmerk hcron \e naderen, stelden,die van Viaknmt
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zich 01Dtreo& l\uip-Wilais io ordc , en hadden .tuotpOi&co aa11 brt
eiade va■ dat dorp pplaaltt, weike lieleltedea du& mcu te W•v11n111
geen kotMIMliap ko111l,e heko1uen. Zou haut. die vqn IijdrllCli& naar
be& ---..ïo4e nn W naYut1 a&ak&en 4111 die le Vinkneen het aei11
hoonlea, kwa111 mea laet oo,lei11de· evervallea; Je wipbrug w Botabol
was opgehaald , doch eenige Fra11scbeo • 4oor heL wa&er zwemamde •
lie&ea clie neder, en reodea ijliop, de, nacbll ten 3 nro, naar de
Rijleweldeche.-bra,, Allee prauLe weldra ia alarm, de po.tea en
wacht.en tier baialiedu werden, nadat lwec1 van hen waren doodpcbo
l.a • nNlntYCD , en geen Ollderataod HD be& Slalea volk , dat Uli deo
U1tho9,a lag, hekomeode, moest weo "tlnglell ep alles .erlaten, Het
VDOl'DM1Ul11 oogmerk der Fran,chen waa dea voorgeaaelden uilleger te
termeelluen , die dl!ar ook &1!'-tJd was , op tla& ur fCIIII turf uit de neaea
-clea vija11d le Utrecht, snoerd zoude wurden, nael belelle H!• we
fU de Saatea , dat zij da i111J1!Hleeea Yoor den overlasl der vijaoden
&NCle bueilipn. •en viel wet ,roede op deo ai\legger aaa, die d110r
de Bijleveldache brug afgeaakt • sicb aeor dan eea u11r lang verdedigdc ;
clocb eindelijk. vulraakle, door den vijand omringd ea genomen werd,
De Kapileia Sru.T en 1ijn Luitenant• met twee of drie anderen, werdo
geH■pa, en "ijflica deodgescboten o( doódelijk gekwetst, de -overige
raakk:a met. 1wemmea weg; aan de 1ijde du FrADsr.be■ warea 10 à 1!I
paeuteld , eo onder deaen eea Kapileia I daaroa ootlll.Oad op Hl'lllliliei
deee plaatsen braad, waardoor IS9 buiaen iu deaach gelegd, • Let vaor"
naaa111&a peelLe na W.nnwua, aa■ de Bijieveldtclae brug gelflea, deer
de 11lllllllHD werteenl werd, De uil.legger werd ,ervolgens oav de Heul
pltcar , •n te poet qade om doltl' de Nàecawenlcii1 aanr U1rec:M
p-,oerd Ie Jmnaea wwdea , werd bij t na dal be& pebul , de 'fGOITaad
~ w■, mea er meer op ,oad, argenomen wu, verbraad. Na, jepH de
Îlllealeneo nel «ewelda gepleegd te hebben, trokkea de Ftao1ellen af,
~ dea ia,al van de fruiuen. in Holland, hebbell doe siola
w W .aYn"fm uiel _, 1)ecbt, al, wel op a.dttre pJaataeo , ,edragen ;
&rornrea1 zü
er ook a.lecbll doorpll'Okkoo vaa en naar dea llït.àoora ,
alwaar te dier tijd de Majoor van ~et Prai11iscbe Kurauler--Regimeat ,
,... lau• , het be-fel bad. Doe vond wel goed zeker papier te zen
dea.. dal dOOI' den Secretari, no w.,uvua, op den 28 September
1781 , gepoWiceerd werd ; "d111 luideade : . • UiL •L eo be.vel de,
• Beerea Comuaanderenden Ge■ eraal, , Graaf~.. KALCUIGI' , ■ uilen de
•. .,.aete11111 dv napective clorpea ·van lf'a.e,r,ri, Wuiinua eo1.
• biatne11 den tijd van driemaal i4 11rea buaaen voorraaid van liaver,
• bie, ea genever doen brengen aan den Cilhoora • aan het q11artier
• 4ea Heer Major ve Kaua, alsmede ook· nlle de geweeren co
• -pe•ea IOI de uuátie gcdiead h1;bbende , ea aoe wanaecr hier nie&
• .&■11 geilooraa.id werd I NI aUe betulve door e~o cemmaado wor• dela af,relauld , en tio.endie11 mel ylondcren en straffen worden p•
• ceirrigecrd."
.
0 illlNr■ , 28 Septe1uher 1781.
(Geleekend)
voa Kuu.
0.. dowdiea 1 bij hel wijbo der trocpeo uil Utreeb! , bier ec11 gedeelle
i.lnrarûerd "'as peest , waa de ,oorra11d op , ea dur Amster1L1m
gesloten waa, kon men geen andere helr.oinen ; wHrom eeae dept1- ·
latie naar qoroaemden Bajuor
KaAU werd o(gezomlen , oru uil
alel van exec:ulie, het gene door hum op twee à11gcn langer werd be
paald • terwijl hij te gelijk «a pas pr• om bel door hem geëiscbte
,an- U &recht le balea , &00 al, da11 ook 1fe6Cbiedd.: , ... u.-ileitde aan bc1n
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1l!il kaUDen braade•ijn en jeoe,er ,

1!i) ,aloo bier en eenige m,iddea
ha.er geleverd , terwijl te.an, 17:t geweren mei hunne bajooetlen e11 '"
"aatje ,unnteeoeo , aan ewea kwartierm"Ler van dal regÏIQUDl afge,
lcverd werden. Deze Beweren wa~n die, welke nit '1Laod1 IDlpl!Ja
te Naarden , in 1781S, tea gebnaike no de ootermagende weerliarc
1uao1ebaa,pen waren g~lenrd.
Qen !il JulU 1839 werd de Predikaobwoniog aldaar door brand lef•
teerd , tot welh herbouw uit bel fond• voor noodlijdende kerken eeae
som van 1700 guld. is gegeven. Ook droeg de Ambachtsheer daarlOe
300 gold. bij , gelijk ook andere godadien1tnienden bij die gelepiheid
hunne liefdadigheid hebben ploond,
Het 111·apen deaer gem. bestaat uit een nld van keel·, wel eene fuce
•an sabel , beladen mei twee kruisen •an 1il,er. •
WAVERVEEN (DE NOOBDER-POl,DER-VAN-), pold. in Amttl
land, voorheen tot Hallanrl behoord hebbende, thans pro•. U1rdl,
arr. Utrer./al, kant. LotMn 1 gem, YinieweJHn-11'aHn-; plleadt
N. aan Nieuwer-Amstel, O. aan 'Ouder-Am1lel, Z. aan den Heereowegof
dorp Waterteen, W. UD de Droogmakerij of Polder-benoorden-de•
Zuwe.
Deze pold. beslaat, volgens hel kadaster, eene oppenlakle n■
1001 band. 44 v. r. 15 v. ell., waaronder !ii6t bund. 90 •· r. 115-t. ell.
sehotbaar land ; en wordt door watermoleo1 , ' op den Amstel , ua
het otertollige water oatlaat: Aan de Nes in den Noorder-polder it me
1l11i1 om met vaartuigen in den A1n1tel te komen door middel van-nl•
ting , want hel Amstelwater ia tea alle tijden booger dan het polder
water en kan alaoo geen ontlasting maar wel inwatering geven, let
polderbestuur be1taat uit Polderaebout, Seeretaris en twee Poldermeesters.

WAVERVEEN (DE POLDER-BENOORDEN-DE-ZUWE-EN-U0F
LAND-VAN-), pold. ia .4fllll~Uantl, voorheen tot Hollaarl heboortl
hebbende, thans prov. Utnclal, arr. Utrecht, kant. Lonn, gem.
Yir,'ftnten-n-ll'a~; palende N. aan Nieuwer-Amatel_, 0, ua
den Noorder-polder-nn-Waveneen ea den Zuider-polder-vu•W8ffl'•
•eea , Z. ea W. aan Mijdrecht.
Deze rld. beslaat, volpn1 het kadaster , eene oppervlakte nn
2!iilS bnu • 6 v. r. 42 v. ell., waaronder 196 band, 73 "• r. li "• dl.
sebotbaar land en wordt door moleas op den Amstel HD het o,ertol•
lige "•ter ontlast, Van bo•enue,uelde oppenlalr.te i, onder de • ·
ming ,nn llijdrechuche-droogmakerij Hollandsland i111e•
dijkt cene oppenlakle •an 216 bond. 75 ,. r. i!ii v. c:ll., de heclü·
king mede gerekend.
WAVERVEEN (DE ZUIDER-POLDER-VAN-), pold. in 4_,,,llcu,
'IO!Jrheen tot llalland behoord hebbende, tbam prov. lJlr«M, arr.
Utreel,t, kant. Loenen, gem. Yinl&e,_..11' tlfttNtJJ; paleade N.
aaa den Reerenweg of het dorp Waveneen , 0. aaa Abcoude-Pl'OOIClti
en Vinkeveen, Z. aan Wilnis , \V. aan den polder UoOand.
Deze pold. beslaat, volgens lid kadaater , eene oppenlakle ,an
200 bond, 61S v. r. O!ii v. ell. 1 waaronder 39 bund. 96 v, r. 88 ,. ell.
sobotbaar land, en worclt door eenen watermolen , op den Amstel,
van het overtollige water ontlast. Het polderbeatour liestaat uit Pol•
derachout, Secretaris en twee Poldenneeatera.
WAW ANI, berg ia Oo,t-lntlii, op bel llalulri:IN eil. ,1-6o,a, kilst
,an /litoe, zuidwaarts van Hila.
Deao berg is .•eer 1teil en de top wordt voor ontoeçankclijk gehoudeu.
llet waa op deaea b'!'lr • dat de Hitoeëzen 1icb teren ons in den oorlog
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111et 11&1,m nr1ter"ten, die aieh aldaar nn 1638 to& 18" ophield.
l'C11r dit pbawle 1oopi ■leeh&s een weg , die aecr 1mal en 1Jtmakkelijk
te terdedipn i■• In 1874 i■ dae bers awaar IJC!IChe11rd, bij welke
gelepabeid onderaardtebe · 1wanlkolken uitgeban&en en nur 1ee geloopee aijn, waardoor groote 1t11Uon laada veraonkea.
·
WA wANI ' d. in Oo,t-1-'ii, land HD A-6o11., op he& lloluul,e
,il.
kust .,.n Hiloe, gespantt, Oeli-llato-llar,
Dit d. lag Hrtijds bewe■ten KayteUo , doch hooger op eencn zeer
s&eilen berg, aijnde een pdeelte van den hers Wawani. In het beain
der ftlÎge eenw ••• het 1lccht1 een gering dorp , dat met
e"
sledall 100 zielen , en onder deae i8 weerbare mannen en 19 dati'1
telde.
WAWAR, d. in Oo,t-1-.dil, op het S11,.Ja,d,, èil, JaN 1 resid.

.I..._,

B,,

,.,,.,

.

WAWAll (B.àWA-VAN-), moer• in Oo,t-Intlii, op het Sunda1tle
eil. Jna, resid. Bagln.
la 1847 aijn er door den Gouverneur-Generaal Boc:1111110 voorloo
pip lllllbefplen poomen ter .helj,oediging 'fan de droogmaking van
dit meer, waardoor ceoe uitgalrcli.theid van 8000 b11nd, land voor
den landbouw aal kunnen worden aanpwooneo,
WAWAR (TELAGA-), meer in Oo,1-Intlii, op het S11'"'-:1" eil,
l'llicl. Batln, tuacben het Djinsscbe gebufte ingesloten.
Di\ meer is nae& groot • en breogt . tot d111 ver weinig of pen voor
deel aaa, He& word& aldn■ genaamd , omdat het water eene groote
ffllClieidenlaeid van kleuren nrtoont.
WAWAY, eil, in Ood-l•àii, in de
un de
kast vaa bel Su1Nfcude eil, C.lt6e,; 4° 8' Z. B., 141° 8' O• L.
WAWIIT, oude naam van het d, Wuwn, in da Yier-Noorier
.._., prov, Noonl-HoUMul, . Zie W .lDWAT,
"i'AWOI.U or Wuui-W.lWOIII' eil. in Oo,t-Jrul,'I, in deS,,.,-tl,r
•..u.. , aan de Oostml HD laet S.■do#Ae eil. Celde,.
Het Hel\ 4 of IS mijlen in omvang , .ia boog , met veel ho■ch be
Id en op een koraalrif gegrond,
WAXENS, &weed., prov. Friala11tl, het eeqe kw. Oo,tergoo, griet.
':al•!'n,muleel, het anden 1 w, 1'11,tergoa, grie&. Heaaaardnadul.
Zie Wü1111.
.
·
WAXWAY, eil. in Oo,t-l■tlii, in de S1raat..Jer-M"111Hoa, aan de
Oaeakast van het Sawiueli. eil. CeW. ; S0 IS4' Z. B., 140° 40' 0, L.
WAY, ei), in Ooat-lntlii, resid,
op het lloluula. eil.
- ' • , op de Pas-van-Bagnela, ten N. van Baguela , aan eene baai,
op team witten undoever,
·
·
lr groeijen in den omtrek weinig nagel-, doeh •eel aap- en han
lioameà, vu welke laatsten fali.11.ela pmaakt worden, In de nabijheid
zü• hoop , onloepnkelijke bersen , die 1cbier altUd me& wolked be

1-,

S,,_,_.,_Jloluüot,

"'""'°"•

zet

a\ln,

WU, Pouoa-Wu, eil. in Oo,t-Irulil, in del•di,cj,-.,,, N.~a•
LetBtniiueie eil.
dw11r■ voor de Baai-nn-Atjieb; IS()o IS3' N.B.,
11> 19' O. L.

s,...,,t,a,

Voorheen was er een \'Uur■pnweode berg, waa"an de kegel dien&,
het eiland te onderkennen, Tbant heeft men er oog veel a:wavel.
WAY, Pono■-Wu, eil, in Out-Indië, ,ill den Jlol•hc/&e-.Jrc/aipcl,
14t de Banda-eilanden behoorende. Zie AT.
WAYA, d, in Ooat-lrulië, op de Oostkust nn het SunJaicA.e eil.
CtZ.,, aan de Baai-van-Tolo,

OIQ
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WAY-ABBO (DE), ri•. in 00,1.Jräi, rèsid • .JuJ,oa. Zie àeao (1).
WAYAMOO, nnam, welken de N:r.ra pn,a aaa cle ssikerpleet.
Wn.1•t110, in N11tkrlawl,..lnn.,,a; ko . S ~ ; Zie Wn.&Dno.
W.\YAMOK, koftijplaat. in N,_,.land,.o-,,., kol. Siirinat,
aan de IYayaffW,-ltw11/i:, ter reglenijde ió het afnren I palende bo
venwaart.a aan de koftijplaol. Klein-Jaloaaie·, beoedenwaarll aan d-.
Perica; t 146 akk. groot; met 1$6 slafto. De Nere1-s - - . haar
BaoLoe.
WAYAMOE (1,AND-VAN-),. vetl. kottgr. in N t t d ~ ,
11.ol. Srcriu•e, aan de Pent:t1-kren: , ter rell"8raüde in he& afval'ffl ;
palmde boveowaana aan cleo mond der Wayamoe-luuk, be.aedet
waarl.l aao de verl. plant. Amsterdam.
WAYlllOK-1.R.KKK (~), kreek in Netkrlontl,,Gnm,a, loUK
rinarM, die I met ecne weatelijke strekking, io de Perim--itwi Dit•
loopt.
.
WAYUIPlBO, 111ikerplant. in lflllnla.d,-thiawa, kol.S.,,....,,
ann de Bnna-C-mmjne , ter linkerzijde· in het afnren , paleade
bovenwaarts uo de .. 'terl. snikcrplant. Nim-rdoor, •beoedeawaarh
aao de verl. 111ike,-platlt. Appccappe ; iOOO akk. gn,ot ; met 130 sla
ven. Zij wordt bewerkt met eeneD beestenmolen. De Negers IIOelltn
baar W,v,■ 10.

'

WA-YANG (DE), berir in 0..1-lndii, op he& Sa1ula11eA. eil J•N,
raid. Prean911r-Reg,,,.ll1/aaprn, to1scheo bd &tndoogeclae lands. ÎJi•
pcodjoe eo het Tjanjorscbe land,. Kandang-Weuir, 18 palea Z. m
de hoofd-kampong Tjiparay. - He& is een der laoogs&e toppeo m
be& jwHtel\fke Keodang-rebergte.
WA.YCORIBO I houtrr. in /r,dH-land,-Guiatr• 1 kol. Surát••, UI
de Ca,iw,inica-ktwl, 1 ter ·li ■ kenijdo in het afvaren ; palende boten·
waar\9 aaa den verl. hootgrolkl Mapabe , beaede■ wMrte aan faet Laad·
nn Qiupibo ; 4000 akk. groot ; met een niet groot aantal daftll.
WAYCOlllBO (L!ND-VAN-), ver!, lio11gr. in JflflmafltÜ-6áac,
kol. s.n;.-, aan de CarinilOico-lrwl: 1 ter rqrtenijdo ia het aF,a,
ren ; palende bonnwaarts aan den vert. hou!grond ·Vier-Asen, be11t;
deinraarts un den hontgrond Qnapibo.
WA.YER, batterij in Ood-lrttiii, op het MoldieA. eil......
WAYGAIUIK, e,I. io Oon-lntlié", in· den lloZ.bclae-.lrtltir', til
l11SN\'AL,

·

WA.YGEEUW, W.1iue1, Wnsn of Wuo1111, eil. in Oat-flllii,
ia den Jlol11bc•4rt1/,ip,l.

Zie W HBO,

WA"fHOEKI, d. in Oo1t-J,ulii, resid, .4•b, ep be& •oWM1"
eil. .4mboma, op de kust van Leytimor.
WAY-KOKA (DE►, riv. in Oost-ln,lii, in het .4_,.,_ei1. Boe,
-g-Bni 1 met eene oostelUke rigting in den .drd,ipd-111G•-llt••ûmwJ
aitloopende.
WAT-KOKA (HOEK-VAN-), ka1ip in Ooll-1ndii 1 io den AttAiptl,
--&.-Lasaf'IU 1 aaa de Oostknsl van Let ..dm6a~ eil. lhtsu9:
Bni.
WAYMALOE, d. in Ooll-ltulié, op het SundO#lu! eil. p",;,_,n,,,,r
in het binnenland.
·
WA YIIA'l'TA, oud d. in Ooit-btdil, op he& Ambtmelt eil. Ct,nn,t
Zie A.v■ATTA,

(1~ Eveneens 1oelto men de overl,Jo met VIAY ,mnen!:es!zld:, n:a.mcn, die bi«r gie
• gevonden worden. op de woorden ,.-au ond1Jr1<"hei•linli[.

ms
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\YAI-OIIII (DE). UYo· in Oou-ln,l,ii, raid. -'-'--, ep .laa& llo

,.w. al. .J-1Hm, .bil.,_ Biw., welke,

rig&i-,, ia

Dlel eeoa 11oor1Îwestelijke

.tee .JH1ipel-N11-S,,.l,o,c11rw uilloopt.

•.

W.\YPALITI, d.L in. Oo,-,,.J"dii J ,eml, .drrah•, op het, 6'olt,kuu

"'"''°"'

ál, ~...-., 1chicreil, 11.itoc, pp, Oeli-HolarH•· ·
WAY-POE'fBH, oud d. in Oo.t-lt1dië, resid.
Of het. .la
. . - , eil,
op llfJUIGfflOkl, ao de 001lkut1.
WAY-SAMMA, ond d. in Oo,t-lndië, raid• .Jabo•, op beL. Jl"
,...,_ til. B.-ro., aan de- ,oon1west.1ie11.
.
WUS.ulOE , d. .ia OOlt-luii, op het ••'-'DM eiL
op

c,,...,

c,,.,.,

HoesalfUJ/te.l,
W!YTB, eil. in Oo1t-/9dië, in de StrtUd-N•llMIUlfJr, aan de
Wa&lnll. van hel S.,,,,Jc,.iN eil, C.We1; 0- 40' Z. B., 157° 4' 0, L.
Hel it reûachtÏfJ,
.
\VAYTI I eil. in. Oo,t-lndii, in de Jndi,cl&e,.,,, aan do '?..wdoost•
bit ,an bet eil. TfflffW, eea. lier Kla•e-S---eila_,.; 8? :59' Z. B.,
u,• H' O. L.
.
WUTIIIA. , YOOl'III, d. in Oo,t-lnliè, op bel eil. Xo,la-llt1111oli,
eeo der Lela-eilatln, dal door den oorlog ontvolkt en eindelijk ge-heel Yerla&ea i1.
.
W.BAZB (DE) of .111 W A1H. 1raebt, prov, Frw,land, b,
piel. Lm,.,,,rrleradeel, welke bij de ui Ll.:,pg nn omstreek• het.
'jaar 1480 aan de stad Lee11Wanleo gelNllleo is• ea
hel 1aid•
OOllllijk pdeelte dier _stad uitmaakt.
.
De l!uamio1 ~ • af'ko1D1tif te !lijn Ma hel woord..,. of soue,
dat ia bel lriesch , en ook ia het Gothiscb, alijk" meddv, dras en
moeru heteeleot, gelijk wanig, bealijkt; modderig. Vandaar, dal de
~ WA11U1MM '1) meende, dat dit oord ,,.... de medder
ça aÎlileek der .l&ad ,,. t dewijl dae ilo&'en na dur door da. w•
klJIIIOn pmakk,ilijl Jr.oatlea Yenoerd worden. Het. i, wel aict oawlU'
-U.lik • u, er, 1GGr dat.bel aacblaatl buiten de a&ad aangelegd werd,
Jiier..,. -,plaalf ,aa Jaaarlluch •~ 1haalvail wu. Lienr deûu wij
et••tl , tl• de -lapre • HD .de hellillf YU tlea omlen- aeedUk 1terk af
~ en daardoor alijkerige grond , Yéór d8' dae bewaLl u be
,,._ w,nl, aant.idi119
daen ua• be4,t\ gepHD (i)..
\UIOSCR (DB) of u WUIOICII, ph. in de ••ijn.ij 1H111 '« lier
..,...,_, _kw. r....,.r.,.4, ffOY, lfoor,J.B,a,l,a,ul,, al!f,9 kant. ell
~ •. i •.w...... .BÎIMÏAotM, gem. CD .1 "·· W. z. W. ...... Bt>.'fllYlt:,
• da 111tlaoek th 11'~.,,ilrttyt I met 6i b. 11.n !ilSO mw,
llllida •tGnd hier .ieae kapel tea gebruike van de .B.. K. vaa ilit
en aodere afgele,reae gehuchten.
,
.
IWiBOSCli--EN-DB-WILB.BYT (DB), niLboek na de 19,u. Berg,yl;,
ia de 1/aprij.,.. '•Hrrt.ogn6o,el, 1 kw. 1'••Jl"'lau 1 pro•. Jfoen/
C"""-"> arr. e11 kant. /Jiru/1-ea, gew. B.,.,,.,11.
Dae wlhaek. l,e,taat uit de geh.: de Weboseh, S.paan.ryt,
de 'Wil.reyt eaGrooL-Wilreyt. Men tel& er90h,ea~iaw.,
ea beel'l er eene 1ehool , die gemiddeld rluor een getal Ya11 ISO leerli11Sf•
-.:ü. wonlt.
WECHEL. W 1C1111,1 of W nen•, buu,s. ia de ambLmannij Coln,ulall,
pm. Owrijn,l, arr., kanl. en f u. N. 0. van »..11111,r, 1e,o, ea
l •• Z. 0, nn Diq,e,1we11, met 8 b. en 90 iow.
. .

de o.tlus&

'VIID

L°'•

°"'"'°",

'°'

•

[lj TNIJ. Bijtlragn,. D. 1, bi. ll •
11) !Ie Jtnlr-,,r, UucTMllhrtdige lltidlrlj,1119 ,an LHu1111,rdffl, D. I , bi, SOii.
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Reed, ia. eenen brief na hel jaar 1401 wordt l1rt Bof te W1ca1n
gemeld , als ouder de Bisscboppelijke tafelpederen , e11 in seker ffllollg
door de Regering no Deventer , in het jaar 1IS78 , nopentcle sladtYIMll'
reglen aan den RerlÎlf "an p,...,. o"ergage"en, lllat gewaagd ,u den
pandbrief ,.,n 10 Febtuarij 1H1 , wurbij dit goed un de ltld in panel•
aelmp ia gegeven.
WECH'fERHOLTE, bnun. in Zallutl, prov. 011mjutl. Zie Wac
H1 ■ 0L,.

WECKDAB, b11ora. in Zollaretl, prov. Ow,ijuel. Zie W1e1&1.
WBCKEll, geb. in de heerl. Bal,Htf, grooth. Lvffflllntrg, arr. en
4 11. N.O. nn L11fffllhrg, kan,., kw. en 1 u. W. N.W. YIIIW•
w11mac:Arr , gem. Bierr,
.
WHCKHORST, norm. ene in 7'v,nf/i•, prov. Ot,ttijuel, arr. il n.
Z. 0. van Ál..elo, kant. en gem. DelJn, - Dit erve vindL men
reeds in 1188 vermeld.·
·
WEDA, voorm. d., prov. Zuitl,//olb,,a,l, Zie WEBD&,
WEDA , kn1t in Oo.1-lndii, op het llolu,c/ae eil. Oilolo, in liec
oostelijk gedeelte nn dat eilind. - Zij 1taat. onder den Sultan m
Tidore.

WEDAABT of WH111T, oude· naam un hel d. Vus.aawuu, in
de Mejjmj ... '• 1/rrtoge,J,o,eA, kw. x,_,.,.1cmc1,. prov. lfadrtl•Brobond. Zie VALHIIWH■ D,
·
WEDDB ; gem. in Il' n""'1olJ,, pro.,, Groraingnt , arr. en bat,
Firudiol,n (i k. d., 14 m. k., 6 1. d,)·; paleade N• .au de p.
WinlCholeo en Belliogewolde, 0. aan Belliogewolde, Z. aan de IUI·
Vlatrlwedda en Onstwedde, W. aan de Nieawe-Pekela en à (We.
Pekela.

-

·

·

Doe pm. bevat de d. Wedde en Blijham, en de durlN •·
hoorenda 19h. Boom, Lutjeloo, de Morise, de Smookerl,
Weddubersen, W e-dderbeide, W eddcrböfte, W eddeneer
en Hoa1eri1e "!i olf, bene,em ~eeltea ,ande pb. de Draa1Jer1),

Win ■ chot..ar-Hoo1ebrug, W1n1cboter-sUl en Weuin1hi. sen. · Zij be■laat eeae oppenlakte van 4105 band. 7 v.,. 66 .,,.el).,
waaronder 4081 band. 8:1 "• r, 4 ,. ell. belutbaar land; tel& illt.li.,
bewoond door i89 hui■gea., uitmakende ••• bnolki ■1 ,.•• t&IO ••·•
die meest in den laodliouw .hno be■taan viaulea. De pad is • alt
in de provincie Drenthe. Men heelt er uadgroad , derrie, ,.pad
en ~open grond en bo,eadien ia B l y bam ....i en tlureader nme
klea, Weuinghniseaea Wedderhöfu sijn meer boaehrtJk. Ie
heL jaar 18'0, aija de markgronden alhier nrcleeld en dit heet\ lie·
lan_1rijke resultaten oppleverd.
De H•"•••die er rnim 1600in ptal 1ija, makan de gem. beide Blije•
•
eo·wet1Je uit, welke in deae bi1rg. gem,iedereene kerk hebbr.ta. De Evang, Luth., die er 8 in getal 1ija, worden tol de gem, nn 0-·
Peüla gerekend. - De R. X., na welken men er ongeveer IIO telt,
paroebiëreo te 011th-Pdu!la. - De enkele Isr., die er weoat, belieorl
tot de ringsynagoge te 1'i"t:1,o,-,
llen heeft in deae gem. twee scholen , als ene Ie W e d de • ééne
te Blijham, welke gtmamenlijk gemiddeld door ongeteer 180 leer•
Jingen bnocbt worden,
He& d. W1DDS or w..... lig& !il 11. z. z. o. ,,•• Wintebolen 1 111.
N, N.W. -wan Vlagtwedde, 1 u. N. N. O. van Onstwedde,~ a, W.

un de Hannoverscbe grenzrn aan de oostz\jde van de Westerwold
acbe-Aa. Men telt er in de kom vn11 hrt d. 41S b. en 2~0 ÏH,, cnanct

-
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de kerlelijk daartoe behoarende geb. de Wedde r-8 er 8' en , . H ao r n ,
J,utj,,loo, de lloriire, de Smoolr.erij,. Weddorbeide, Wed
derböfte, Wedderveer en Hongerige-:WoH, bennens een
gedeelte van het geb: Weuinirhoiun, 140 h. en oogeveer 800 inw.
De Aa neemt haren loop lanp het dorp , waar ler plaatte , eene
lange brug over ,Ie rÎYÎer ligt , welke lèn koste der stad Groningen
oaderhooclen wordt, mur die daarnn ook ·de tol ,rekt. Er ■ ijn twee
boow-eaeo , die :S ell. hooser ligeu , dan andere landen i ,ooral naar
den kant ,an de Wedderbergen.
Het bol gebouwde dorp , bij regenachtig weder , rnel morsige , niet
gepla,eide undwegen, is door dijken ,an 1 tet i ell. omgeven. Men
heeft. bier den W ester d Ult , at.rekkende 1ich uit 'fan Wedde ,oorhiJ
de geh. Hoorn en Morige tot Lotjeloo , en •enolpnt to, aan den
Staartjeclijk hU· Blijham, om dit d. · voor de overstroominpn der Aa
te beveiligen ; den Kar e la d Uk , gaande van de W edder•es tot da
W euingbuiaer-es (■ijnde 1lecbt1 eene ac~utling, c,m het water binnen
de Aa te beperken , ten einde daardoor den aehielijken afloop te ,er
hinderen); den Oued\j k, ■ieh van de Wedder-es tbt Vriescbeloo llit
Slttlkende ; den L au dijk, welke bij bat geh. de Moriga begint en
nur Blijham loopt. In 1830 heoft men ook nor eenen dijk gelegd,
,aa hel
de Bergen-af lOt aan den dijk ,an Vriescheloo of den uo•
gaaamden Zonndijk , om de nebeele Wedeler gemeente•weide voor
be& Aa-waler Ie beveiligen , en da ontginning. die meer en meer loe•
aeemt, daardeor te bevorderen. One dijken aijn 1 tot i oll. · hoog.
De
die er 880 in pt.al lijn , .ondel' welu ruim 1:JO Ledema
ten• maken eene gem, ai,, welke tol de kla11•. van
rin8'
,an Be"-fn,oltl,, behoorl, De eersle, die hier het. leeraarambl heet,
ÎI pweeat Pua111 Sc:u1LIT1V1, die er in 11S97 llond en
in 1891 opptolp werd door IIAn■1&1 Kou-. Het beroep 1eaebiedt
dow tt.ampretJ&igde inpqtenen en den kerluirud. Burir-t,er en
8-d vu Groainp hebbea in 17117 ukere beroeping te WDN, son
der ,ooraJ'pande a(koodiginlJ in do kerk , door oenige collatoren
•temsffetJligden pacbied , ·afgekeurd en hunne vroegere fI"lfffeD ap
prvbalie , op o■ '9angene klàp,a van ondenchaidene niet opgeroapene
~gtigdan en- 'DB ondwaoek der uke , weder ingelrokken, als.
stade daarbij door •ene onware to0rdrag, om den tuin aeleid , en nu
bi oadenoek bevonden f dat al de nreiscb&en ,an ee ■e.
he
bij de 1ladtordonnan\iën va1lgelleld en van oudsher ili dat
lanilN p onveranderlijk nagekomen , toorbadaehtelijk waren achler
paten.. De kerk , welke hier ,66r da Beformaliil stond , werd in bet
ju, 1681S door de lfnmterscht krijpheoden· tot mapaijn, ammunitie-, ·
waehlbnis en hoapitaal gebruikt, doch l\j ,taken haar, hU bunnen al\ogl,
iii 1886 , in brand , waardoor aij pbeel verwoest werd Naderhand
is a\t , hersteld lijnde, in 188ö. doo, een awaar onweder zeer beaeha•
digd gewerden. Nadat •U in 18'1 weder berstellingea ondergaan beef&,
is het eea net
gebouw, dat. geheel op ■ieb aelf t.en N. van de
lom da dorps staat , m geen orgel beert,• Op het koor ligt eene .
merkwaardige zerk Yan de familie Au1.en ; du, rondom 1taal;

p.

e_.,,

1',n,olot,,..,

••,genomen ,

or

••uif•

raepin.J.

munt

~n 't j11r unt ,Oeren ti€€€ un i i unb ,,bei ~rib119eê
n11 g)l4rtcn 1>edunbtging~c tt11rf .f)11pc !lbbtng~eê , ~oofltnf
Hn mkêtcrilolb.c, bcèètndtde mote. reêtenin ben urcbe. ~men.

Op een der koorgla■en , die voorbeen zeer Fraai moelen beschilderd
ff"WttSL sijn, 111s men gebrekkig: Os1111uD Jo■ ,11 Ruaans,
tot

xn.

H,"'

DnL.
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Sl•gkrtR 1 Jl"tikH6~, Collio•, D,.;,.,wld,, 11'eit,rdttl, Jonk, ,.
Ho.Ji,u:1' tol Fr,nnn,m, 'YÏeTlnlrffl 1, Prauidnd n Brf-Dijigra• ••
• Dri, Delfsijka; Wm,DJn An• ,..,., , deelln tol .lsiwge, • 
" Yroa,,, tol 81.glfffll: ens, •••• - ~ . Dele loorglneti lijn
in 1841 door nieuwe nrvanr.n• Op de eene sijde Tan den predikstoel
ltaal uitgehouwen: 167S. 1na1C11 Annn 1 · K11Tnau.a Tl La■.
HeL houten llokbni1 1taaL een weinig vaa de lerk ••rwijdenl.
·
De dorpsebool wordt ~ddeld doer een plal Yan 80 leerlingen haaehl.
Vrotger 1lond hier, Z.O. 'HD hel yrp, he\ Hni1-te-Weddr.
Zie het "l'olsende art.
Bo"l'en de deur van hel hui, •an den kaatelein Ju Eu• Hamnt,
leest 11Jen op eenè zerk de woorden : Rnao A11110 1880. Men Yet•
moedt I dat de toenmalige Drost, die het Buil-te-We4de bewoonde,
sieh , toen die burg •emerkt' werll, in het hui• , waarin die .ieen
,-.onden wordt, 11I beblten terug getrokken,
Ien lieert biet twee jaarltiksebe paarden• ea heestenmarlitn , als: ,
de 6éne dea tweeden Woensda,r na Pinksteren , de andere ilen lu11lrA
Woensdag in A11gustn1.
WKDDI (Hl!:T HOIS-TI-) of Aoo1NA•IVI&, voorm. burg te 11',llt
in 1"e1urwold,, pro•. 6""'1wgn, arr. en i u. Z. ten W. •• "•·
11tlot,••
Dit oude •lot i1 Ïtl het jaar 1478 , door de Groningen , ter plegen·
heid van de verregaande •ersebiHen êler Heeren &ao crn Hno A111m
lefft'D de Bctgenten vaà gemelde stad , die tot eea epeûann .-leg
waren onrgegaan , tol den rrond toe nrwoeat ; doch· niet lallf d•ma
werd er door de 1tacl, ten cleele TaD de afbraak, BUI de Pdll.,4a,
en wel wuncbijnlijk tnuehen het tegenwoordige dorp Pekela t11 lle
Winecbeter-brur, een nieuw ■let pticltl , lllfl eeae grlKlld • lltn
bolw•rk • lietpn naar ,remeW rMertje Puu.aaaa werd ,-oamit. De
alad 1telde er ook èe■ en la1teleia op, die ower phcel W..,.eLle
en een pdeehe HD he&Oldambt, namelijk Bellinsewelde en llij,
ham , hel bestuur had (1).
· Het Heu-Ts-W. ., is eeltter in het jnr H88 dóor 11.&n A...-,
bij Wedde, weder berhouwd. Dit huis wu, lijdeas den laMlir·
jarige11 oorlor , na81' de oude ••ti ■gboawk■nde , lllet. dikke •na
en uitspringende toren, 'Hnlerll, en owerilJem dow t.wee rraàit•,
eenen wal en eenea bedekten weg liesehermcl , il geclaNnde diea •·
log, aeer beroemd gewerden , en menigmaal , uowel, door do S,...
aelaen al, door de Staatschen·, gew01tnen en berwollDIII, soe wml lle& in
llei 1188 door Graaf Lonw1n na IAUH, met 1leebfl ISO ,man, o,er
rompeld, HeL wa■ hem aeer gelegen, wijl bel hem den
~a-~e pmi■cit •
t.roningen 'opende , en den toevoer uiL Duillehlaad pm.lll.elök maalte. ·
Bij hield daarom aldaar s\jne loopplull en wel mei aulk een ~ , '
de& hU binnen drie dagen reedt 600 à 700 man l,tJ aieb kreeg. Later 1
weder i■ banden.lier. Spanjaarden geTallen, werd ut ff911-n-W_,
den 18en 17 Angustus 11181 1 door Graf w,•.,.. u• NMSu iapaomm,
Dit deed de Spanjaarden in Wimcboten opbrekea aau Slocltlern,
hoewel lij del ook op de aûlenoliiag der Slllauehen ,erlielen. Graaf 1
·w11.UJI , thaa1 de handen ruim hebbende , ~ lersload dea Beor•
tanpr paa t.a nnterkon -; al1 bestaande het. 'IIOl'IMJJHI ooperk no
•üneo logt, om Groniogea den toevoer ai& W111tphalen te beaemtn,
·Hiermede be■ i,r 1ijade, nraam bij, dat VDHU •enterkiaf had

•er

1

(1) Zlo do werk011 T&llPro 11tc. J- J'fllrio, DL lV, 11&,II; bi, 2H, on DLTI, bl.751-
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, en d•l Gr•af F■ NUCs 'Id 11s 811•, mel eeae aan1ienlijke
mast in aantCJtlt, reeds Ootmauum ingenomen ud. Daarop liel hij
MIii •nandels in de bepna 1terklè , en trN. over hel klo•ter Ter
Apel uar KoeTerden , om ~• Tij■nd , wue het mogelijk , Toor dea pu
te Sehooaeheek te llaiten. 11- dit plakte ■iet. , OMM de 1110ens-
se11 oftftll IOO droog warew, dat. n,en die aon4er billller doonnkken
k•. Hij legerde zieh tlierhaltt Ie Beppel , - van daar eeo wakend

oeg te headen op

,.111 11U

Baao. Dan . _ , .een&

me\

V1ao11ao

'N!r

eeaigd ,rillende sijn , trok langs de• korlet•• • • eTer Scnonebcelr.

naai' Groeingen , 11ta■ma •U paamenlijk sterk WIINllt IIO()O mN le "8t
eo 1400 la pàtd. Haa eente werk wu de Aduarderaijl ua te tuleb ,
welko alf llormendwhancl llJo.teo wi■ nea , ef'NhMn iie llaellillf alecbts
uit IO - • lialond ; àerN Sleehteftlll , dat aich t gelijk eoll Wie
ldaoten , bij ftl'drair oterpf, tuar W1 - -n1. met storm. bemaa'·
tip.
'ffftaer.e aldaar eenï,e dapn eo eanai■Nle, om ler
s&ond op te trekke■ 1181!' de BouPla■ pr ot BeHinpwoWeMehana,, -nt
beide die plulten hadden nor nU wat pink• 11111 haft omwalliopn.
Dnea mÏl818f Dlllllell ie beaettinpn · te baat , ea brlflea het- lrerig
waieede - •er, dat, leien Vaan- 't'OOr de Bc.wrleD!fe Jr.waàt , ai we
dentaad konden bieden. Dele bnreetd , dat de regen ..tang het op·
bnlea IINlllelük megt maken, _,.. al india Gl'llllf ,W 1u.a, in1■id
dcla Ie Tolbett , in Vreaweld , aan19ko-, •• Hut·Df onr Sloekerm
a&aeed , t.ra• aija voora-o- bele11 op ; _ , lep■ het ~noeeen der
Greninsen , wie hij op hunne .lilagten daarover bits toe,oegde : • bragl
• mU een ll!del nn onen Ueere God I dat hel d"'°II weder al ltlij"•·"
T-1
aocht hij Graaf W1L1.a■ k Tolbert· •p, om cliea tol
ait te lokken; Qlllar t,r ~ • · 0-. met voordeel aan
Ie '8111■ , •erd hem door diens wijslijk- ,-emeae rnu&regeln beJet_
Rij l1epn8te toen :londftlen door uiihonpi■t· te ninga , aijade
d ~ aoo anet , dat bij , tien winler door • tij• nik ia liet •.W liel.
lfur die plaats was bnoren• doorG,..rWn.,.n i -.... Yooniea,tlie eok
'"r• ft6r be& lliteindiu111 dn•.,,eWtegl,-lael gala• hacl • - • •• Winsclteten wedet Ie bemagt.igelf,
·
•
.
0. de INeJlllt van 4lell ~ ft11 . . . . . _ baddl!n, ia 11751, aich
't'ID tlit slot menter l(elllRkl, dil hu■ ia M ... ~a, op laaan1D lafJ'
aaar GfOllinpn, welie ,&ad
gi91PD 11e1e...- , 1 doali wlllller, na het
............. 4il beier, IIIIM!llen ftrlateD. wlll' welld bel., ..lijk ..,._
pr meermalen, lleedt beweoncl doer den DNet l'I■ Wedde en Wester
llt bekw...., eftt cle .... 1 da ■-1 9811 o - -•.
Zie TOOl'ta
woerd. ·
.
W.DDBHORN, ook W•....,••fW11111-, bnn. ia
pro.-.
Owri.i-', arr. e11 il u. Z.ft1t•A,..,1wNi,. eu1l•• W.Z. W. nn
Dttldr,,,. gem• .lw.N•fhlden 1
70 t.. en '30 i-.
W.KDDBRBDGB!f , eek wel elllel • ., .._., treb, in Il'
, - . ~ , arr., kant. enlt11, 1 ..... ,,,_,,.,.., tal· en
i •• ll. ••n 1'.,J,le; met i•·lt. e111 1.f Ïllw. •
WBDDB&HIIDH, geh. i■ ,,.,.,.,..,., pt••• ,;....
arr.,
bel. en i 11,. Z, .,.. ll'fftltàolfft, gent, '11'.,U.,
WIDD!RHÖFI'B, geb. in l#'nt,n,oW., pro•. 9-i•g•n, arr., kl!■t.
eii ~- • ·
IJ'iwmte,n, gem. ea 10 miw. 0. '1111 ,,,,tldr. E,
lla■ t aldaar tlian1 alecbb éé■ bui,.
·
WIOOl&tBlft, r,b. in
pro•. GNIIÏ,.,... 1m-.•
b11t. en l 11. Z, 't'atl lrtnstliofrn, 3cm. en 1 u; N. v• 11'-"e; _,
9 la. en ruim 40 iow.
•
•
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•WKDK 1 •oorm. d. in den
Ilolfa,l,

Zie Wna■• ,

Z■it1-lloll,1nJ,11l,1-Nt&ril,

pro,. ZfliJ.

WEDERHOOP (NIEUW-), Hrl. plant. in Jf,dn,lad,-G,.;,,.., lol.
Sari,,._ , un de B..,._Cow.ij■,, ter linkera\jde in bet. almen;
palende bovenwa,rll aan den mond der C.,iwinica-kreek. benedowaarlt
aan de 1ailerplan1. de Dapraad ; benecwnwaarts aan de ComnMWijM,
WKDBllBOOP (LAND-VAN-NIEUW-). nrl. ko.1gr. in Jf,tl,,W..
CviaH, kol, S.rÏtlaa., ho de Canwia~lred , ter linkenijdt io
het afvaren ; palende hcwenwaarll aan bel Hrlaten land 'ID den D&
geraad • IN-aedenwaa1'11 aan de Commewijne.
WEDKRZIIDS-HBT•ZWARTE-GA'f (DB POl,DER-), toorm. pold.
in
,,latt.,I,,.., prov. Znla■ tl, 1 distr • .'tl•i,: palende N. ua
dm aa■ was .na Wulpen en den Gleefscbea pold1r, O. aan de wate
ring "•n Bmba■ ,
aan .te watering van Groede, W. 111 liet
Coppmije-Schorro e■ .te Noordaee, Bel wa, eten .al• de pelden lt1
noorden 1leehb .•n onderdeel HD den 11'11Z,,,..,,01Mr (aie dal lrl,I
Hel 001telijk pdeelte w111 in de aestiende eeaw de Water-polder.
WEDERZOllG , lr.offljplant. ia Ne...,_d,.G■ iau, kol••~ ,
aan de Bffletlea-c.-.it,ïjM, ter liakeraljde in he& afwareu; p;Jcudc
hovenwaarll aan de koftijplanL. Vriencbchaps-lieloicl-en-Oudenort, lie
nedenwaart1 aan de kotlijplanl. Katwijk ; 71lii akk. fl'IICll; met
Sl18 alaftll, De Nepra DOemen baar Konu&&11 of K11iu11.
WEDJ, d. in Om-lrulii, Gp hul S•.da,ci,e eil. J,,.o , . resid. Dj«•

,ç,,,,.,..

z.

iote,.,., .

'

· WEDIB-ALOB, riv. in Ood-l11Jii, in bel S"rultut/w eil. Bali,.
Kaml,11119; met .Ie •opDlllllip Sie jntjie.
·
WBDOONG, diatr. in. o,,.,./rulii, op beL s".J,u,:i, eil. J1N,
resid. &...,_,, ..,., De.u.,
.
. ·
WEDUM, oáde naam· van het d. Wuov■,, prol'. Frif,,._, lw,
Oo,lffl.100, 1rriet. Baa,_,.,,tk,I. Zie Wmv■•
WBB, d. in II...Ï"f•, prov,
Zia Wui,
. WliBOSCR, ph. in de M,ijmj - .'•
kw. Pnl
land, prov. Jfoortl-Bra6a•tl. Zie W1101C11,
WEECBELB., volpm IODIIDipa de oude naam 'flR de. buun, Wu
OllO in Zal/nd ' prov. o.,.;;...,. Zie wuu,.o.
WBKCKB (DB), voorm. d. op het eil. Jfoortl-JJ-lau, pre,.
'-tl., hetwelk men vermeld vindt in de chroayk Yao 811......-,
1l1 aijnde , in hel jaar tli4, buiten gedijkt.
WEEDA-BILANUJKS of Roman,-mA111t1a, groep eil. in Oo,1.f,,J;i1
in den lloluht:lw-Anlûpel, aan de Znidooatk111t YID het eil. Gël,l,,
in de Bogt-N•-Jl-. - Zij ligpa allen op een rif.
WEEDI, Wn1. of W■--uecca, d, i• den Groot.-z,_..g.u..J.
,clae-tDtJtJrd 1 pro•. Zuûl-Bol,-J, N. ~•n Wieldncbt.
. Rel wu •n der 711 dorpen , die hij den wate"loed va• 18 N0t•
her Mlit verdnakea IIQa ea eea der S4, die aedert niet weder te
wooraebijn aijn pkomen. .8emmip■. willen , dat het aoude pep
hebben ter Jllaatle , wur nu r.illurtshoek li&'L , c!och op oade uarten •
van don Zuidhollandeobe-waard komen beide plaabea voor, Ook 111111&
het digter bij Wieldrecht f.'ltpa hebben, althans onder Wieldrcclit
liir,rèn, bij de Dordsche-kd, .nog de Gronden van du Broek,
Op de Dordscbe kaart tref\ men mede eene bpel ua B■o• ~ - Het moel eeae heerl. seweesl 1Un , •.aanan hel placbl u1 W1111
aUnen aum ontleende, d■l hier een adell, b, beaat, beL Bui1-te•
Weede geheetea. Zie hieronder,

Grrmi,.,...g,,.,.,_"°"11,

z,,.

1
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Het wapea deaer laeerl. baton!\ uit een 'ftld 'faa 1i1Yer , meL zes
kliitl ,·11n keel, 1taancle drie, twee en een
WREDE (GROOT-), 'fOOnD, bnea. ia Zallni, proY. 0Hrij11el,
arr. en kant. Z-U., gem, Z..U.i,,,pel.
.
WBBDK (BIT HOl~TK--), 'fNrm, adell, b, io den Oroote-Z■icl
iolload•A•--•, prov, Zuil-Hollarul, ia de heerl. eo oabij het d.
1'Htá, waarmede lie&, in den water,Ioed vao 18 NoYCmber 1421 ,
liedolwen ia.
,
Het w• het 1tambai,, no het adell. placht t.111 WnH, waanan,

ten tijde ••• de OYenlroomior \'ID 1411 , teerde BUNIII VH WIDI,
Knaap, wiens dochter Cu11u1H Hl WnH geb11wd was aan W11.L1 ■
n Ka,u1 DH1lts10n. Ten UJde wan Keiaer KA.In. V leefde mede un
dit plaebt nog &1u en Jo■H 'fAll W 1n1 , Knapen ; terwijl bel Lege••
woord,ge geslacht n11 W••• vu D11n1LT er vermoedelijk un af1tamt.
WKKG, b. in be\ .i... . . . ..a-,ein, proT. Noor,1-B,,..,.,J, B,nl,
distr., arr. en IS a. 0. van '• Herlog_,,.1,, kant. en 1i a, N. 0. nn
r,,,_,, gem. en I a. z. 0. YGD Udn, eeo godeclle uitmakende nn het
geh. w"g-Koohl,rr-KalmaAol. llen tel1 er 16 b. en onpYeer 00 inw.
WEKGGHLO, b. ia Z.u.l, pl'O'f. therij111l. Zie W111HLO.
WBRGJR (HET), pold. io &/w,laad, prov. Zrdtl-Holla,ul, arr.
~ - , kant. a.... J gem. Bro,i o• • , palende N. w HD den
Lid polder, N. 0. ua den pald, Groole-Eue , z. 0, aa11 Broek ,
Z. W. en W. aan de SliDfJlf, d10 het 'fin den Zuidplu-poldor Kbeidt.
Oae pold. heel\ noch molen■ n~ 1loiun,
WEEG-KOOLDERT-KATTENHOL, ph. in hel Laad-••-R11w:1tein,
pro•. lfeenl-Bralarul, Be,,,. distr., arr. en IS o. o.. ·nn •, Herlogffl•
hui 1 bot. en li u. N. 0. no r-,w 1 119m. oa i u, Z. O• .an
1 mei 3i b. an raim 170 inw.
Dit geb. beatut ~it de buurtjes KaUenhol I looldert en Weeg.
WEIGBBIS (DB), riY. in de bar. YAD Bnu, prov. lfoord-B"""'"'·
Zie A"
WIKBOBST, boerenplua. ia het dioppil lfoonlnNIJ, pro•. IJna.
CM, arr., jadie, en adm. kant. en 4! a. N. W, no._.,,_, gem. en
i a. 0. uo Reien, aan bet Peiierdiep, hetwelk bier bevaarbaar "ordt.
WB:KlBOM, buur,. op de /feder-Y,,._,, prov. O,lderlatad. Zie

ll..,

W&llADa.

'

WBKL (DB), cl. op het eil. Tuel, prov, Jfoonl-llolland. Zia
Wua. (Da).
WBEL (DE), geh. in de lfi,.,.,_.ogg., pro•, lfoord-Hollaad, arr.
en :Si n. N. 0. uo 4lliruar 1 kan&. eo 21 a.
0. YID &Aag111,
geaa. O.Je-lf--, ...Zijd,.;.J, 1 U, W. 98D 0.-.ifwl«p, i U,
'fan Zijdn,irul; met 9 6. en ooge'ftll!I' 40 inw.
WBEI.DK (DB) , 'fOOl'lll, liH,, in Z.U.ad, Jll'O!• OHrij•Hl, arr.
m Si n. N. 0, 'faD Dnenl,r, kant., pm. en ia,
W. no Baalt,.
W-.icLDBN,
der Tier acliorren of gorse1t, wurait het eil.
PAilip,laad, prov, Z11larul, v6.Jr-het jaar 1487 bestond, en het.welk
1'U tie 1,edijkiog van dat jaar duriD betrrepu i1,
.
WBBLDBRIGENBERG of Wa.1UDae, hai1je ia 1llftfl,-lantl,
ro•• ifoonl-HollMlfl, IJeffl• ea N. 1'■11 Hillegoa, clet, 111181' men wil,
uoeger eeae soort 'fDD jagthuia zoude ge11·ee1t sijn,
In den streek moet in noepre t\jdeo een •ermurde hfllwel of boo3le
geweest aljn. 8.1111111,111 la1111S (1) nrbaalt. dat de heuvel te 1ijm,n

z.

•n

<•)

J>al...., , l'· 49.

z.

z.
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tijde IWff ,ermaard wu dour eeae ~ l e , welke taeu reed. lellert
oubeugelijke tijde11 balolld, Hij ,erbaalt , Allllllltlk , boe de aieaw

u..anag I op wage,11 tlerwllrb
reden, met hare vriendiunea • -,..1se-,j•, om beu aldaar, YGOr
pkoudèue ke1111i1 • pmeeoaameu -1(••8 Ie beclankn , ah lllllllelNle
slj sicb _,i..11 epseLtelijk tet. de bumoaweu ltepalea.
WEKLK, plaats, ffl'IOeld doer 1 -....•• (1) ala rJegeu u■ 4e
11oordaijde van Noortl-Bewla.J, proY, Znlon,l.
WUL-U-Bll.HBN; f10ld. iade Y Ï l l r - N ~ , pNW, Jr.,..
N.U-,l, an-. B-., bat. IIH,-6lil:, 1-• OW...
WJml.EVE.LD of W1LHILD, 011chUcl1 WnLIHUY of W1Lvà.a111,
-vuorm. Jia,e1. in Tw.tM, proY, O..rija,l, arr. co i 11.
0. ..d,_.lo, kant.en 1j a. N.O. Yan lhldn, pa1.enJu. N.O. ,ao,.,.e.
Den have,. is -soerlaee11- tleor de JWelieo us WILD&LNS, - all
àj IÏl:la oadtijd1 acltre,oa, gellouwd en beaetea peeaL Zoe tiadt
mfD eeaea
u1 Wa.n•LHW oader de Ote,ijae11ebe &leleu pDIIIIII,
.tie den il Junij 1797 op liet slet te Vellealion yencJimea, ap de
eerste Yerllariag ,an Juuar& """ ••••, deD ·aes ea 'l\tfliptea llit
acbop Ya ■ U&reeb&, me& de lilldenebap ea Arpaoodeaea der mdea
Dnealer, Kampen ea helle geboadeu , en in 1480 eenu Gaasn1
·W••LM•un•, op tlea landadag te Deftnter.
De Geleerde BH-• Hn■a ■ Sc1111.1, ia wiena gealaehl liet •
nnuupebappill( rb-• ..-u , werd alàar in 16!:li flbonn, Hü
everleed ie1t 16 Julij Ul6i, u lij• ,ac&.laacl bel1npijke dieat&aa ar
••hbea • - ·
Ter elaa&N, waar •U gestaan beeft, aiet auu thlu louw• 11 ,.._
l1 ■ d. De claartoe bela....a W,l,encla gronde■ , bulaade ~ opfl'
Ylakte van 114 bu■d. 4S •· r. 90 v. ell., worden tJaam
lleaeten door de■
■r. Gaa■AH Juu Om Dn• Diauu, -9e\rcluwda Trouwen , dug, .oa bàrea

z.

J••

ia...-,

e.,

aeil&if t.e Borne.
WBILZIGT, buite~l, op het eil. &.tren, prov. Zeeloatl, dillr"
arr. en i u. N. "8D Zurilstt, kaat. en 11 u. Z. O. YaD • - • •
- , gem. ea SIO min,. Z. O. no JfaortlJ,oa.,,,.
Zit bellu& aiL heereahuia, mei wandelillf1ll , tllÎNII ea - - 

aiugen , uai• en weilaadu , · boucben , dijken en gonea , met eigto
jast en Yi&1eberij, te aamea groet 11i bond, :59 "• r. 60 v. ell, Btt
word& ia eigeeclem beaeten door den Heer Juo■ Moo. .■au,
WKEU, pb. in Zolla",l, proY. OHrij•l, arr., kant, e■ 15 •• 0.
910 Z..U., rai• en IS min, Z. ,u
met 4 h. ID "'im
IO i■w, Tot dit pit. helloort mede de Vicarie, met 7 ll. 1111
40 i■w., NO dat bel ia het çebeel 1_1 la. en 79 iaw. bnat.
WEBMSKLBBBK (Dil), riviertje iu Tt11111Ae, pro•. OH,ij,,tl, •
.... c1e_pa• ..._.,, dat ia Klfflt.- .r ~-'plo •tlal.
WEBJISBLE of Wn-,, MOrm. ha,ea. ia r....i.,, .pre,. 0.
ijsnl, arr. H 4i n, O. lea
,u Jlaelo 1 lr.ut. eo iJ· n. Z. a1
u.,..,....., pm. en 1 a. Z. nn Tu6-pn.
Ter plaaue , waar sij geetun heeft, aiet men til1n1 een der .....
haiN■ , prijkenie met be& wapen na de B11a,01w. De durtoe fle
heord llebbe■de grendea ,
•UlaDI lle& eigendom no de landl.i.
te Tubbergea.
WBBNA or Wan, voenn. adelt. slot en stamhuis in &AiJipl.,
proY. Znitl-HollatNI, IS min. N. nu RoHer,J,,•, buit,m cle

4.,..,.,;

z.

•ti•

Del&•••

(IJ

t_71,onij.t ra11 Zttlan1., bi. 38.
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WEI.

peerL, ler plMIH , waar au 411 IICNISeDHIDfle

au.....,, f"•adea

w.....,..,.., ...
a.,.,..,
...·~-. •reer

Kal wupbou•d d111r S.r Cuaaitü11 v.u
du loop
der Rotte. Alt joapre II08D na den
hij deao landerijen vaa aijnea nder lea bawelijk , en dit alCII in aijne
aieuwe heerlijkheid l&iahteaule , noemde laij het Bu-WUM. ZUae N
aalell , die aieb naar dit aJot Heerea YAII W •u• noemd• , aijn nedl
lao1 uit,eatonelÎ. W anaeer lij aldaar hof laielden voerden aij de htiotre
pnglia'-lea o,er dil ea de nahüplepae laadea , ja aelti over Rol
terdam , nor nadat hel reedt eeae ttad geworde■ wu , mei •• GraYen

lDNleamÏllfJ, de repring en den Jloofd-Omt;ie, au■ telleade. Het WH
-1 eakel.met dea naam van Hl Heia bekend, wanan de Hofdijl n
àel Bofpoort~ te Bouertlam huuea aum ontleead hbhu. Tp de ·

Spanjaardeo Rotterdam, ia. Le& jaar 117i, bedrieplijk ovenèltpeltl

-.W., vledea .te b....,. op de biju weerlooae kuleel• Wiua ea
.......,_, op welke aeer Yell 1neu,eldeq. De aloten eia.lelU~ o...,..
. . . . aüncle·, WW" eell afatijeleJijk bleedlwl aanllffll&,«D de . . . . .
wcnlea psleeltt. Ter plaatse, war Wm&. ptua ·heel&, 1ie1 mea tJaaa, ,
Laiaee en dreogtcbeetderijea. De daartoe hboord hebbende srondea
wortL. lham ia eip■dow t-lae door de atad Rouerdala
Hel wapen dar Heerea •u• W11u wu lltl veld vu pad lllel nae
,wee van IWIIU'o
W8ENDi, ph. ia
pro•• G,.• .,.,,,. t arr•• kaal. ea
3i a. z.. •u JYiur/&o,-, flDI· ea l u, Z.O. HD Yu,g,-,J,u, -1 ••
W. van Bourtange , leu W. 'Vin en aan da Ruiten-Aa ; mei 1i 111.
•·o■pYev 70 iaw. •ca heel\ er veel .ïkeahoul. Dit uitgel,reide e■
~ ,ebuät i• het fraaÎlle clat. da provincie GrNiopa opl•••I ,
terwijl de hoogten en laagten , de a(wiueliog no
ea laaf 10...._. , ,a11 beu•• en weiclelaad , van boereaaneo e11 tuio111 , door
al belwetf&. da rij,rer n Yenchillaoda voetpaden en bier en dUI' laa&
miuaje. • -'• - oatnurlijk an ongaoch& bea■ krenkele■ , be& tol
eea ftffllkkelij.k oo,d maken.
.
WBEIIHOUT, of oolL wel enkel Was, ■aam, welba de landlie
den bij verhuterias geno aan bet gel,. Waaaun in da har. •aa
sn,1,., prov. /foor,I.JJ,,,.,,d.· Zie Wn■aoar.
WEINUM, b11un. op de MitUcl-Y•l■w, pro•. tkJJnl.atl. Zie

en ---••

,r,,,.,..IJ•,

hoor

w"11-..

WEBa (DE), ph. in FiMlgo, prov, Gro■ .,., arr., laot. ea
3 a. W. nu J//ppû,g,,laa, pm. en iO mia. N, Yaa &.n.; IDel
1!J L. en IO inw.
Mea llceh er eeae dridi. heaochle· herberg, lea
HD d.ea DaJlc
weg. - Ook stond hier , r ~ oen burs vao daa aelfdeo naam. Zie
yalpade ar1.
•
WEif& (DB), vd&rm. bur; ia F,.;ilge, P'°"• 6ronir,ga, u,,, bnt.

z.

aa S a., W. nn .Jppi,,g,,,l,na, pa. en iO min. N. van Se.da,, i■
bel geb. ,k lreer. •
· Ter plaalae , waar bij plaan lleal\, aial mea ~ he!lwland.
.0. daartoe behoord hebbeada srondea wordea &haal ID 111endom be
Nlea cloer J. J. GHUfflloD, woonaebtif te Stedum.
WEBB. (DE), kanaal ia bel H'nt,r/,.artia, proY. G,.,.i,,g,.,
dat bij de kerk der D8opllt(uinden op Jen Horn oatstaat , tu11abea
Hooge en Le-,.-11,.:Jn. doorloopt en aicb i11 de Zrciclw""int ontlaat.
WEER (Dfi), water i11 !P11t,rlallll, pro,. Naord-Holla,11J, dat uit
de BHNlfr-rin9uoo& veo1·ko10L, i11 eeue oetteliju rilJling door het

WEE.
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noordelijke gedeehe. der 1lad p,.,.,,..n,.Je gut en · in de Parwr

riag,lool uililoopt , 1oodat de harinpili&ea eo andere lleiaore lldlepaa
uit het Noordhollandaclae-kaaaal , laoga dit water , door de alais te
Edam • •in

4e

Zaidenee komen,

WEER (DE -OUDE-), waterloaiag of &oa& in Hu11m,go, pro,.

6,o.

ning,a , tuucbeu den Andel en 'de &-.ede, scbeicleode de gem• ..,,.
na lf'orffu!"_.
·
.
WEEll (OVER-DE-), gewone benalnÎog tao dat pd•lte va■ de
■ tad P■,.,,.,.de in ll'aenla.flll, prov. Noori,.H.U.•tl, dat tea
de Weer ligt en bij de nrgrooting in 1111, uo die stad is ptrokkea.
WBER (TEil), •~•m. burg in 1/unn•go, pro•. Qroaü,g,., arr.
ea IS u. N.W. ,u .lpp-r_dam, kanL en I u. N. W. ,ao
gem, en 20 min. O. 0. fin Boflo, &en N. na Tûaalli,,g,
en decbta door dea weg daarvan geacheideo.
In h e t . • der aeveat.iende eeu.- woonde daarop, ,olpas lllllt
venegelde brieven, Jonkheer A1.1•H T.aN na SrU&a...... o.1
het kerkelijk -doopprotoeol bent 1Li11dereo van •
, die aldaar .ga
pdoop,- in 166 , 16i7, 1611 , &erwijl bij , ia euen YCnejJeldeo liricl'
bij het. lerlr.voogdijbeatuur , voorkomt oodw anderen ala HoeflDlllkr
van het Wimunaer- en Scltaphal ■tenijlv•t.
Ter plaatae, waar de burg gest.aan beeft) aieL men tltana eene boeNo·
plaats , met irracbteo eu 1ingel1 orugevea , welke , qael de dunoe
behooreode 1rondeu , eene oppenl■ILte bellaat van fi
0 ,. r •
.'6 ,. e)J., en io eigeullom baetOD eo bewiloml wordt door dea Lnll•
bouwer J•11. R011.J1 na Wua.
WEER (HET HUIS-TER.), ioerD&. adell. la. ûa Rij,Jar&d, flN"· Zriii
HolZ-tl, arr. en kant. •• Gra11,rJ,age, Gem.
~iJaiji,
iO min. ten 0. Tin W uaenaar.
Dit 'IOOrm. adell. h. werd i11· 1680 baeteo door de well. vu du
Xolonol Z&■aauDT, e■ '16ór baar door lonker Baua11. v.1■ • Wavs,
die het aljae Lwee docht.en uit W11,ua1■1. ua -llaolcuouT aalic&.
Den 7, September 1621S i, aldaar onrledea Ro■IGOT Heuuan, p
weaen Peuioaaria der stad Leydea, die in 1fU8 werd· ptupi
genomen , en teroordeeld tot eene eeuwipureade 9evaornil • dea
IS luaij 1619 uit '• Gra,enbage naar het slot Loe...teia werd ge,eenl
en l'aD daar, in het jaar van 1ija onrlijdea 16ill , naar di& Hmr•
TH• WEl& ia overgebrag&. Ter plaatse , waar be& ~Laan beef& 1 IÏet
1oeo thans eene boerenwoning. De daartoe behoord hebbende p·
den, bealaande eene oppenlakte van :Si bund. 38 . .,, r., wordea i■
eigendom beselea door de Vrouwe Mu•• Cou111,1&, Gra,inne v.11 Wu1111.ua , echlgenoot van den Heer Jaco ■ 0111. C..u. Baron vu U-1Hl'I YU W .uauua,. woonachtig te Delden, op den buise Twiekd.
WEI.;RBORG , voorm. eenvoudig landelijk beerenhui1 in H.,,.;,,,.,
pro,. GNflingm, arr. co 7 u. W. ten N. 'Yan Appi,tr""-, lwil,
en :S u. W.~- W. van OnJ.nleuam, trem, eD i u. 0. no. r...,
10 min. N. W. van 1'elw, waartoe het behoorde,
· •
liet lag ten N. aan den hoofdweg en was ia het jur 18Si doer
lo1tkbeèr Mr• .E111.lllu Tuana n11 STHIU■-u Sucaouwu TH Wm
nieûw gebouwd• IS ruin. iuidwaarls van da piaat,, waar. tot. diea tUII
toe de burg Burgweer geataan bad , doch • in het voorjaar van 1840
voor afbraak verkocht ,ijode , ia bel in dien somcr geheel g.:sloopt.
De ondergronden, lande, ijen , tuinen , howeo en 1i11uel1 , \ll.'Ilu: cent:
oppe.-vlakte besloegen ,·an 37 bund. 47 v. r. 70 v. ell., aijn, bij
publid,e ,erkqoping, 5Lul.5\\ iJ11.e ouder par~ikuliereu irekoweu, 1e1

lil.•••

dnJ•,

o..,_

z.

bu,-.

,r,.,,........,...
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gedeelte daartao • groot 16 bund. 11 •• r., ÏI ecLler nOtJ in hel beai,
..... den paegden Heer .n1 S,.na111oan 8TACH11wn l'fl Wui ire
hlnea. O, de groudalagen wan den gesloopten W111NH llaat tbanw
een net hu11, met rui,oen luiu, ,veile lot eene boornkweekerij bestemd

wu • doch. door het on,lijdea van den eigeuar K. C. S111.1mu , in
Nonmber 1847 , i1 te niet r.9aan.
.
WKBRBURBN, .h., prO'f. lrieslaml, kw. Oo,urgoe, griet. IJan.
,._,,_,, arr. en t u. N. 0. 'tlD Lna.,,,rde,a, kant. en i u. Z. W,
nn Doel-, 10 min. N.W. un Rootlltd, waartoe lij behoort.
V reeger 1tond hier de 1tat. Sicke m a. Zie dat woord•
. WBBB.D, st. in bel graaf,. lloru, pro•. LWarg. Zie WHBT,
WIBRD, geb. io het graaft. Horn, lroY. Lm6,u,g, dutr., arr.
ea I a. Z. 0. no Rotraoad, kant. en
u. 0; ten Z. ,au Il' lff'l,
pm. en IO mio. 0. na Hora, nabij de ■UI; met 11 h. e■ 00 inw.
WU&D , oaam , welken men gemeenlijk Dl 'ferkor&ing geeft aao
hel d. V.r.&IIIIWAHD, in da Mn"jrrtj • • •, Hmogm6od, kw. Kma•
pealaacl, pro,. lfaartl-B,al,oad, Zie Vna1lftüU.
WBBI\D, oude naam un held. W&,aa■ , op het.eil.Z""'-B,...
,._,, pro,. Znlotttl. Zie W uaa1.
WKKRD of Waan , ,oorm. kloost., prn. J!rw,la•d, kw.
f", pel. O.,.Dortg,,..,l, i u. O. van Meulawier, t •• Z. ten 0,
Ha • - , waartoe bet behoorde , aan . de Monlervaart.
Het •erd bewoond door Noanen 'tan de Premoostratenaerorda, die vrij.
heid •ao ■-ijns renotea "oer één aam Spaanscba, ,wee aam B.ijnacbe wijn
ea drie loanen Hamburger bier , aooal1 in he& jaar 13" duor eene hof
Ha&ulie werd bne1ligd; tloeh hU rlegenheid der lort hierna door. dringeada Henorming , cmdeririq oo dit. lloo1tar het lol der o,erige,
ea werd ia hel jaar 1IJ80 re•f nrnietigd•. Ter plutN, waar be&
......n beef\, met. men tban1 eene boereoplaall,
WUBD (DE) , 1traat in de at. ~ , prov, Frin"'-d.
Bel ia -dat gedeelte der stad , hetwelk oadtijda aan de Middelaea
laf en tot seeweriDfJ die11de,
WBIJlD (BRUUURDE-), geh. io -het N,clerl...,tier d• prov,

..

0o,,,,.

U1ne1'l. Zie BaanaDl•WuH.
WBBRDR I oude num nn het d. V&1aa1wuu 'in de lltijerij

NII

'• B ~ , kw. K-,,.lanrl, Zie Vua1111w&un.
WEK"'BDRBUBEN, voorm. konttnt io Oo,te,goo, prov. Frinlnntl,
griel, Koa-.,,.laftfl..n-/fieaflJ-Krai,land, arr. en IS n, N, 0. 'flD Leca
Wflrflt11, kant. en 1½ u, N, O. van DMi-, 11 u. N.W. "•n Kalium,
½ a. N. N, 0, 'l'ID IY11lergu1t , waaronder het kerkelijk behoort , op
den ftfJ&er oe•er en G min.
no he& Dockamer-diep.
Thans i• he& een geh. van drie boerderijen, le samen eene oppe"
'tlakte beslunde HD 111 bond, 60 "• r. De kleilanden op dea "'IJler

z.

oe,er

•an

het Dockume...diep , hiertoe gedeeltelijk beboorende, aiJn

onpmeen nucbtbur,
WBEBDENBRAS,' •oorm. sterkte in het Ootmgt, proY, flronirtgen,
psa. en ruim t u, z. z. O. \'ID Hattrt, nieL ver nn de Pa n t,

bij de pnucbeidlng vnn Groninren en Drenthe. ZU werd io het jaar
tlOIJ door EDIAIID, Gr11af """ Ua,t•Friealantl, · aangelegd , ten einde
Groningen -.an de, land1\jde tè bedwingen.
Het in de1eo omlrel wonende land,olk werd met ge,veld gedwongen
om daar ann te werken , en de steen werd van de naaste huiaen ge
baald. In 1006 bekwam de schans eenc Saksische be1clling. In 11S14
hrprocfdcn de S.ilm:r1, die tucn in hel ~lerie Wccrdcnbras g~legerd

WIE,
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Gra.ar .....'

1tarea •
aij Gtoaiagea HD harea boaebarmbeer •
ba.
den IIIIIDllken , maar dit plukte pen1ia1 , nadat Je Berto1 liaaa
de uak, moeit
en de ~N111U1pra er &icla ia het jaar 1516 bij
,erdrag 111N1ter ,aa muk&e■ , dia llur toen geheel bebbea galedit,

ON"••

WEERDKNBRAS, hoeve, pro,, Frialutl, kw, 0-.,.., griet.

11' ut-Dongtnatlul,

i

a. N. O. ,an Hantamhuiaen.

WBKRDENBUllG , omle aum ,aa het. d. W•~Hl-•, ia dca
Tiektwaanl, pro,. thltl.r"-', Zie Wuam■ne.
WBKRDER, oum, onder welken het d. WuHa., ia he& balj.
van ll'omln,
Zuid-Holltwl, wel ee111 voorkomL, Zie WA&Ua,
. WEBJU)KR, voorm. meer, .th11111 een polder, ia o,,,,.,,.
.l-""eAI, P""'• /Foor,1-H.U.u, -arr. kanL. e■ , -• .IU-..r, .
WBBBDESTEIN, ridduhe&&adia he& O..,.,_.riÏff'derprOY, Undl,
arr. en· 4 a. z. ,aa .J.,,,/oor,, bal. a ½ a, N. W.. ,aa lfp
6ij-D•anw, t gem. 1,ngl,rod, i() 111ia. W• HD N~Laapnit.
Den ridderbo1atacl ÎI 1ltcb&a na Yierbaten toren , me& eem paal '
o·mringd. Zij beert, au, 111e1t meent• ia ,orip tjclen lolbabocn 111
de Paoet11111 , waarvan die na W naa10U11 aoudea sijn alpluW.
Zij beaaten dit adellijk goed toL dal Wtu.u vaa Boaaur· liet, 1111treat het jav HIO , door koop "erkre91- Zijae clecbLer btap liet,

lhïè

door laaar huwelijk·, aaa eeneo der Heerea ,a■ het palaeht.dér 1.-.
1.111 , uit welk bai1 wederom een•· docb&er Lrouwde met. AUR na
U11&1,111, wÏttM aooa C.a■ UII n11 IJ111Una■ het lauia Jerk_. 1411 :
Rou.cw Ga.awia,. Diena aoon, vu dea ■elièleo ·naam , wu. • lie
aitw ,aa, toen da Slaten der pro,. Utrecht. be,, io den j-, 1G8
,;oor riddermatig erliendeo. Het. heeft later ook aan de. u■ Wuc•
&• ea Wanu vu Wuuu,1111, en D8IJ omtrea,I bol . p
ll(O
aao de Guft'Dn behoord. IIOtJ9lijk ia het. Let. selfde , da. tbr
Uua (1) Wau1111naa.w11rd1 IJl!noemd, en wur Ju uw Aaaa, dunea
en ,eenitpte Biachop Yaa Ut.recht., ia bel jaar 1311 , aijae11 re&el
,eatigde. Het. •a leenroerig aan de provincie Ut.rech4 , ea wenl, ia
het. jaar 1767 , op KDeABD PITIIGI a.. ,... Sc■ &S.I.WU& verleid , üi 1JÏtDI ·
placht hel nor ia , wordende diL goed , heLwelk eeae oppe,vlaktr
beslaat. un iO buod. 49 •• r. 13 ,. cll., teseawoonlia in eigeadOII i
baetea door de Erfpaamea vaa Vrouwo S,rooo•se ... W11ca1UMN11• ;
... W1■Hllflll, l(eb.

a" Uli

&111,1w.a1., 1'9f)DIIChLig lc

Uurllm,

!

WKKRDINGB of W-■ 8111111, geh. ia hel diappil. wao Z..... ,
11J,I , arr. en jodi&: kant. eu öJ u. z. 0. na -'•.,., adm. kut.. ea !
3 u, N. 0. van Ddl• , pw. en f n, N, ten O. "'o B,,...; met
i6 h, en 191 inw.
:Men heel\ er eene win&erbUscbool, die gemiddeld door een getal ,aa
-30 leerlingen beaocb& word& ; ook Ï8 er eeoe a&eeob11Uerij.
Uit. de n•bij «elegea moerassen onl.lpring& bet. V ahh erdiep, ..
WEEJlDINGKll-BOSCH of W111D1H1H0"1', boae1t ia be& dilljSpil
ua Z ■id,m1111d, pro,. Dmallu:, pm. en 1 u. N. N.O. flD Ba-■ ,
3 lllÏn, •N, van het. geb. 1'.,,.,.,,. ,
Het. hellaaL aageaoeg gebeel uit. eiken , wu oudtijds aeer uîtce
strekte■ behoorde tot. de gewijde plaauen, wur on&e Beideuscbc ~
-ouden buaae afgoden •ereerden. Tban1 sjn daanaa DOf tleebll WUI(
c,verblijfsel1 voorhanden.
·
WRSRDINGEB-VEKN (HÈT), moom ia liet dingspil ZaiJ"U,
:prov. Drffltl,e, gem. en 1 u. N, N. 0. van
10 win, N.O.

Ji_,,.,

· ;'l /Jsatori11 Epm"J'OTIIIII 171lr•,i~ctc,uium. 1'·

:u.
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na be& geh. ITHttli-,,. , eene opperYlakle bftlaande van unebeilleno
liClllderd bud.
.
WEBllDT , 1t. ia llit- graef1. u.,.,,. , proY. Liah,g. Zie Wun.
WEJl:RDT. fOOl'lllo klOClll., preY. Frinlatl' tw. 0.,,,,,.' grio&.
O u t - ~ l . Zie Wma.
WEBllD'l', geb•.ia (!pper-6,,_., proY, Lia611rg•, arr., kaaL en
1i a. z. tea W. •an .IOfflAOIIII, pm. Lä...
WEBBE (DB) , Tart in het IV.,/.,-1'.,r,ie, der prov. 01rw/tt , welke
een •
aeeml W. van het d. de Vuur1obe, aan den laoek bij do
J>ne,.Sieenea, Zij maakt iu haren weaelijken loop de pen1acheiding
tmeellea de gent. Owl.-.,._lfin.,..Loo,drwld en JJ,.,,.,-s,,.pmn-,
uit, en 1uekt sieh tot ia de Vecht, ia welke •U door llo Weerealui,
hij Weereatein, hare wat.eren ontlaat. Zij on&vaagt de walereu •an velo
alari&ea , waanan de vooniaa-&e lijn de Tol • A e b te ra I oot , de
We1tbroek1ehe-nart, de Zuiler-vaart, do Baaruen
Hbe-•aart, de Neerbeeklche-•aart, de Tienh1t•eucho
•aart en de Soch-weterinr, bei,-. hare watena aanmerkelijk
ftl"mNl'dfft,
·
.
WUU (DE) of Waua11, geb. in de Yier-!Voori.erl,oggn, proY,

1'-.1-Bell,,np,I, arr. en ii u. N. len W. van Hoor• , &wit. en I½ u.
W. Z. W. ftD M""1ablil& 110 daarin tea • deale po. -'Hthri...,...
,..•••. . . , . . , en iO min. W. HD 466dn, tea deele gem.
_..,, n-.4mlWIHl, 40 mia. 0. van lloog..,,J 1 me& it b. en HO
iaw. onder .4/J1Jeln/r...,..J..arufflM:lta,-. Wordende de beide doelen
.-eelalia_de Abbekerker-\\'eere en de· Hooll'wouder-weere
oadencbeidca.
la ilil- 1111!1' aangenaam , landellJk ea uitpbnid 1r1=b,, da& 001 aan
Gelde,laad doet denken, ,tut de B.. 1.. kerk van - ~
1F~ n p e l . Beu kerk, aao den H. Lasaum toqrewijd ia
een steeaen gebouw, met eeoeo houten toren en Tan een orgel vooraiea.
Oek heeft mea er eeae bUtcbool.

a,,.,..

WBll\l(DE ABBBKBRK.BB.-), b. io de Ym-NoorJn-1",ggn, prov.

,11'_,,.JloU,.J, arr. e'! i½ u, N. teo W. vaa Hoona, kaot,110 li.••
tv. ·Z. \l. no
_r.m, 466,/r,ri...,._,._,1,cugna, iO mm.
W. nn .166,ini 1 met 2J h. eo 130 iów.
Het it bet fraaiste gedeelte ••n 'bet .-11. de Weeren, •aar do R. X.
kerk vao La~-"'1-11'nre-n---Sijl,«a...,,.l 1taat.
WDBE (DB UOOOWOUDBR-) , b. ia de 1'Nr-1Voorûr-•ggn,
prov. JVoanl-BoUantl, au. en lilt u. N. len W. -ran Hoora, bnt.
en 1i u. W. Z. W. van 11,,_6lilr, gern. HoopotMI.- ,,,...,i1a,,-,1.
40 mia. 0. •an

.,._,,lil,,

B""JI"'""'•

.

WEBBBHUIS ofW1u■ 111. hoe,·e, prov. Fril,-lo"tatl, kw. z,.,.,_,•
. - , grier. UtingmMlul, arr., kaot. en if u, N.W. van B,,_,,..,.,
!· o. N. N. 0. Tan .lil,.,,., waartoe aU behoort, aaa den 1traa1wes,
WBIR.KLUN, wer in Rij•'-', proY.Zsitl-HolZ.11,I. Zie WUKA.1■•
WUJlELD (DE ODDB-), voorm. plaat. op het voorm. eil. (Jo,,le•
..... prev. z...Hollnd. Zie Û11DI-WUIL8.
WEBllBN (DB), seh, in /o'iNlgo, pro•. #lroaingn, arr. en I u.
0. r.ao fJrom•gen, kant. en it n. N•. O. tea N" van bat H-,..
m,ul, gem. en 1-1 .u. N. 0. van Slocltlettrt 1 ½ u. N. 0. van Si4á6■ren,

met 30 h, eo 140 inw.
WEEllEN (DE) or W111&ILOUWUH, geb.

.
de ,'fietlmperlogfP! 1
prov. Jfot1f"d../lolltlJltl 1 arr. en 4½ 11. ;'v. van .tlllcmaar, kant~ c11 ! 11.
Z. va Stl,ayrn ,
en½ 11. N. van Il' inkel; met 10 h. en 1IO mw.

o:m,

i11
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lle11 wil, dal de W1111tELDHV.IIU Let WnuÛln1 i,, waar Graaf
1neovelde.
WEEl\BN (DB), naam welke mén ceel'l ua t111C atreek land, lrn
:Z. vao het dorpje #'au, prow. Fril!1load I b. 1'~,t,rgqo, griet.
AaHDD

Il' o,ul'f'Gllnl.
WEEREN (DE), naam, welken men wel eens 'ferkeerdelijk prr1
aan bel geh. DB Wina, in het. H'-.t,ritllGflÎff, pro,. Groaingt11,
Zie H W1n11.

WEEREN.POLDER, pold. in de Jfieiorp,_~ge, pro,. lfwJ.
1/ollantl, an. AU-, kant~ .'w:~a,-, pm. H'itilél; palende N. u•
Scberinguag , 0. aan den Druk-polder, Z. 0. aan den Wiuliei.
polder en dea 0111ter-polder, Z.W. aan den lloerbecker-polder , en dea
81inknnder-polder, W. aan den Leeker-polder.
Dae pold. is niet bedijkt maar omkaad , bealaat volgen■ het b·
da1Ler I eene oppervlali.te un 31 i hond. 68 v. r. 1 v. all" en WOll!t
door. u11en watermolen , op de .ringsloot. van het owertollige water ODt•
laat. Het polderbesl11nr bestaat. uit Dijkgraaf en Molenmeester.
WEliRENSTEIN, pold. in den Bi11bo,cla, prov. Noord-B,..,,..
Zie Pa11l-HLD■- (D1),
·
WEERENSTEIN , buil. in de heerl. Jlijruun , pro,. Utr«ltl, arr.

en

ii

11.

N. N. 0. vu .lJtrw"'I, kant. en i u. Z. van Laan, pm.

/-,/ndit , aan de oo,t&ijde vu de VechL.
Dil b11it. bulaat, NDe oppervlakte van 19 bond, 38 v. r, 20 ,. el!.
en wordt in eigendom bueten • en hewooad door dea . Heer L,o,u1

L111111n.
WEERENSTEIN , bui&. in Rijnland, 1rov. Zuid-Holland, arr. ta
4 11. N.N. 0. van L,ytl•, kaat. ea llf a. N. 0. van lfoonleij!,
gem. en iO min. lt N. 0. TUI HiJL,goa, nabU den grootea we,••
Uaarlrm naar •• GrHenhap.
WEERENSTEIN (AFbNIJDING-VAN-), onbehuiade pold. in dca
Bie,bo,cla, prov. lfoord-BNJIMrul. Zie Jo,c■w11m.a.
'WEKRENSTEINSCHK-WEG (DE), weg in R;_;,.la,ul, pro,. Z■ii1/olla•tl. Zie Wauuu,
WKERESLUIS (DKJ, 1luia ia het /V.ednhoarliff der prov•. l'tndt,
gem. Bm,Mk.-St.-Pi,ten ~ i 11. Z. van Nie11wenluia en dienenJe om
va11

liet •atcr vaa de Weere in de Vecht te ontlasten.
WE!RGEVONDEN (NIEUW-), kwreekgrond in lfetkrla'lllh-0--,
kol. StWnlO-, uo bel Pad-tar1-1'anito , ter fftJlenijde k~mendt mi
l 1oelepantje1-br111; palende N. aan den hou~r. ;Ephraimuegen, Z. 111
dea verl. houtgr. Nieuwaors; 000 akk. tJfOOl, De Neger• noemen baar
L11HHIOIH,

WEÈRliEVONDEN (L!ND-V AN-) , verl. koatgroud in /ftà,rlaal,611iau , kol. Suri■awte , aan de SurifllJflll , ter regtenijde in het af11•
rea ; palende bovenwaart1 aan de 1uikerplaat. St.. EaaLaliua , beaCllen·
waarb aan de 1uikerpl. St. Barbara.
. W.EtRGKVOIDEN (NIEUW-), koSijplaat. ia Jfecl.rlmul1-6■iua,
kei. S•rina... , aan de Surnc111ûreei, ter liakeraijde in hel afvarea;
.,,alende bovenwaaru aan de verl, plant.. Augualburg, bcnedenwaarll
.ian bet verl. Land-van-St.-Barbara ; 1000 akk. tJruot., met 65 1la,•
JJe Negen noemen haar Mu.11111.
•
•
WHKRGORS, •oorm. pold. in het La1&1H1flfl•1'oort1•, pro'I'. z.,'J.
J/olland, arr. e11 kant. llrvlle, gedeeltelijk gem. llelkllOdll•Ü, ge·
tlecltelljk ge111. UKJ1-111& Ni1us1-St,,,,yt111, Leu Uo,ten en Westen .au
0

0

de , cslini Uclie\·oelaluis.

i
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Het wa, Trotffer eene gora toebehoore~e aan G11s11u u,i N11•1100&,
a)s lerkelUke "OCl(Jd van Jufnouw ELB011ou u11 Buau1n, aijnii l111i,
Trouw • UD wien •ü in 14711 door KulL tin Slol&U • Hert.og ma Bour
gowlië I werd urkoebt en tot bedijking uitgegeven.
De pold. besloeg eene. orpervlakte "an !39 9emelen i84 roeden
(110 bund. 16 -r. r. 4(h. el .) en werd oadencbeiilen in het G roo Lc
W eerrors en he& Kleine- Weer gors. Zie de beide ,eigende art.
WBERGORS (HET GROOTE·) ,
pold. in het LaruJ..a"reorn11,
pro•. Zwid-Hou.rul, arr." en -kant. Bmlle, gem. ea W. Hn HtUe90tlllaii, tefen den aeedijk Titn dea Nieuw-Helle,oettehe-polder.
Dne pold. ui Mdert lanpn tijd, doorgebroken en nu ,cnlronken
laad , waarnn de nrpondingen , Yolgen1 Resolutie Yao de Staten van
Holland ..an den t Augu1to1 des jaar1729-, in de kolaiere11 1ij11 arpchreYen.
.
._
WBBRGOllS (RKT KLEINE-), onbehuisde pold. in het Land-ffja•
Yooru, prov. Zwitl-llolland, arr. en kant. BrieUe, gem. 011û-ea
.lfmaee-Slreuytea; palende N. aan de Onde-Streuyten en de Niêuwe
Streayten , O. aan den Nieuwenboornsehe-polder, Z, en W, aa11 de
p,aea tegen het Harinrliel,
Dae pold. •erd vroeger in be\ veldboek hegraol op 14 gem. llSO roccl.
(6 band. SI "· r. 78 v. eU.), doeh beslaat tegenwoordig slechts :i bond.
78 "· r. :nv. ell., aijnde he& overige .ia de v•Ling•erken wan Helle
.oelllais getrokken. Hij lltUI onder heL plaatselijk- IQ polderbesLuur
waa de gem. Q,,._.lfieutn-Slnttyln,
WEBRGRA.CHT (DE), •atertje in de _llnjerëj
Her1og,n1,o,c1,,
kw. PHllà,.,J, pro•. Noortl-Bra6and. Zie Rn,, (Dl).
WBBll-GRONINGBN • voorm. acbaaa in het 1'1111rl-,.,ier, pro.,,

,oorm.

"°" •,

Gnai,,,...

Zie ADII.UDUIIII,,

.

WBE.81.AIIPBN-VAN-LOOSDRECRT (DE), pold. ia het lfeJ.er
'-a1ia tier P"'"• Ulntll, arr. Utl'fflal, kant. IM,eua , p . 1-,.

z.

drdt; palende N. aan Looadrecht. O. aan Uihenom,
aa11 Tien
ho,enslfellbroek, W. ua den pold. Breukelerveea.
Bij word&, gecombineerd mei Br1al1ler•te.• en Ti•r,Aou11.,
door aloiaen drooggebonde11. ·
.
WEKBILANl (DE), b., prov. Frit1la,l, 11.w,
arr., IF.ant.,
pn. en lJ min. 0. HD W-rûa.
WEERLAAN of WBERBLAAN, ook de w......,a11C11a-w11e p
hee1ea, •er in Rijnland, pro,. Zwid-f/ollorul, 19m, Hilkgoa,
~ode Hn den atraat•eg tUIICben Haarlem en '• Gravenhage ; bij
ht!t buis Weerenstein , in eene ooataoidooatelijke rigting aa8l' de ring
'l'llllltt van h~t Haarlemmermeer,
WEEBUANDER-POLDEJl (DB), pold. in Rijnland, prav. Zrii,l..
Holl..J, arr. Ley,i•• , kant. JfoortlfllÏji , gem. Hill,g- ; palende
ll. aan den Oosuinder-polder, 0. aan de ringuart na het Haarlem
mermeer,
aan den Vosse-polder, W. aan den 1lraaLweg. ,1111 Leydea aaar llaarlem.
'
De&e pold., welke het noordelijke gedeelte va■ de Y-~- ,a-lFe,r
laaaJer-polJer llitmaakt, •ordi door 1lui1ea , op de riugnart, un liet
o,vtollige water ontla1t. He& land ligt 1.19 ell. ouder A. P.
WEBllLANDSDUK (DE), oode dijk op de anidelijke gren1 van bel
weatelijke deel van St111.1'1-Ylarn,lems, ia het Yrij,..tm-Slui,, prov.
Zeelthld, Zie Gau,•JA111D11a.
WEERNHOUT, geb, in de har. van Breda, .pro,. lfoortl-Braba11d•.

0o.,.,,oo,

z.

Zie Wnnon.
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WEERREIS I ri,, in de bar. uo Bretla, prov. Jroonl-Btdn,l,
Zie A• {D1).
WEERSELO, gem. in TINllthe, pro,. Oeerij111l, arr• .4lllMl,,kant.
Olden:aal (1 k. d~, 8 m. k., 4 •• d.); palende N. ■ an Tubberpa,
0. aan Denekamp en Lossen, Z. aan Lonneker, W. aan Hengelo en
Borne.
Dese gem. bl!Staat uil tien baan., alt: Weettelo, Balder,
Vnhbe, Ro11um, Lemuio, Nijatad, Gam·melkc,-Deur•
ninge, Hauelo en 1.lein-Dri~'
ne. Ool li,rt ia dae pan, ,1,
r.oogenaaamde H o n n •a b n , g h , ,o
I Pac:un eenmaal de ..Wi;f.
plaats der Frimkiscbe ,unlen,, (Zie t woord.) Zij bealaal, 'flllps
het kadaster, eene oppenlakte no 10,8:JS buncl. S "•
der 10,828 band. S3 ,. r. 49 ,. all, belu&baar laud. Men lelt er
94i b,, bewoond door 948 boi,sgez,, uitmakende eene befolkiar QII
onge,eer liiOO inw., die meest hno bataan ,iaden in den lancllian.
Ook heeft men er twr.e c-.alicollfabrijken.
De Hen., die er 170 in fft&al 1Un , onder welke ruim 80 Lectenia.
ten , maken eene gcm. uit , welke tot do .klaa. van Dne»ûr, ritg
van Almelo 1 beboort. De eerste , die in dae paa, het leeraarnl,1
heefl waargenomen , il geweest Aoa ~a•oir , die in het jaar IIIG
herwaart• li.wam , en in bet. jaar 1630 naar de Ommerscham Yertrok.
Het beroep ia eene koninklijke collatie.
De R. K., van welke men er rnim IJOOO leh, oude, welke raill:rollO
Commonikanten, makao de ata&. nn Dearainge, Jlonea,
Weerselo en Saasveld uit, welke ieder io deaa bul1J, gem, kerk hebben.
llen heel\ in deae 1rem, 1es tcholen, als: die ,an \Yeersel• en
Nijslad, Deurninge-en-Gammelke, Dulder, Hustlo
en-Klein-Drijne, l,emselo, Ro11am en Volth1, welke
gezamenlijk door een gemijdeld gelal· vail 800 · leerlinp __.
worden.
Het d. Wnasu.", oodtijds W■a11H1 of 'W1UM1W, .ligl Su. 0. n•
Almelo, 51 11. N. W. Yan Oldennal. Man telt er, in de kem Hl liet
d., 10:S b. en 1580 inw.
'
De kerk , welke hier •óór de Re(ormtie stond , wa, aan dea 8. l•
s11nu1, Bisschop van Reims, loelJCwijd en 1eer 1'ermaard. Dele W,
welke na de Rd'ormetie aan de He"• waa oYergegNn •• 11'1 iG lian
bezit is , is een oud gebouw, met een klein torentje • •• «rl Zij
1taat op het thans 1oogenumdo ,'hi(l 1' eer,elo, zijnde de plutit, 1'111'
noeger het hierna te melden kl0011ler ffUlaan heeft.
De R. K., maken, met die uit de haurs. Kloin-Drijae, Gam•
melke, Lemselo, ltiij,tad en Volthe, ecnoatat.. 11ia, welke tol
het aarltfr, 1'an Ttr,mlA, behoort , door eenen PastOOI' en eeneo lapel·
laan· bediend wordt, en 680 Communikanten tel&. De kerk, aan den
R. Rnr11111 toegewijd, ia in hel laatst der ,orip eeuw gesticht. Dit,
1'00r eenige jaren geheel •ernie11wd 6'9bo11w,
omdat De& klein, 1eà
en laalf van verdiepinff was , io het: jaar 1847, weder bijaa geheel wer
nieuw.d et>l'ergrool, 1ijnde alaoo tban, t:ell r:d geltoaw, me& enen lolfl,
eu nn een altaar ,oorsiea. Aan deae kar werd ia hel. jaar l8S7, oer
den landmna JAS Ku1na en zijne nonw, een orpl getehoakffl, dal
den 2$ April 18S7 ingewijd is. De R. l. hehben daarbij eeee eiptie
begraafplaats.
Vroeger 1lond bier, nabij de kerk" een klooner , gea~iohl door se•
keren Huco, een vroom ridder, geboren Ie Buren , het'lfelk, toli;ru,
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1.ij111 eerste stidiling .._ door BÓedictUner-Monnilea bewoond werd ,
clie oit do St. Pa111H1~abdij lc Ulrecbt derwaal'll waren gekonacn , wor
dude de eenle Abt aldaar op het leeat van de kruisheffing in 111f:i
ingewijd. Dit kl-ler·nam in den begione 100 in peraoneo, als
deren , zeer toe , maar toon a , na "erloop van nle jaren , door de
oorlogen der aao1ienlijk1tc laoduleo en door hunne rootl'rijen rn fl'l'II •
we)ljke 'l'erwoestingen , rn,ot gebrek en armoede in die gewesten ont"
llaan wa1 , hebben de Beneclicûj ■e..,.llooniken het kloó.ter ,erlah•n,
ea aijn naar de abdti no St. Paula, teruggekeerd. De aan1ieolijk1te laaduten hebben toen , opdat het klooster niet ledig 1oude staan ,
Yan den Abt en bel konnnt 'l'an St. Paulu1abdij Yerlor Ycnocht , om
er llaane deehtera of nichten in te plaatsen , die daar dan openb11r·
llooetergeleflen, naar den regel Yao den R. B111u1aru1, 1ouden doen.
Dit. werd bun ingewilligd, en 100 is er een nonnenkloo,ler ccblel'cn.
Ab Dil de aelfdc Maagden den Heere daar eeaen geruim.en tüd naar de
auiffrheid des kloosterlijken regels gediend hadden , zijn •ü eYeoeens
gnaren als de nornoemde Monniken, Zij leden ook 11roote schade;
:t00 dal 1ij hun ooderboud niet behoorlijk konden k,U9e11,
Doch
n■ R■l!llu , de aebl en twintiple Buscbop van Utreclit Ji.t
,._men hebbende, beèl\ aan deze geestdijke maters de kerk uu Oot
manaam geschonken, waarna de Nonnen baren BieebtHder tot l,astoor
,,an die kerk aana\elden , terwijl zij op de vier groote hooglljden zich •
bij
HR pruceuie , uur die kerk begave!' , daar i'! eea atjJezondercl
koor Alm , en de lo(zaapn de, Heeren , d11 lot ~e dienst der ruis be,.
hoorden' zongen. wanoeer·de dien,, geeindigd WH namen •li de oaer.
pmmÏD(911 det· pleo•isea , en keerden wedtir ia Trede llllllr baar kloo
ster. Op deae w\jae bebllen ze langen Lijd uit de inkoml&en dezer kerk
pal • rijkelijk ond11rbepd r•oten. Doch reeds eenige jaren ,Mr de
Wunnatie, sijn de kleosterpaoft.en affterukt, llll werd .het. klooaler ••
w-.1 door adellijke JonlrRronwen • •welke mogtcn uitgaan , en zelf, •
aieà in laet L-olijk· begnen, mita • in ■oodaaif ge,al • hare prebende
verlieuade. Nog tot. in het begin cleu:r eepw ~ werden , uil de
deren YDa. dit klooater, aan adellijke Jonbroowoo na de Her,orm,
de pclsdien1t., zoo lang •ü CWI ongehuwden staal ombeladen • jaarlljb
ernip preheaden aitproili.t.. De plaals , ,raar laet klooster IJC&laan
Jaeeh, u·hekeod ondar den naam nn het Stilt Weerselo.
De kenni1 te Wm11r.o valt in den i1 September.
WUllSPOJ.DEll (TKB), pold. ia Rijnz.,.,1, prO'V. Zwid-llollar11l.
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WEERT, kant., pro,., Li•bur,, arr.Bet!Nlllltl; _palende\V.enN.
aaa het l!ioordbrahantl1elae kanL. Aaien, ·N. HR beL kant. Venlo
ea Hont, 0, aan be& kant. Roermonde• Z. aan de Bel9iacbe prov.

Limbar,.
Dit. kant. mat deYolfenrla 1i 9em.: Waart., Bau::em, Gra-.
them, He1th111zen, ll-11oael, Ittenoo,t, Keijel, Ne,ler
weert, NeerplLLer, Roggel, Sta111proJ en Thora, Het
Nllaat, 'l'olpnt lset 'kacluler • eene eppenlakte van :S:S,489 ~uod.
66 "• r. '7 "• ,ll. Ben telt er 17i:S h., heweond door 4078 b11i1gH,,
■itmaltenie

eeoe IMYelkiDf nn ü,000 inw., die door den landbouw t
Yenderij en weeleelt hun batllllll vinden.
.
W.BRR'f, dek., apost. Tic. Yan Li•hrg, hestaande uit de nlaende
tlertiea parochiën: Buum, Ell, Heythuysen, llun1el, hter
,.oorl, LeYaro1, 11eijel, Neder,uerl, N ■ eri&ter, Rog
rel, Stamproy, Thorn cn'Weert.
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llen heelt er n lierken ""' S bijkerken ,
Je ll. er k der lia
d orb r oode u te WecrL, cenc te Swartbroek en eeoe te Tan
g• lr o J , welke geaamenlijlr. bediend ,rordea door dertiea Puleon,
t'He Vicariuen DeaenanLeo ell vijftien Kapellauen. Keu telt er
ongeveer i0,000 aielen , onder ,relke 11,000 Commonikaaten.
WEERT, p111. in bet sruCa, Horu, prov. Li,,J,arg, arr. R«r-.
"""'4 1 kant. 1'nrt (11 m. k., 3 •• d.); palende N. UD de gem. Re
denreert , 0. aan Baesem en Hunael, Z. UD de Belgisehe. pm. Ha
mont en Boc:hoh, W. aan de Noordbrabandache sem. Budel eu·laar
beae.
Deze gem. bevat de
Weert, benevens de geh. Lealieo,
S•artbroek, 'fu·ngclroy, llouel-Keent, Alt-Weert, B111•
boven, Hu1bo•en en Laar, bealut eene oppenlakte, vol~na~et
kadaster, no 9908 buud. 46 v. r. 16 v. ell., waaronder 9~ bu■d.
98 "• r. 10 ,. ell. balulbaar land ; telt 1092 b., bewoond deor
1iö8 hoisgea., uitmakende eene bevolking un 8690 inw., die iimt
bun besLaaa vinden ia den landbouw en veeteelt. , en wel Yoora1111Ujk leggen de boitenliedca aieb toe op bat mestn van lu1lveren , die
wekelüli.s per aa or aebip naar llaastricbt , Aken en Luik ,enoml
worden, Ook drijft men er veel handel in jolltJC paarden , altmedt
in hout. De haver ia er van eene goede hoedaoighud en wordt alom
seaocbt, M.en heeft er aea bierbrouwerijëa , eene aeepaiederij , t 1011\keetea , eene branderij , vier leerlooijerijea , drie bluuwvenrerijell,
drie &aball.1-, een 1n11if- en cigaren•, lwec koauen- eo drie boaleata
brljkea , viw lumtn-, eenu run- en drie oliemolen,.
De ato&'elijb bolangen ileaer gemeenle hebben , door de 1eclert
dan dertis. ja,en plaats gehad hebbende en on«!p_bondend voortpette
ontginningen van heidegronden , welke YOOraamelijk lot denneDIIIIIIÛell
worden gebragt, eene tea algemeenen not.te ■&rellende bnorderinc •·
dergaan; lerw\jl thans, IOO voor rekeoin1 van de atad al, waa blJIOI·
dere penonea , door beL aanlqmea v1n waterinpbeemden ia lieL gemis
van genCll!fldm voeder voor het, tol bemesting noodige , vee, ui wor•
den vODr11en , en ten pYolge daarvan de landbouw , de <rooraame brea
van wtlnarL aldaar, i11 1111D meer pn1tigea loelland aal ,rorden ~ Bijna op ieder geh. vindt men eene schans , omtrent be& middre
der aetenbemle eeuw aangelegd , met •allen en srachten omringd ,
om bel vee en de gdeclerea legen rooven te beYeiligen.
De inw., die er op G na, allen R. X. aijn, onder welke men ruim
4900 Communikanten Lel&, maken eene par. uit, ,relke lot h~ apcNt,
vic. van Li,,J,•rg, dek. no 1'nrl, behoort, Zij hcef't eene kerk,
1ijnde de parochiekerk te Weer &, drie bij kerken , ah : de kerk der
Paten llindcrbroeden te Weer L , eene te S •ar l broek ea eene te
T11ngelro1, en aeun kapellen: als eene kapel van het Jliaiekrait.
eene kapel bij de . Za,ten BirtJÏllinasea , beide \e Weert , eene te
BosboYen, eene te. Hu1boven, eene op Laar, eene te Alt
WeerL en eene te I,eo_ke'll, De par. wordt bediend dooreenn Pas,
toor, vier Kapellanen en twee Vieariuea-0-enaaten, no welke es
te Swartbroek en een te T11ngelrol· de dienst wurneemL III bel
jaar fälSO kwam ab Pastoor to W1nT ao11uDas u11 Onna, die lat
de nieuwe leer overhellende en de 1ni1 urachtende , in de prediu·
tië11, welke hij tal twee en drie oren lang rekte, velen tot aüa ge• "foelea overhaalde. De Biuebop van I,uik ver,rijderde hem HD dur
en deed hem door een R. · K. Pastoor ~enaa~n.. Door de be01oe§ia•
flD nu de Uervormingsrezinden werd echter ten Pastoor uil Thorn ,
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TIIUM pDaallld, ia bedieaiDf pteld , die , hoewel bij de latholijlen
l,e,tuurde, daarna, toen , in 11168, de Henormden de overhand hadden ,
haa Predikant bleef. De Henormden hadden destijcb le WanT IOO aeer
de oYerhand genomen , dat er weinige R, K. waren overgeblnen , 1elr1
was de Pastoor,· Pn111s llosuus, de nieuwe leer toegedaan en waren
eenige Pri~tera, op zijn voorbeeld, er mede toe onrgegaan. Dit ging
de Bisschop nn Roermond, fo,oulls, in het jaar 11S70 , te keer, door
hen , die de vergaderingen der nieowge1inden bezoeblen , in den ban
te doen en, in Februarij des Tolgenden jaar11, hnnne boeken op de
markt,openlijk te Terbranden. Jo 11S8:S kwam hij nogmaals te WuaT
en gebood , dat eenigeo , die noeger in den ban waren gedaan en
te Wnu gebleTen waren , indien •U niet tot het R. K. gelooherug
keerden, aooden gebannen worden, De Weertenaars deden daarover
beklar bij den Graaf us M1uas , die destijds, in naam zijner echt
gmoot, over Waan gebied Toerde, en sich de zaak der ·inwoners
aantrok , doeb door den ijver nn den Pastoor waren er, in 11S8C ,
4160 die het Paaschfee1t vierden , terwijl er in het vorige jaar slcehts
1800 geweest waren, In 11S97 deed de Bisschop un Roermond er
DOJ ee11igen , die de nieuwe leer "lfaren toeredaan , .het land ruimen,
Aa,ezien de Pastoor nn ·W DIT , in 1781 , bel plakkaat nu Keiaer
Jozu , over de echtscheiding niet wilde afteaen , werd bij •oor het
hot "•n Roermond gebragt en ·den 29 J"ana1rij in zijne bediening se•
scllont , doch , op een venoekscbrift ten zijnen bebone ingediend en bel•
'lfflk door b\jna alle Weertenaars oaderteekead was, kwam d1r hafbode
.ten 26 ~ei de tijding b~engeo , ~at hU weder wu aangesteld , ·waarop
hij op Piubterdag pleghg werd ingehaald. : · ·
·
De 8 Protestanten, die men et aantreft, bebooren tot de rem. nn
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11a beet\ in dese gem. een Collegie -un middelbaar oa
cle.rwijs, eene Ko1t1cbool ,oot 1·oasejafvnnw'en en leffll
JagerelCholen, als: eene Staducbool, eene Armen ■ cbool Toor
meisjes bij de Zusten Birgittinessen te Weert; ffne school te
Raslio•en, éé~e te Leuken, eene te lloesel-Keeat, eeaa
te Swartbroek en èéne te Tnnfelroy. Dese acbolenwordenge
umenlijk gemiddeld door een geta van 780 leerlingen bezocht.
• De stad Wnu, WnaoT or Wa■au, ligt 9 a, J'. van Maastriefit,
4 o. W. ten N. nn Roermond , aan de Znid-Willemsnart en wel
-..an dat gedeelte dat tot het Canal tl• Nor,l behoorde , hetwelk de
Schelde , de Maas en den Rijn soa vereenigen.
·
Het moet eene zeer oude · plaats 1ijn , want men r.egl dat zij reed,
in lret jaar 69:J door de geloofspredikel'S W11.L111oai, en Sw1TnH111 tot
het Chri1telijke geloof is bekeerd geworden , en dat de H. 0.ll er in
het jaar 71i eenigen tljd verblijf geh/mden beeft.
Bij de blijde ia\omsl· .an lAcoa I Graaf TAI ·Ho111z, van IS Pe
braar\J 148!il, werden den inwoners van Wuuen lft.dHwurt onder
scheidene regten en -.rijbeden beloofd, gegeven of gewaarborgd.
WnaT, met N,tlerse,,t, ,,,,,,,,. en Lryetroy en andere
daanan afhankelijke plaatsen, had eertijds de Graten nn Hor111, tot
lumne Beettn en toen den waren nilgestorven , ring het wel tot an•
tlcre erfsenamen over, maar bleef al, heerlijkheid tol Oprr-6,tJn.
a.booren. De Prinsen nw Ca1 ■u hebben bet geërfd ,an EasaT
Do11DJcvs, Prins TA!f Cr,au, die in het jaar 1686 , als Onder.koninir
-wan :Nawane, Ie Pampelune oYerleed; het graafschap Horne , waar•
van de Grnea bunnen· naam ontleenden , IJÏDIJ echter lot het bisdom
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,aa Lui" ower. llü cleo vrede vnn lluoslu, ie 1048, kwam Wun.
HeD al, geheel Upper-GelJer, aan Spanje, eu uij den Utttchueiaea
neoe • iu 1713, aan Oo,tearijlr.. De eerste plauten van de State11 v.aa
Brnband Inramen aldaar den ~ Decemb.r 1789 , en werdea mel uit
bu.ndige nenlJde oalnngeia. la be& laat.at TIID 1791 kwaar. bet.
onder Oo1tenrijk en den 8 December 179i namen de fran1cben bel in
bai& en plantten er den 10 dier maand den. vrijbeid,boom. Bij de omW1P11•
telins _!an 181, kwam bet eindelijk aan het Koaingrijk_ der Nederland-.
wurbij het., ten geYOlge van het eincltralataal van 1839, gebleven áa.
De lla4 wu uoeger eene re1~ng, meL tijf poorLeD, al1 : de Il o o
p oor t. en de Beek-poort. ten N., da .Maas-poort. lea O., da
Lan1-poort ten Z. en de llolen-poort. ten W., vu welb
' •Off alleen de benamingen bealaun.
la 1816 werden de oude reedt in bo11wval liggende •estmrs-li,ca
lflleehl. ea de plaall, waar zij gataaa hadden , tet. wantleliugea au
P-rcl• De 1rachtea aija echt.er pleelleli.Jk nog aanweaif , docla YOOr
derde gedeelten me& puin auge,uld.
,
Door de 1tad loopt de Boch•herbeek, wellr.a in her .jaar 1il6
11111' k1111ati1 ia ungelegd , om de 11ad •an water Ie veoraien.
llea segl. dat. W 11a-r in "l'Ol!fC!l'1! tijden ii, 000 inw. telde • Liaan•
aija er binnea de gracllllln HO b. en 2460 iaw. Mea bee(L er clerliea
a&nitaa, 'f■awelkede'foor•am•tezüo:' de Hoog11raat, dw Maa ►
tl.raat, de Beek.at.raat en cle La ■ 11tr11at. Er zijn drie mukL
plaat... :- de Karkt, 4le K.orea111a-rkt. en de Oelemarkl, die
eola• ouWuideall ■ua,
De jaarmarkten zijn: de Vuteuvoad.- ■aanda,maru, waal!Dp h-
del pdrena wonlt. in- vlas ena.; de paardenmarkt, die dea 1~ Maart
inult en OOIJ al druk bezocht wordt, en de Varkenmarkt in Beaemlaw.
De wàelijkacht poeamarU wordt. des Zatartlaga -phOIIClaD. V ""'lrer
•• er eok op de. w"aMlap g,oeDle• en 1caanmarkt. De ...,..

•ede.
a
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eel'lt ■a ZondalJ na Pinu&eren.
Hel 'foormaligo St.ad:bui,. aan de Marli, bouwvallif

'fBlL ia clea

"••Uaanl

sjjnde, werd io 18!118 afgebroua eB ter zel(der plaa&ee ia 18i8- _.
aade, pliclat , dat een ruim en welio1erÎ1JL gebouw ÎI , mil NA Ueia
torentje.
V"'18" beeJ\ otk bier eene K II n t bellaln , io cle
••r 4e Grevea
&a111 geld. dedea elaa ■• Jlen •iDdt. aog OD•
tlcracMidelle .koperen en aii'ferea pldstukken , welke Ollder F111o1N waa
llo1uao1un geslagen aijn. De 1ilverea d•ldera hebben de groott.e wam:
fllD vljO'rukat.olr. , vaa den ceoan kant liet men de wepaaen na JlaT..
u nn Beu■, ae, lael. eptcbrift: ,a. ua •• Be11n. c. •••
Koua •• •· Waan, en ..an den anderen kant• H. llaaTmn dei
patroon der par. le paard, met. het 01D1Chrif't, S.1■cn11 lldTIIDS . .....,.
Hl WrHTI■• De bal,e 4aaldera .11jn ia alles, behalve ia IJl'l>Ol&e, aa.11,
4e .beele gelijk. Oek. 'fiad.l. mep nog IOOjJUUIDde Weert.v lprÎD&wa,
op welke alleea het wapea van IIM1■0U1C'I , 1Uet hel. omscluiA· au,
cle eene zijde als IJeven , doob aan den aoderea bat. lee1t. mea : ...n .
ll'f.l ...... W11111.
De Groote of Hoo(dlurk, aan den U. l:IJAU11111 toesewijd~ - . ,
de . .,., , n eeo uiLaDaatead acboon en pool selionw , in ee■ 'foadit•
Go&hilclten stijl , met eenen fraaij111 , doca nin Hff boopn tona ..,
• - een 1eer 1eed orgel en nepn alweo voeniea, onder wellle dai:
TBD de ll. Dri,..IJifilwi,1. ee• 111e11lenl11k ia.
Het sohilden&ok in be,;
altaar , ■ a OrueLifN Yroaw, voorstelleade de Gthortt-fÛC Brila,.. , '
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Y411 Auaa, ia 1781 vorva•r~, verdient opiperkiDIJ. De
lerk werd irebouwd ia het jaar 11500, -"O al1 blijkt uit lie~ tol9111de 01sclirif\, dat men in seer oude letJera aan de regt.eraUde der kerk , naar

door 1.-

den buitenkant, op ee11en

1tee11

leest:

2n 't guJbe jatt ban bijftdëfJäbtrt
fp gcbtofte bp alb fttrcft b u&en \lJob'.

rnbt op abtnt ntagbalttn

il gElacfJt bp pufte fteen.

In 1790 werd het koor der kerk, door twee llalianen , ••una e11
genaamd , met de uiterste volmaakLheid in Grieksehen 1tUl
gebragt. Onlangs i, deu kerk nog venierd geworden met de Apoetel
beelden 1 kun1&i1 bewerkt door den Heer Dl CGTna HD Antwerpen,
Boven den ingang ataat het 'beeld van den . H. MaT1■ 111 &e paard.
V66r de J'ranscbe omwenteling, ia he& laatat der vorip eeuw,
atond doe kerk onder het r.tronut Hn het kapiltel van St. Sen&M
te Maaatricht • welk kapitle , legen het· inkomen vau eeni119 &ienden te
'W&HT, een gedeelte un het gebouw moest onderhoQdep, In dne kerk
ligt voor be& 1root altaar begraven Fm,s ns llon■oaun, Gl'!l11f t11f1f
Horu, Heer Ntl 1f'urt, in de geschiedenis meest bekend ouder dea
num TBII clen Graar v.t.1 Hoo11■, die met L.a.■ oaur. , Graaf u1 Kt■nn,
den I JnoU 11S68, op last ,an den Hertog n11 A1,1.a. , te Bc-usnl
werd oa&boo(d. Het ligcbaam werd , den nlpadea dag, meL het heord,
in eeae looden kist piep en naar Wuu Yervoerd, AallfJe&Îell men,
door bel venbrijaea Yan deu 1ra(11rk , de juiste plaat1, waar dat edel,
slagtofl'er der dwingela11dij begra,eo wa•, niet meer ,rist aan te wU
RD , hebben, op venoek en aandraai der Commi11ari&1e11 , die d,i,atJil.
hel beitnar over Limburg baddeo , nasporingen naar dil 1rat plaat,
1elaad, en hel werd ia 1859 geopend. De kist , van planken ver•aar
dip, was door oudheid nrpaa ; h,it 1eraamte bleef on,-oatlea ;
de schedel was op de bont geplaatat, Ter liokenijde ua het 1•
raamte ea naast ile kist was eene •bermetiseh gesloten urn ftplaatat,
op welker deksel men la,: Bua 11 Gun TAI Hooa■ a •••• i6 Ju1u
UJ68 (1). Het deksel der arne werd in tegenwoordigheid vaa eeaip
uaaienlijkea uit de stad Wa1aT doorgezaagd 1 ten mode den inhoud .
te aien. •en To ■d daarin aromatiek uad, dat eeae 1terke reuk vaa
neb venpreidde. Na de eerste lagen daarvaa te hebben weggenomen ,
ontd~te men het bart van dan Graaf oog ongescbooden in &ijne oor
•proakelijke 9eduate en kleur , maar bij aanrekia9 ia ,tor verval
lende. Z. I. Wmu I had plan, om een gedeak&eeken voor den
mcdgesel van den Zwijger te doen opri9ten. Alles is iotuuc:hen in
den voripn ,tut henteld, de Qrae gesoldeerd en drie,oodi1 verzepld ,
terwijl nn dit alles drie pro.eesseo-verbaul zijn opgemaaU: éin TOOI'
het archief der kerk, ééd voor dat der gemeente en één voor den Bis
aol'_". Deo 9 .lolij 18'1 werd op een plegta&atigo wijn op dit p f
eea lijbteen 1eplaat1t , welke tot herianl!l"iag moet dienen van eeQ8
der men.waardigste gebeortenis1en uit den nijheid,ILamp tegen Spanje.
Dit. mees&entuk van kunst en smuk , helwelk men aan de mildda
digheid HD den Koai11g en de volijverip aorg van het Stedelijke Be1lunr en der Kerkmeesten te danken heeft, i1 vervaardigd door den
bekwamen beeldhouwer ADOLP■ Bun van Namen , en be1taa\ nit 1wart
"noer, waarin de wapens van den Graaf van Horn•, bene,ens andere
S.111&n1
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sieradea, tuel tie aieelle jaialheid • in wil mar111cr 1 1lj11 iagtl,fl (1).
111 het middan leest mea met koperen ,letters:

'Hic: l&CII'
Pa1L1PP111 DB llouaoa11n
CauuàlllBVI GGBU DB Hoa111
D01111111 Wun&. ALTBHI,

Nnu.a.

CoaTISHB, BocaoL'I ff Baa11&11.. Pa&UICTUII
•BHHDIT&SIIII T■ OIUHI, 119ua &VIEi HLLUIS
·1.aCDIT&L&ISIII lTC, ITC,
Cnna HDtt Bauni,11 10,11 Ju1111

IIDLXVlll

ALI& ■ 84LVO HIIHIO,
111c DBUTVS n snu,n,· IX a.n. Jun
DUCII
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Hier ligt fu.1n n1 llouaoH■CT, beroemde Graaha11 Ho,.,,
·rnrl 1 ..lltn1a , lfynel I CorCtuftll I Bot1'Aolt en B'll!Ugel I Erf',aogd
,-an het Land un Thorn , Ridder nn het Gulde Vlies , Zmoogd
ens. en1. enz., den IJ Junij 11S68 te Br111Sel, otbenl van den Hertog
n■ Au& , oot.hoofd , herwaarll onrgebragt en egraven den i3 Juaij
van het zelfde jaar.;
,
Bonn het doopTOnt die men verschuldigd ia aan de milddadigheid
nn den beroemden Ju u■ Waan , leeat men : ·
ILÜl111 Dii1 Jois uau uao DB Goaou , Diis 111 Snoas& 1t T.user.

·(d. i.

SSat IIPUJ.CBBI S&LT&TOIII 1011'11 IIQUII, l&Cli!I C&U.t.81&1 BT&TII CÏWII,
ULLIC. GB&LII l'Höli.lilllB•PlillflCTIIS , IR"11111 PDl'lll■ l'IUID, Cia1m
TIIUB UIIIUB Puans111a t BT l'ICB•Cil!ID&II BWTU Il 81810 Boauw.
E,111 c0111111 Di& llnann& LIUH 1.1.ao11su. Dl coa.o■& · nc. nu a
lf&BIIU B1a1u&c:11111S1.

166i. ,
(d. i.: De. 1eer beroemde Heer Jou■ V,Ubaron nw Caoo■, Heer NI
Salwnae en TuAof, riddi;r no het Allerheiligste eraf on1es Zsligma
lers , Raad nn 1\joe Majesteit den l',oomscheo Keizer• krijgsliil'lig
·nldbeer , ovente der lUfwacbt, Opperbevelhebber nn het voetvolk ,
Kommandant der drie Praagscbe steden en Onderkommaodant ,u
lrser in Bohemen. Zijne ecbtgenoote )t&aauT , V rijbaroancue ,11
C.001 enz., uit het gealacht der B1a1 ■a,cu111 1862.)
Bonn diL opschrift aiet men hd ,rapen nn Ju vu Wun. In
den nacht nn i8 Augu1tu1 11S66 had deae kerk veel te lijden m
de beeldstormen. Zij verb,U1elden de stoelen , banlien I lessenaars,
ornamenten I altaren , beelden en vooral de kruisbeelden ; zij apaardea
niet1 dan den predikstoel eo de klokken I welke nnolgeos in die kerk
bij de oefening nn de Hervormde ffod1dien1t diende. Den i8 Septem•
·1,er 1797 werd door de Franschen de openbare godsdienst in den kerk
nrboden, doch den 11S A11g111tn1 1802 hield dit verbod op,,
Vüór de Fransebe omwenteling, op bel laatst der vorige eeuw, Lad
men te \VnaT de vier volgende kloosten: het Klooster der Ka•
nunnikessen UD de orde du ll. A11CU1T1■ 11s; het Klooster
·der Minderbroeders, het Klooster d,r Regulieren Ka·
·nnnniken en het Klooster der Penitenten.

•et

. <•: De hert.Y&oger <eo11tea11 d• duruei un P'lura v&w Uo■ t11uaucr, Grut ...
n-, ta In hot l>ellt ,·u den Hoer Lo11111 BLo&K41lTI, B111-gemeoaler v,,u Wun,un
w1en1 grootncler het, door de Prl~ea nD 'Chlma.7, toen lij aldaar la 1792 dn ,ama
tier Olll'II .nteling ontweek, werd ten l"cbeoke ge,evea.

1tf.'

Net llooater dor ltaaaaailuuea ,aa ch orde ile•
H. AHHl'IRUI, ia de •
heef& •Uo oolalau te ....._ ••
drie meL gelijken Unr heaielde maasden , die ftl'koaea Gode i ■
kuitebbeicl te dienen , · waar bij aich oadencheideaè andere meisj•
Toegdea ; •U hielden toen haar nrblijf, waar later het waschhai1 p1laan beeft; de bidplaats of kapel, ia welke •U God dieodeo, werd
op magligialJ na den Luiuchea Biucbop , door den Heer D1ann111,
Gode tuegebeiligd. Zij namen echter, mei t-temming 'fao Lm1w11& u11 Bova- , die 01111treek1 het jaar 1416 de kerk 'flll Luik
besliercle , hel kleed der orde nn dea • H. Auau■TUIDI uo. Toen
mea , na eea igea lijd , de kerk begoo te bouwea , wèrd , . in het. jaar
11S21S , op het fee■ t ,ao du H. Jou,, daaraan de eersle 1teea 1•
legd door J•co• , Graaf ns Hou■ , daarin bijptaan door P■n111
8■ 11111. , den Biechtnder en
'fU B1111, de Priorin na be&
klooster ; dén iO April 11S39 werd •U door Gruo■ , den Salrapa■
Tao het bisdom Luik, in het bij1ijn no dien Graaf, inpwijcl. Auu.1.t,
eeoe snater ,an dien Graaf, aam, io bel jur 11S07, io dit klo.,.ter
het geestelijk kleed aau , overleed aldaar den 1 October 11611 en wercl
er in het koor voor hel hoofdaltaar begraven. Do Biuelaop Yan Luik
•oonag dit klooster met bel regt ,an op■loiting , mei Trijheid om aicla
eenen Proost uit de orde der Augustijoea te kielCID, worcleade Po1UN
'f.&W So■nu, eea Prior Tan Eiodhoteo, tot dit ambt aaagewaen , waarna
aij , tot ia 1797, den regel na den H. Aua11111111 opgnolgd hebben.
Toen, in 1166, daag• na beL lees& nn den H. A118DIT11111s, de be,ldalor~
men in eene kroeg aan beL alempempen waren , wisten eeoip burgers
hea· te bewegen , dat aij bier niet ia den nacht &ot het beelden brner>
acmden onrpan , wurop eeoigen uit de kroes afgeaonden , hier en daar
in ban kerk een beeld a(wierpea, terwijl het tolk, dat naar roof hun
li.ercle, veel ptier maalde ; maar , tot. clb nrwondcrinr , werdea et.
-.ersr.hrikle Nonnen door de beeldstormers aelvea tepn het woedende flllk
beschermd. Den 10 Februarij 1797 werden de gee■lelü.ke Zmten, te,
pTOlge 'fan de Franscbe omwenteling, beL klooster uitgejaap; het kloóe~
Oir werd Terkocht ea tet partilr.uliere hniaen iagerigt I ea eerst in 183G
werd de kerk afgebroken. Doch ia het jaar 18'3 werd door de Zui
len Birgitfü1eneu , uit het klooster ,an Uden , de helft nn he& •oo~
malip klooater.,aaogekochl , eo den 4 December van dat sclrde jear
kwam d.e lloecfer BaaaHDIIA R&■Dli1■ , ,erseaeld no drie Z111ten,
dunan bent nemen. Tbaó1 beloopt beL ge\111 dier Zusters 11,eoliea.
Bij be& bespiegelende leven • leggen aij zich nog voornamelijk toe op
het onderwijl en de op,oeding der jeugd van het vrouwelijke geslach,.
Jlen vindt in baar gesticht eene koatscbool , eeoe armemebool •oor
DleÏlje■ en eene bewaarschool voor de gegoede klaue. De kapel ,aa
deae inrig\ing is een vertrek de■ ge{,o11w1 , met een altaar voonien.
Het Jllootter der ll1nderbroedeu is even bniten de stad,
op de plaats vroeger geuaamd Jen ~l,k,worel, omgneo met eeoe
gracht, werwaarts eene fraaije wandeling geleidt, langs welke, op last
van de i'rio1e11 u■ C11■n, eene sloot gegraven werd , om be& kloos•
ter no ,erseb water te voorsiea. Het werd in het jaar 1461 door
J•co• I , Graaf us Hoan, op venoek aijoer nouw Joauu, GraTi_n
'f&S .llnas, galiebt, md toestemming vao 11aus Pn11 Il en LoDBwra
Bo11■ 10l1 , Biucbop nn Luik. De kerk , in 146i 'l'llhooid, werd
door J1111DCV1, Su&'ra~n no Dn1D TH 8o111GO ■ a1i, den vij( en vijf•
tipten BilNhop Tan Ulreeht, met goedkeurin1 no den Lu.iluc:hea
~hop, de• i6 Kei, mal be\ kerkhof,. ter tere nn den ll. lli11ft1a111
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•u ..... , del I A~I H61 O'ferleden w11, lfok Jacu, wi■laea
lld tla >•• lteetl der •imteotbrot!dere Ie Baht •~ ea stierf, M
1 •111 1488 t ill dil kllNlllet té W■ •it , 1lwa,r bij III tie clM lle11
lff61e kerk -,,: hef hoop eltaat begtlft• ie, ■en 1iet ia clit U...
boS"l\t•e cel, ,roepr lllèl 1troe bedekt, ffetl als liet nor met W.
be•lellte ioerll met kaeopen , •aarml!lle hij 1ijne lenlleaea plee, te om
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h•t ...,uifel, Wl8fflle41e hij bekleed ,ru , al, hij lle m11 -i.
l'ertolpns werd dit klooster door de Gra'ft!n uw H•u, dea 30 lei
14811 mei eenlfl tam , e11 den 9 ll•ari 1489 met een lttleel&e . 
tol Tèl'll'Ollti11f ••n het kerkhof heseho11~H• In 11S1l lij• aabt P"
tlll'I • llratêrs , die de ,-_benaeuen bc•het1d hadden , OTerWea. 11
11118 liawekell ér drie aan de aetrtfe 1lekte. J.en Il, G.... Yll
• _,.. 'tH den ttntwr , die den 8 Deeemher tlfOO averlesll I ia 1i1J
'■tfll'ell 't!Rlet , in liet. klt<ed de; orde , beitra,ea I uoal1 hij ep
ffl'tllW Yertoe•t had. Zijft seon. J-■
Graah&11 801111 die il
1141 ltiel'f', I• t 1nen al, zijlle httinn,11,r , die, dea 17 Febna■rij 111',
liet &UdelUke aaeL het eeuwige Ter1rinelde, op het koor besraffll, 111
•iaderhnMl!len Yin WuH hebben, den i8 Aagudu1 IU418, •hl•
da beelditormttl ,eh-dea , doeb ter aonake '111n de lulffltt na du Ha
UI At.la' in 1167. herstftd. wetden 1ij deur de Gealfn' ia 1171,
'Wederom ,eljaagd en geplunderd, di1 b&vendien alle de meeWn der
lte,k vunield4!11 en •erspreiden, Nad11 , in 11573, allel hel'lleld - ,
wetden tie altatén door den Bi11ehop L111e&H1 weder ingewijd , 4ie lt
,.. . lsei,utcle, dat het ftfest dl!l' kerk ,t\fdtbft' de■ derden Zo.... mi
Jollf aon g11,lerd worden. Jliar in 11178 werden sij voor de denhmaal
ee op de wreed1te wijze loer de Geu11e11 misha!Hleld ett wel IOGdtais,
Ül he\ kleottei', seheel at;reb,and ai.i'&'de, niet YOOl' het par 1186 ia
lnifWII~ lierileltl wotdén•. In het jaar f83S heg.tnnen da lliaW.
den dé aoldatcn na hM Weertscbe lepr te beclienea, in t81Jw.,.
IV (l'èffl!_Odna\l l'llt' de itad Wan• le vlagten, tot in 1619 1111D 4
den 1 .Januar\f , in het klooster ter11gkl!l!!rllen. - Ten ae"'r • de
--4tn •

r a... ,
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y,taUatea ch,or de Staten der Vereeniffde Ncderlaadd uitp,_.igd,
~ n Ie R. K. Géedelijken, en alln, die hun hai1Yeatin1r 'Hrl_..,
tièbhen de Minderbroeders ••o Wa■ 't, op Pinksterdar un hetjaarll49,
de R. k. 'fall de M:eijerij 'fflll '• Hettogeabo1eh op den
tJU-,
19roepen , 'flat diennolget11 de iaw,iera •aa Someren , Aaien , Litnp,
llièl4o , Hees , lice■ de , llaarlteeae en andere , alle Zoe- ea ,_....
•gen de ,rodldienst kwamen bijwoaeo. Doch ie 16N hebbell die ftll
lleèse, Leende, ~ldrop ena. te Hengte ■, op het.Weel'lleltepd
fèhied , een l~tkboi, beginnen te timmeren, en in hel aelfde jaar ••
bauwd, tea eiaduldaar ter kerk te ga111, terwijl de Paten er decliestl
'femg'ltea. Van deze kerk lid llleD tban,
de foodamea~o. Dur
dit kloaetl!r, het•elk 100 dikwijh hersteld waa, drei,rde ia te 11Grtea,
bthtoot 1ûlks, in 1710; den Gardiaan BOtuVI\ITR& f'11nu het biju
,rebael te •emieuwen, Den 9 Februarij 1797 werden de Jliaderbroedm
door de Frllnscbe revototionairea er uitlJè:iaaad , hunne luk werd eeae
bVkerk der parochie •erklaard en beL klooster werd aaapoahl dtor
eenige -particotieren , met Yoomemen • het naderbattd weder aao de Pa
ten lenig te gen11, die dan ook, den 16 April 1818, op aievw4•rill
hunnen intrek namen. Op dien das namen de oude IJoetterliap,
ten plale ua drie, namelijk ~fn Pater en &wee Fratén, er •er het
ll!èd llan , tel'll'ijl er twee nieuwe frater, werden nttgenDIIMIII, De
plertiJrheid wt!rd peld door Pater flnn , Oft'l'lle ftll beL k1'olllr
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WEI.
M1N1i dn i5 April , op welliiea das .tater u11 Q11w.• er ........
w11. Thau wordt het klooster der .llinde~n dow $1 •PNN "
,,_..,.. • aaiere Lelienbrotden hewoonL HUDtJe kerk, aD dea
K. e-11111 toepwijd , is eea Nim doeh oaregelmatig gehouw , b\f
laäelk - lijpand ia p>lllWd, waánaa ...,.t ia het jaar 1647 .,.rd,
..W., pmub. 7,v hen\ ee11en ·kleinen lfffll, 4 alta,en en - or
sel, -.& ftN kleine upel , achler hel groot altaar , pticllat 1H11
IS l ■lï !tSSi, walk■ , MWfflilig gewordea lijnde, ia liet jar 1M8
~ henleld ia.
.
Het k1001ter der Regllliere Kaoanoilun, .1tG11d, ia 4e
• .,,.,,,_,, la het jaar 18", hebben de Regnlier1 ■ no de orde
des R. A1ellft1Hna Bi~en llich Ie WanT 1ev11tigd. Nadat ha
àleai. te Ei ■dbnm, in tlS81 , 'ternield 1. en door de 9lammea w411 'ltr•
teerd geworden, bedden de-bannelingen te '1 llertogeebosela eene .eltaii
plut.a gaocbt , tloeh itoen '• Hertoge11boeeh , in 1819, deer de Boaip8'llletl 'le1110wcl4 was, bel>hen de llega+ieren-1ich naar WanT, WHl'.tQ,
me\ nrgunning "n MKDa-tBIU. u11 Enon, in 1614, een klonter-ter
- ,aa de Oa&!NfllOÎI der lloecler Goch, benevem-eene kleioe· bidplaa\1,
die et- dea Biuéihop CH■HII in het selflle jaar pwijd is , en lac.
Den 13 April 171', onder den Prior
11,aw. uw Anu, W8fd dit kloOlter, e,ea als aodere Reguliere kloot.
ten, afs-elaat\ , doah , op nnoek \'ID tie burgerij ftD WnH en het
patig NYies "811 dea Beer la- Btat1.&ID Sru■n, Fitkul en R■ad
t1 Roemiond, den ö lalij van hetwel(dejaar, in Yoripn staat benteld,
Oader den aellclen Prior werden de Kanunniken oader hé& ·iran1ehe
Be.laar, c\en ,to llaar\ 1797 , uit het IL4ooster •erdreven en het IJè•
INlaw •• • ,oederen urltoc:b&. De kerk en een gedeelte '1111 · tiet
klOG1ter -.erden afgebroken , en in de onrige gebouwen ia. tltt111 ffll
blNl!eail eollegie veor micldelllaar onderwt,s met eeae koetlelreo1 gnaa
lip. •-• ..u 4n 17 A1tp1tu1 1648, dos al eeni«e jaren "6r dat
tdJ iiah ffOr goed te W.nu ,migden , hadden de Regulieren hel oo
derwijs un de Latijoacbe schalen aldall'I' , met iobegrip ••• de Rbetoriea ,
eeae kerk, gehoewd hebben.

opácla pnamea.

Hel Uooater der ,Penitc ■ te-n stond n1111 tie Bret,,r,o,,t. In
4e maaod Octoher 1603 , kwmoen eenige Nonnen uit ·het kloooer ·te
Dummen , in de Meijerij wn '• Hertogealiotch • onder het -geleide ,m
Jcw■u Baewau, 'Îa de ttad W1Ba,:, Zij bchten omtrent de Beek
poo,l· em wel -gelegen erf, ..aar aij, den 1 April 1664, -een kloo■ter
-,..-n Ie t.e-e11 roet eene J,idplnb ~ Îft bel aelfde jaar doer den
lliNchop iagewijd. In ffl9i namen alj den rege1 der Penitenten , on
der het bestuur der Minderbroeders aan, aljnde toen Mater Ma11.
hu Uli' RoNUII', 1bijgenaamd u11 ST. Jos1P11, Den iO Maart 17~
wmlal a:ij door de i'.raoscben uit het klooster nrdrnen , en ginsen
gt-.ilijl te Oinehot wonen. Xerk en klOOller werden .,.,kocht en
afgel,1'9kea , eft op de plaatt , waar het klCOlter gestaan beef& , liet
IMn tli■os

wn par\iimlier fiui9.
De kapel ,an het Missiekroi1, aan de JlloknpoDf't, aan den
H. RIIIIOUls teegewijd , i, eeu oien,v gebouw , me& eeoen k\einen toreo ,
t1I no eeo allaar voenien.
liet CeHegie •oer middelbaar onderwijs beeft zes Profes
SOM, 0tNter welke 'fier ll. K. Pt'iesten , en eènen Studiemeester , en
WL«1geTnr 9(ht11d"eown. De l<o,ttcbool ,oor Jougejuhroo
• • n lelt ruim 18 lffflillff"" ; de 8 t ad Is c ho o l beef& 3i8 leerlingen ; do
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100 INl'ling10• en de Be•aa.ncbool 'fOllr,dcge1&.ed.t klam
aldaar .oagevear 60 leerlinpn.
.
Er.btate1t te Wun ealL een leden l84i opprlft lluUktn•l
• c ha p , on4er den naam vaa ,Ie
welke- NlÎm .iO letlea lelt
en in 4e 11adscb0Dl !line H u 1 ,ijk s c,h o o 1 houdt , alwaar aau...,_
100 .leerli11pa k0ttel01>• onderwijl wordt 1J91eveo. Dae lluijucliaoi
,taal onder het.beheer der 1d111ini,1raLie van paoemd Ia1ük~p.
. Ken had noeger te W1uT mede drie eelwLLerijen , de l ons• or
St. CatharinuchuLLen, de Buuenschutten en de Oade1claun'en. ,
i1 de 1eboortepl111l1 nn. de llinderltroeilen H1•011D1 n
Amt11111, beide den 9 Sulij 1ä7i doQI' Lnn, ia het Si. BliaalletJu. ,
kloealer buiten Brielle , "reedaardig O!JI het Ie•• gelJnr& , • alroo ,
ond11r de llutelaars van Gorioebe,n pteld wordende ;
· :
VjlO Ju ua Boa■■ , den drie eo laeblÏIJs&è Prios Bi11Chop Uli W, •
1eboru-ln 141$8, t te llaa,tricht de11 11S Januarij IISOIS, 01 de kerk
.van Luik drie en twioA.ig jaren beatuurd te hebben,
Van den Godgeleerde Suu1111 Nu.1.1H11 (S.avül YAI Hl N111),
.pb. in bot midden der sestieode eeuw, t 114 ·December 1808, u
eeoe Ofllrsetting van het N i - Tit,ta_,,., te hebben gele,erd j
. Van de Leuorkundisen: Jo11.11111u Snv"1111 (Ju .Ksüt), die
in 11i41i een LatijnaGI&, Gri,kici en Ylaam,,:la IY oorJnW i11 het
licht sond, eo J~ç01u1 IL■l1', t YIWIIOedelijk in HISO, ala Jaaaa.
nik en Rector io cle Gricksche taal • te '• Her&opnbuscb , ea
Van den llrijgaman Jn n■ W■■u, geb, in 1194, t 6 Sep
tember: 161Si , die , als 1cboeomakenjon3en door sijnaa 111N1ler pla·
p 1ijnde , in dienst trad eo door sijne dapperheid Oaderkoaiag ua .
Bohemeq wen!.
.
,
.1 • .
. In -..roegere lijden hehbe ■ de inwonen van W••" in 1ednrip CIIIIIÎI
geleefd met d.ie HD Budel , ■oodaL bet dikwijls tol- dadelUILbedeo 0ter
alo8f, waarbij d.ie nu Budel een• eonen horen, en die vu Waar
dunm&egeo een vaandel hebben veroHrd.
lo bel jur 1'8:S had er te Leende eene oogelukkip oolllloelÏaf
pluu &uucben ecoe bende rui&en, "elke bot land kwa111111 v_.,
,en , en liet laadvolk uit eenige dorpen der lleijerij van '• Rlll'l....,.
boeeh , bij betwelk 1ieb ooi. de inwoat:n vaa WmT p,oegcl haddeti,
waarin mlf'.r daa ilSO man van het landvolk 1oeavelde■,
,
In 11:149 ontving d111e atad een beaoek HD F11.1n, den ION na
LUI. V , later onder den naam van Fu.an Il• Koning ~ s,..;,,
die er door Fn.r,a n■ II011TJ10■1Kr, Graaf .,.. Bon,, hoil'clijlL werd
i111J9haald.
'
In 1667 wu het sulk een duren tijd , da& men brood bakle na
haver , 1ar1t , booneo , erwten ; 1purrie en boekwei&. Uit de sbdte
■pijaen en het daarbij hecncheade gebrek aan voedael ,-olgdea teler
bande sie.kten , onder anderen de buikloop ; aoodat er te Wuu 400 à
1500 te rJUk onder de H. olie la,en en er biooeo he& jaar .... daa
1000 1laenen,
Aan de pest, die omtrent half,uten nn het voipode jaar ia alle
11taten t.e Wna-r en op alle pb11ebten in den orotrek hefoo te •ae•
. den , 1tierven dagelijks 10 toL 20 en naderhand 40 tot ISO oaentcliea,
. suodal het ~r.ktiol te klein werd en de lijken, met en aoader dood
kisten, in eene 1rroot.e kuil werden oedorgela&e,a, Dae pul hield 111
'folie m.anden aan , eer men eenige beterschap bapcarde, Hel gelal
der daaraan onrledeneu ia niet belend.
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Ju llaau , een lapilein clet lhaatacl.en • lwagl dan iU en ~i April
1168 te WUaT eeaitJ bijpvolk bijeen , lea eilNlo de lJ,io1 ,u .Oau,1
helaulpuam le zUa ia de belcgerintr na Boermoad, daah door de Spu•
jurdeu augeYallea , 111oe1t. bij de wijk aemta ea .Ylllflle ...r Daelbem 1
wur bij door de Spa■jaardea achterhaald en bijaa al zijae mauchap

pdood werd ; ook Ju Bua11 wrd met drie lanuleken aJ'pmaakL
T - de 1'rio1 na Ou•1•, dea 14 Au1r••lu1 lö7i, BoermoDd ator
-•rband bad ingenomen, maakle hij aich ook ouder 1111dena, 100 mea
wil" mealer na W•n.
Nada\ G1uts '1&11 &auno■T, Heer • • Hierg••, in 1f78 llotr
lllDINI , · daL door llo■ ua.o belegerd werd , onlHt bad , zood bij oanr
wijld eenitr wolk OYer de llu, , beLwelk me& wei.ai( woei&e W■UT wan
•oerraad en alle aoocldmfl vuorug.
Hel acbijnl dat hel lalcr weder. in baadea der S&ullcben moet
.-allen aija, ehbaa1 wij Yindea I dat de Her'°lf wu Pu•~, toen
hij , in het begin vaa 11J79 , om zich eeoea weg nur llau&richt te
haoeo en aicb te,·ens •dien uit !ken , Keulen en Cleef1land te opeaea ,
bij Beee1 Her de Mau lrok, oader .anderen ook Wu■ T inaam,
la liel laaut. TID 11S03 hebben de in1e1eleaea na WuH 1ich met
t••eld nn b11nae SpaalUCbe be11Ltiag onlll.,..,
De binaea Nijinep11 ligplNle Staauche tioepen veraoa1en hebbeada,
da\ H1n111t, Graaf vu 111• BlaG■, ua Bruaael naar W111T nrlrok
lm wu , met geld om de toldatea &e helalen , bebbea , dea il No
wember 11S91J~ in den aacbL de poorL· mel liat ea geweld opea gekre
en zijn alaoo, na een laag getecht, bin11111 prnkt en, de 1lad
pplaadn hebbende , '1'MIII lij Graaf ffUHi&, diea zU ptangea
llaclden paomen , naar N,Umepo.
Toen bel Spaaaacbe krijgsvolk, ia 1601, banae achtentalliga aolclij niet
londe bekomen en oadenchaideae vendeb eo 1arai10eD!!D toL ops&aad
•kwamen , aoodal de krij1r1tugt bijna geheel •erdwenen w11, en zij heL er
ep toelqrden, om de laadliedea la J,eroo,,en en de ■leden le planderea,
dedea de otJiciereo , beL aij uit psdien,Lijver , of om :11icb den naam
••• eproerlinren na den hal• te werpen , oadencbeideou giften om de
pdsvereering op le laiateren ; 100 iLiehlle het 1icb aldus noemeade
tNPNllal •• irijg-'- t, WIRT, in de hoofdkerk aldur, twee be
ae6clia Ier eere van de IJttili1• •aar', met bij'loegior ..an ce11en ailnren
.lelk, en enige andere venieneleo &e11 .gebraike ,a ■ den Prialcr aaa
a. altaar , welke kelk nor in de kerk pbruili.t wordt, llen leest daarop :
0,,.,. et iapeui, •nio11;.
ll'•rtlierui, 1111na 1601 (d. i, door
tie IIOl'8' e11 op kosten no beL verbond der kriJplieden le WeerL in hef.
jaar 1601). Uit de 1lichtiagsbrieven blijkt, dal daaraan haliaoea,
Speajaarde■, Fraolcben ,. Nederlanden en anderen hebben deel geaomen,
la Oclober 1691 1uaakte eene aiei pinge beacle Spanjaarden zicb
door oproer meester van de 1lad WDIT ; giag door bel sebeele land
.Luik op b11it uil,
penlle heL schaUins af. Prim MAD&ll'I zocht
heL door belofte ea pld · tol zijne aij~e o,er te balen, Toen dit aiet
pluli.le sloeg bij zijn leger, den 1 November, bij '• Hertopnboac.b
aeder, sloot die atad in , en l..U. baar met IOOTeel geweld aän , dat lij
•
17 ~ h e r schier Lol het uiterslc gebralJl wu. Toen de Aarll
herlofJ A1.an-r111 dit vernam, zood bij Fa1111ua Graaf"" Wuo111oe,
aiL het leger nn 01leade, met eeoe aaaaienlijke magt derwaarll, en
riep de oproeäp krijpkoeehlea, die te W IRT l8fJeo , op , 0111 zich
J,ij hen IAI WGtftD • dne keerden ia dit liapelij~e CMJtl•nblik eebter
lol de rehoonaambeid ler11r, lol1111cben ,iel de TOnl &00 1lren1 ÎII'
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da& o_.;,recbeidene acltildwaehlea op IINg_ea pOal •• koade oakwa
. . . ~ NNa& Ma.nws, te plijkdoer clea Yijaad .eo de l..te...-,
áala p1....,.n uir af te lfelllNa.

1n

A.etJ01t- t70i , deed

J•• c...- .

G,-r .,,.. ....
• ,
de etad en liet k•lNl WaaT, tloor w 4iieaerul Scnr.n bemairti.-.
In Ale& aidw ftll Aapat• t 771- bef• de loode loop te Wàa
ea in NIDÏp aabarip clorpen le woeilea , welke !.Ïlaaeo kortft tijd
aoNINHff loeaaa , da&, wer- de me■ip, 1iekeo eo 1tmnDcla, tie Pa
toor der alad eo aijae Kapellaaen niet alleo de IICl'llllntea kOIMIN
1oeüenen ~ waarem de Palllllor de medebalp .der Palen l l i ~
,...t iaroepea , welke deae met treel •Jrer ,erleeodea. De ,_..
d11Unle lot io he& aièlde■ ·na NHewber en daàraaa overlalm 811
personen,
.
Reeth ia Jaet alleranle begin der Brafiandacbe omwellleliag Wt
llel land wan Wun ia al,emeene ffrPderiDf het - - ' - ia
lied.-landlCbe TOik DD'Ya■Nl,. tJOOdeekenrd , ffflllrit&Nerd ea - bet !ioll
doea afkondigen, claal'hij gebitdeode, op Nele van eeaeo d..
(i guld. 97 cents) dal men de nationale eecarde momt dragea. Dihu..
lnt word dea i7 December 1789 , 111ft groele weugdebel:ui&iog, afp
leen, onder het Bffllefl ,aa : -,...,., de ,,..,_,,en, wiNe •

-

llra6aatl,

nNI •••

a..

Neor; da.na trekiken de aclaallerijel,
die op tie -rkl verga4ercl waren , naH den P0ttmeester _ . ai da
O..tnrijkechen adelaar
bo'te■ 4e 4ear a&uktea , en •,,....
Na

••o

sta•

11'1NI de
~umineerd, De Generaal .,,.. H■ JIU1ca, r.-..
clant der BelflseN troepen , 1aUen 14 December he•la• de Baiea
..._. as S.a1o, MIi welke ee■ le■ •ea1te der patriotadie ueepa
•lood, om den KaoselierG. J. L n - , deaa..i
a.....s..... eo den Griflier 'UI ••• a....' op te ligta,eo in WIIIIIMldc
"wllriwg. Ce bNap■, .al1 zijnde-dele~ gnaarlük .....-de 1'111&48
'fOOr het wel1ij11 da nclerlao4s, Daar - bel mnife1t-.- l l . - ,u
11ft NHr den i7 •• -'ffel:endi«d ea ••11fJ9PlalGt, meenden da w....
awen MD de betelen ,an den llaron •• H-Hx• te mott• poen. . . :
tltn i8, '1 atond1 tea 811re, ••rgaderden at op 41timarkl ieder rwapacl lllC
een geweer en drie kepie : al wie -verkoOtl kon mellepao , h■ n ,gelal --,
OIO, onder welke de eud'lte -.ooo ••• 4en Sohokia 41er 1tad Wan, ilc
Neo Nff8NNe Bnr,emeei11er, drie 01nl-Barpmeeaters , en . _ .
llurgemeeah!r en
- • e Ïflgamnea , 1A10 flD de lllad au
,norpoorlen -en rhuebte■• Zij Inramen tea 8 an '• morgene oa1nat è
1tad Roer111oad , en ten 11 nre kwam de Baron III Kuxt. liua - ·
uo,ip11 llat de Statm ,.. Gelderl-nd, Maeftlll tie Begeriag •
10 maR vergaderd
om te beraadslagen of aan cle be,a ·
..n clen Generaal vu •• lllnlCII ,old11111 IIOft wonle■• Bij ...
lat'1e de W,eertenareo intoneben naar MaatM ar te trekua , ••
•\I •nleven tot :J u,e in den aamiddag, wanneer baa psep werd , 4at
aan die be'Mle11 voldaan aou worden. Daar -Nlen •U loeo dotr dm
ScaoLTU nu Roermond en 10 man afgellaald, om ia do 11tad iap
lwartierd te worden. Den ..igenden dar, om,reol 10 11re, werdea
de drie •1J811oemde ffHl'OII deor de Weenenaren , oocler geleide ••
R . Hu■a , naar Wnn gebragl : onderwege k•amen Yele •il de 11111'•
poorten eo gehno1ttea un WnaT hen .Yenterle■, en •,..,...da te■ 8
are "'•am
einllelijk .W..r 110: de klokken werdea pluid,
4e buiaen ,eillumÏJJft"' -en eeue menigte meisjes met Sam'--,
'flll'pleld ••• mnijkaalen werden ·geplUlll ~ , chi herbe,r, ,,..
-n de 1evu,e■en dnd afotappea. De■ vol&""'II 4af '• _,,,..
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9abÏa! de llepril'IJ ,ran

w...,. ,111 alles •llrllar,

de lle,relea ._an

na •u •••ac• werden fffCBÏ•tl'Nl'd , • - p;.
Teide of escorte bevolen van 71S man , aoo te 'fOet al, Ie paard 11111, die

. . . . . ,ru IND lleer

Bearm - r Bruael te pleidcn , waar •U dea S Juoa,t nakwamen
ea ia bet k&-Ler der oapachoeide Garmelieten door eene 1tierke weclat
,._aakt werden, lot dat IMtl beo den lil Janaarij ait b1111oe gevan•
pit oebloeg. De beer MIIIH keerde oomiddelijk teru_J,_ en ,rerdenla
qa Û Îapeiellft YMJ Wa■'I' 1 tot iollOf'IJHle etl fJPOfi"""" -.Je I
helulve kOllm I sebade en int.ere"en , treledeo of nog te lijden I de aomme
•an IGOO 1.ouit d'or1 (S3,S8i pld. 1S eeoll.) de laeer Lvm111111 kwam,'
uit hooJiie Ho aijaen siekelijkea toe1ta11d, eent dea !U .Jaouadj 1701
te Boenaoad lenig, en Yroeg Yan de Weertenaren 200 Lcntia cl'ot•

(9,til guld. 47 i eeats) en eene ·,eldboete door het llof te bepalen,
tea ,roordeele ,ran het hospitaal-geDeraal der armen te Roermond, ea da
Male8 der preeedure, De heer nw o■a Run schijnt echter aiate gevor
det-d te hebben. - In Janóarij 179i kwam nn Roermond de llomboir
Snau , met eene partij Jarrs, om diegenen , 'ftlke aan den optogt
Beer111e>nd haddea dee genomen , op · te ligten, doch eeoip
llanner namen da ,ringt naar Maarheeze. Van hei beraLel no eer,
auell'le eoa. welke de Jlomboir gnraagd bad, il niea pkomen 1
wijl de Liaer alle1 wrraf I wat gedurende den patriol1ebeo tijd WN
DNr

908rgnallea.
Den 10 JanuarU 1790 kwamen de BrabndsclNI patrietten tew
llh getalleu Na iOO dragonden en iOO voetfangers : onder het lui
• • .Ier klokken, en Le\ geroep ,ran : Pï-, ,l,e ,amottm werden aij
door Regering en schuUerijeo ingehaald ID da 'US' werd op dtn tonn
pplaab&.
111.sep.mbar 1780) iled• de Weart1nu,s .•• de St.atN Tl■ Bra
t. ■4 11ele gaclaenken , ook leMnken de Joap of Catàariaa aelau&lta
hun het grootste gedeelte ,ran hno zilverwerk.
Het wapen YIID V/aaT heltan ■it 11811 nld ,ran siher a.t etoea
hPo ,ran uaar.
·
WDRT (KASTBBL-ViN'•), flOl'lll. laat. in bet pa&.
P'"• .J,i,,,lnwg, arr. en 4 •• W. tee N. ,ra■ JIMrrao,ul, kaal.,
n ten N. nabU
eertijds het verblijf ven de GraYao Y.ur Hoan.
Dil lest. wd ia HISIS door de Graven ,..,.. Boa11a gebouwd. De_
ll4Jttos nn Pua.a. nam het ia 1179 in. Toa de G.-aal na Jll,a.,_
- - het, in Aagashl, 1702, deer den Generaal ScnLft deed be
magtigeo, werd het bijna geheel ftl'aield. Tbns ontwaar, men DGtJ
iets ,raa de ·houwnHea, namelijl de oude pom. en twee pdatllea.
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tereua.

Tot in het jaar 18'1 beiieonle het aog aan da arf99n1u•n YH d111
Reiteg D■ G.ü■Alf , YbOrftllllig Amb"adear na Pnnkrtk !,ij he& hof
••n Oaetearijl , ,ran walt.e ,het toen 'lfel'd 11angekocht door den Heer
Lo.• Baa111•aea& , die op een der oede toNOs· eaa beerenbuis heeft
don bauwen , hetwelk mei de llaartoc behooraada gronde ■ eeae Gp•
per•lakte bellaat van IS hand. SIS "• r. ISO ,r. ell.
WKRllT, WaT of Wnn, geh. in het l.snd-Nfl-Tlllin6,,,.g, proT.
L-.h'f, arr. en 1 o. N. 0. va11
kNt., pn1. en¼ u. N.W.
•an
aan de Gt!al , W11arover hier etne brulJ ligt , die 11eel
p""1ik\ worlll door hen iie •an llautrieh, naar hel land 'fan Galik
willen ; t4t& ,rier 1emak bier eene fllOtname pl■ller,ilaal• ÏI. lle■ &al&
ia dil. goh. t6 h. en-9t inw. Vroeger ltad ••• bier ee•• fflmala■,
4ia door da lakeá1N1Jiett •an llaall'rieht wel ,-ruikt weNI.

lh"'- ;
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WEL
Will\T (DB), een der aoogèoaamde buitenkwarlier,a -..a11herclurp
STAnoUT , pro•. °'1erij11el, arr., kaal, en :ij u. N. O. na Zliollt,
sem. en ½ D, N. van Staplont.
Hel beston.d noeger uit. een run• en ·pebnoleo en leerlooijerij onr
de Beest. , en roerende aan het Drentbscbe 1tedje Meppel plesea, cloch
door den aanbouw van woni11gen aan den 100m der Reest., telt mn
rr thans ruim 30 inw.
WEERT (ALT·), geb. in Opper-_Grlder, in het graaJ's. B,,,.,
prov, Lü"6,wg, distr., arr. en 4 u. W.N.W. van Rocr.onl, UDt.,
fJllm, en 1IS min. z. W. nn Trerrt; mcl 89 h. en ruim ll!IO iaw.
WEERT (NEDER.), d. in het. graaû. Horàe, prov. Lû.thrg. Zie
Ni1n-W11u.
.
WEEl\TER-BOSCH, boscb in bel sriar,. llorne, prov. U...,,,
sem. CD 41S min. N. W. van Trdut.
Het. meealo bestaat. uit bak bout, trtaariia men ook fraaije eikeabao111en bcefi en beslaat eene oppe"lakle van1SIS ~nd,7iv,r,91h,ell.
WEERTEllBROEK, moer111 in bel ll'raar,. llorn,, prov. Lia6.rg,
«em. en 1 u. Z. W. va·o 1/i'errt, - Dil moeras beslaat ceae oppu
l"lakte van 5100 bond,
WEEi\ WILI.E , geb. in de heerl. RMinen, prov. Drmtl,e, an. ea
8 n. z. z. W. van .laen, judic. en adm. kant. Mepprl; gcm. C11
1 11, N. 0. nu RMillffll'Old; met. 20 h. en 180 in•. - Er it biar
eeoe li.erk der Christelijke Afgescheidenen.
WBESEPR, buura. op de Owr-Yel"fff, pro,. Geltl«rland. Zie WUGP.
WBESEPE (HEERDER-), bours. op de Or,n,..Yelat111, prtf, 6,1.
derlantl. Zie Hn1aa•W1zo,.
WEESP, het Ode kant, van het arr• .lfllltmla,a, pro•. Notr4-Rtf.
la11J; palende N. aan de Zuidenee, O. aan hel kanl. Naardea, 7.. un
bel Utrechl.acbe kant. Loeneq,, W. un de kant. Nieu•er•Amstel 11
Aw1lerdam no, 1.
Dit. kant. bestaat , nadat Bij l me r m •er, ten pvolp van Z. 1. be,
sluit van 20 December 1846 , no.. il, all polder bij 1'e fl 7' er u "ptl
.ia pvoegd geworden , en derhalvè als gemeente heeft. opseh1111deo Ie
bestaan, uil de nawolgende 6 gem,: Weesp, Weeaperear,pel,
Il u iden-c n - Mui der he rg, Neder bon L-de 11 -Berg, Anke
veen en Dieru en-en- Di em e rdam. He\ beslaat, vol1en1 bet udasler, eene oppervlakte van 99JII b,md. 60 v. r. 51.f. "• ell., nar•
onder 91S86 bond. SIS T, r • .98 v. cll. belastbaar land ; teh 1ffi li,,
bewoond door 1123 huisge&., uitmakende eene bevolkiag van onr•eu
7940 inw., die meeat. in den landbouw en veeteelt., ook in de teen•
derij en l"iHcherij hun bestaan vinden; terwijl men er ook de ,eigende
tiibrijken en lrafijken · beeft : IS branderijen , 1 mouterij·, 1 leerlooïJerü,
7 scheepalim111erwerven , 1 aoutkeet , 1 katoendrukkerij tevea, ,IOll'a
verwcrij, 1 verwerij , 1 •meertmelterij , 1 buakruidfabrijk, 1 cbocolaad•
en blaau•aelfabrijk, Il labaksfabrijken, i boutsaag•, 1 mout- en IS kt
renmolena • !i sloomwaucberijen en bleekcrijeu , 1 kalkbranderij,
1 scbeepsbeschuitfabrijk en 1 baringrookerij.
WEESP, kerk. ring, pro,. Noord,-Hollaad, kla11. tan
Deae ring beataat uit de volgende 9 rem.; Aalsme~r, Amstel
veen, Diemen-en-Watergraafsmeer, Ooderkerk-aaa·
den-Amstel, Sloten, Slc,t.erdijk, 'fbamen-aan-d'eo-Am•
.tel, Uithoorn-en-Kudelstaart en Weesp. Kr aün 9 ker•
ken , waarin de dienst gedaan wordt door 10 :Predika■len , H men
Lelt er 7100 sielc■, onder •elke 3700 L1d1mal1■,

,J.,,,,.,.,
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'WIISP, ge1D,, 1110111Lal, hoewel len ooregle, lot fleoila,wl gere
had, pro,. lfoortl-Holla,,,J I arr. Áffllltrda•, kant. Ftt,p (Sm. l.,
10 ,. d.); palende N. aan de gem. llnideo-en-lltuiderbers en norls
door de gem, Wee1percarspel qmgevcn.
Deze gem. be.at de st. Weesp , benevens sedecllen nn den Ge•
n1eenscbaps!poldor den Bloemendaahche-polder, den
Knerdijluche-polder, den Binnen-Aatsveldsclie en den
Our-Aauveldschen-polder, Zij beslaat, volgens bel kadas
ter, eene oppe"lakte van 302 bund. 19 v. r. 10 v. ell., waaron
der 21>8 hund., 20 T. r. 7!1 , • ell. belastbaai: land. Men t.elt er,
bebal,fll 101S pakhuizen, werk- en bergplaatsen, 6:Si genommerd.e b.,
hewooad door 664 huisgea., uitmakende eene bevolking n.n 2800 inw.
Oudlijds was Wau, seer vermaard door bare bierbronwerijen, wier
aaatal aeer aansienlijk moet geweest aijn, Het bier werd bniteo en
Lioueu •• Land• nnonden , en was door het geheele land beroemd , en
bekend onder den naam van Ylaanuclim Doctor, Zeker oude schrijver
1egt : ,h ira-ner, san W111, sijn rijd: ea 7aeb6ea nu di'e neeringla na
~l bat, bi,r dat m,,r HaUantll gedront1.ea earC. Alreeds overlang ia
deien tak van nijverheid geheel te niet gegaan ; later heelt W au, ook
,ermaardbeid verkregen door hare vele genenntokerijen, Lvoou S■1D1
schreef ten jare 1711 in aijne St/aatlanwr: • Heden beef\ se (Wa11P)
•ren naam njet alleenlijk nn een Weesper biertje, maar ook·wegea1
•hare koornbranderijen en het mestén van varkens," In een werk ia
het jaar 171SO bij J. T111011 uitgegeun leaen wij: aDe branderijen nn
110011hrijo en genever aijo de groot,te tak van beataan dezer plaats.
:olen beel\ er dertig branderijen met vijf en -.ijftig ruige ketels (ru._
•kt«/1) waartoe tien molens in gang a\jo , " en TOlgen1 .B.t.ca1111 (1),
die in 177!1 en volgende jaren schreef, bestonden omstreeks dien &Ud,
dae dertig branderijen nog, die echter eenige jaren daarna tot op de
!iel& ,erminderd waren en nu tot een vijl\al versmolten aijn , waarvan
'fOOr bet tegenwoordige nog drie stilstaan.
,
~t in vroeger tijd ook alhier lakenweverijen bestaan hebben , die
peden opgang maakten , blijkt onder anderen uit de band,eat van Kei
aer l,11L V, van 2 Sept.11SIS!I, waarin gezegd wordt dat alstoen in de
stad bestonden omtrent, 200 goede huiaen >> die hen meeat gbeneerden
.• met Landt-ncrioge en ook met draperie van Groene Lakenen , die dese
• IIHlle jareo aeer verbeterd ia." In 171SO werd de lakenweverij aldaar
11og oitgeoefend. In het jaar 171S7 werd te Wan, eene poneleiofa
hrijk opgerist door den Graaf n11 G1011snLDT D11nn101& , destijds
Dros11ard van Muiden , Baljuw van Naarden en Gooiland en Hoofd
OfGeier van W au,. Het porselein uit deze fabrijk was aeer fraai en werd
alom geroemd. J,z Fu11Cll n11 B1uan, aegt er un : ,. Ik heb uit
• deae konstige fabriek, Porceleinen gezien die in witheid, doorschijnend• heid en schilderwerk, TOOr geen Suisch porcelein behoefde te 1wicbteo,
• en wat mogelijk de voorin3enomenheid voor het nitheemscbe er op moge
• Ie tillen hebben, ik durf wel aeggen dàt deze koost, in die fabriek
• 100 volmaakt geoefend wordt, als men ooit van de Saxische verwach• ten kan (i)". Niettegenstaande deze lal'sp_raak is tcbler de fabrijk,
door de 1,rare onkosten , gebrek aan aannaoediging en aan de benoodiJde
fondsen , ab anderzins 1eer ongelukkig geweelL en beslond ten Jare
(1) Yllllm.. G"'f"'Pllu, Ie deol, 2e
(2) Nat. Bi,I.
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1771 nedi niet meer,- aoo _ala bllJkl uit eeDI acte "D oterttMn ,aa
den llakelnar Jon, L.u11H, dH i6 JallJ 1171 lo Amlerdam opp
maakt , waarbU door gemelden Graaî n■ G10111nr.01 aan de linna 1'"11"sa Couo11c 1111 Zoo!I, • ollè de gebouwen , lootaen en pakhuiaen, 1\aande
•·tot W1ao,, in de Cromme Elleboogateer, -.oorheen gebruikt lot de
• porcelein fabriccq, voor den Lijd no twinlig achlereen,olgende jaren
• werden -.erhuurd." Twee katoendrukkerijen die meL bare droogerijea
mede vooral des 1omen vele inwbners een ruim beslaan beaorgdeo, ajjo
mede niet meer aanwe&ig, even 1eer ia mede cenige jaren geleden, te
niet gegaan , de alhier bestaan hebbende Maat1cboppij van Nij,erheid
ter uitoefening van de uep1iederU , olieslagerij .- koren- en mout1111lerij door 1loomkracbt , alsm1.-de de '8pijtfabriek. De inwonen ,in
den tbant bon bestaan in den doorvoer, aijnde de vaart op Amsterdam
er aeer levendig; at.mede in de veehouderij; ook beeft men er nog,
bebalte de vroeger gemelden branderijen 1 1 leerlooijerij , 1 aeherps,
timmerwerf, 1 katoendrukkerij teven, 1toll'enverwerij , 1 1'erwerij, 1
ameenmelterij , S tabakaFabrijken , 1 chocolade- en blaaDw11elf1hrijk,
1 kalkbranderij , i 1toomwaucberijen en bleekerijen , 1 kalkhranderij,
i hoatuag- en i koornmolens.
· De Veebtatroom, waaraan W1a, is gebouwd, Tooraiet de boolûtad
drinkwater, hetwelk met oputtelijk daartoe ingerigte water1ebepea , van Amsterdam komende, word, afgehaald , en naarmate ,11
de saiverheid or brakheid •an het water, aom1 •oor de 1l1d Wmt,
801111 eent op pruimen alitand nn daar , mag worden iageladea ,
om welke reden dan ook door de RegerinfJ der stad Amsterdam, lleftlt
te W1u, een ln1peeleur ia geplaatst, die aldaar woont en geboud• is,
na naaawkearig onder1oek , de plaata aan le wijaeo , waar hel water
m&fJ worden ingenomen.
De Henormden I die er, Tolgen1 de telling in het jaar 11MB,
ongneer 1890 in getal 1ijD , waken , met die van de barg. pm,
Weupercar1pel, eene gem. uit, welke tot de klau. ,an-'•
ring van 'Il'~~'P I behoort , ongeveer 2280 aielen en ontler
deze 1000 Ledematen lelL. Zij wordt door twee Predikanten bediend. '
De eente, die in deu gem. heL lceraarambt heeft waa'llenomen, ia p
wee1t Coa11111 Jaw51 1 die, in bet jaar 1 IS8i, van Naarden, waar bij
R. K. Putoor was geweest, herwaarts kwam, en, in het jaar 15811,
aeor HH■àllHI N1cou1 werd opgevolgd. De eerste tweede Predikanl,
die hier gestaan heeft I il geweest lha ■ A!INut Jouins , die in het jaar
1624 van-Loenen beree11en werd en in beL jaar 16§16 o,rerleed.
Do Bvangeli1cb-Lutherschen, die er ruim 220 ia ptal
1ija, ouder welke 120 Ledematen, 111aken, met die van ondencbeidene
o•liggende plaatsen , eene gem. uit , welke tot den ring van Utrttlt
behoort. De oorsprong de1er gcm. wordt, ,olgens de waarsebijnlij•,1e
berigten, gesteld op den 518 Seplember 164i. De eerste, die hier be&
leeraarambt hee(t· waargenomen , is geweost To11H Rau1n1■.&C11, die er
leven• de stichter van was en ook waarachijnliJk alhier ui o,erlcdeo.
In de kerkeraad,boeken van 1867 vindt men no« 111nteekeninp TID
hem I en, naar alle waarsclaijnlijkbeid. sijn die nn 1668 mede aoll' m
Item , doeb dae aijn niet onderteekend. In dit or bel volgende jaar
moet Da. B■ u1T11HlC11 overleden lijn , daar bij in 1670 ia op1e•olgd
door Jou1111a PLD'I, De gren~en van het kerkelijk gebied deaer ,em.
sijn: ten N. Il a iden en Muid e rbe rg, ten O. ~aarden (als filiaal),
Ruisen, Laren, Hilvcuum en •sGraveland, ten
Nf•
derborst-den-Berg, i\nke•een en Nichtevee~t en ten
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"· Oaderlur.la, Die1aerbra1 " Abeoade. Hu. huoep seMlaiedl dOOI' den brbraad.
.
De llooauch-Katholijke■, va■ welke mea er ong&Het11SO telt,
m.ûen ' me, een sedeehe van die uit. de burg. IJCOI. we es per Cl r

• pe 11 ten bed,age van onpuer · 300, eene atat. uit, welke l1tl be&
ur&apr. van Umc/ac behoort., tOISO 1ielen eo onder desen 71SO Co1n•
muaikaoten telt. , en deor eeaea .Putoor bediend wordt.
De 1015 lar., die men er aantreft , maken met die uit. de nabnrige
burs. gem. eeae riapynapge uit., waarin ,de diea1t. door eeaea Voor
leser gedaan wordt..
Bij de gem. telling ia 1848 •Un oog bevonden 7 DooJ111e&indea,
t Heraliuller en !il GhriMelijk. Afgescbeiaenen.
Men beeft. ia cleae gem. vier scholen, als: eeae Kó1t1chool voor
jonge Hee ren I eeae Ko1t1chool voor jouire Jufvroawe ■,
eene Stad• -Burgerschool en eene Stads Armeo1cllool, alt
mede eeae Herhaling school en eeae bijundere aeboc.l voor
1 ra ë l iel en , welke acholeo pzan1ealijll gemiddeld dctor IHSO leerliopa
heaocM worden.
De 1t. w••• ' ook wISU ' w111•• en wIIH
w••o• 9espeld ► lig&
"if u. Z. 0. vu Amsterdam, 1 11. Z. W. ten Z. van Huiden , aan cl■
Vecht, die sedert dea aaaleg van hel 001telijke gedeelte der llad ar
daorvloeil. Bel genoemde ooatelijk peelle bataat uit t.wee poele vel,.
deo, vrwgcr tot 0uenmarkt. 1ediend helJbende en waanan dit. ge•
deelle der s&ad, -DOi den aum behoeden lieert.. Thant wordea aij
pbruilt \ot ataemeene 9oedcren bleek , vooru vindt mea neg aea
ai, gedeelte d• acbeepi&Îl&UlllrWerf. bene,e•• eè■ige WQODOOÏlleD , p
bouweo en t11iaeo. Au de wattjjde der Veeht heeft. mea eeae fra+
kade~ 111ec eene dolibele rij bCKl(J• bctomea bepla■t., waaraen ~•igo INI'
,qlael,oa..de hai1ea &lNn; dne kade 1 welke 1ieb ,an het. :111idelijke
einile der 11.ad lol aaa de tchul•lui• in de Bcere11gracllt tÜlllrokl 18
dedal-.e bijna pàeel do leogle der 1lad beslaaL , is , om hare hoop
Jiggiog, de lloogstraat gebeeten.
.
Over de Vecht ligLee11e d11bbele valbrug, 1ijnde eene tolbru11 , waarblJ
cea nel geheuwd bra9bui1je met i dorisebe llolommea ~enienl. De
c - d e aebu11lms, waarbij eene bevallige llllitwqchlel,'lwoointr is p•
■teld , ligt aan het eot1eiode ller Heerenirracbt, ea dieet. OIR het V• • ·
,ater te keeren.
Reed1 hij baadvctt. van leiaer KH11. V, den i September 1 IS!ti nr.
leod, is aan die un Wsa• toegutaan, 0111, ia ·plaau 'HD den Goiker
ol aijl aaD de 1oid1ijde van de 1tad , eeae 1l11is le leggea ter wijdte "n
8 voelea (i,ISO ell.) • waartoe aij neds 11erlof vetk.regen hadden HD
Hert"i' Ju v.a.11 B1111■ u, bij 1ijnen brief nn 18 November 14!:li; 1111181'
moplijk hadden 1ij leeD geea regt om den tol op due.1lui1 le vo,de
reo , dien Keiler Kau. bepaalde op eenen balnn sluiver Brabands. voor
iedere doonareade 11buit , dcteb dae 1l11i• be1laal Hderl, onlMagelijke
jaren nid meer.
Omtrent •eiken lijd voor het eenL verlof lot laeL le1gen van eeae
1luia aan de Noardsijde der atad is gegeven , blijkt. uit geene der hand
aehrinen ; all~n ia uit een privilegie van IlnDDI& AcuHAK, die in
uni (1) Baljuw van J/aid11•, W1••• lfaardu en 6ooilat1d
wa., en waarbij vertJUnd wordt , • om watermolem bij de lfourder
• Slayse te mogben 1elten", af te leiden dat delé sluis al vroeger dan
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de ••ta-melde botaaa beeft • wrclende hl di& aelrde pritïletie fl•
ztgd : • Bad, oock ·mede 100 die voonchreven 1ltde aluy• lepe
• bij de Noorderpoorle (de Muide~r\) ,, llflflr langbe jaren ~ n
• heeft (1) ," waaruit blijkt, dat, bij bd verleenen van dit privilegie, deze
1lni1 reeds oud wu. - In het jaar 11i64, is in de. plaats daanaa fflle
nieuwe achutsluia gebouwd, lanir 85 voelen , breed 1IS voeten, diep
11 neten en 7 duimen ; de kolk lang 140 voeten , breed 93 voeten, allu
Am1terdam1che maat, welke ,luis-, na eene dienst van !1152 jaren, ia
1816 door eeoe geheel nieuwe i, vèrvangen; de1e nieuwe sluis had eene
lenate van 140 voeten, eene hoogte no 14i voeten, en eene breedte
van iO ,oeten ; do kolk waa laag 171S voeten en breed 80 ,oelea,
alles Rbijnlandsche maat. Deze was voor eene som "rBn 42,000 guldeii
in het openbaar aanbesteed , en den 6 Dec. 1816 ia daaraan de eente
steea gelegd door den loenmalige Preaidenl Bor,eme~ter, den Beer
Busn P1nu.
Op eene voordragt van den Heer Gonvernenr van Noord-Holl1acl,
bondende: 1°. Oru de vaart var. de rivier de Lek ar, tot aan de ui
Waa• met de daarin li1rgende Vree1wijksche en andere 1lui1ea en brut
gen• soodani1r Ie urbreeden en te verdiepen, dat alj \'Oor acbepea ,an
7,811 ell. à 8,16 etl. en diep 1raande 1,88 ell._ bevaarbaar •Ü· i". Om
de trekvaart van W111, tot Amsterdam, voor acbepen van de tweede
1rrootte en met beweeg-bare masten voonien geschikt te maken, TOOI'
de afmetingen der than1 in gebruik aijnde grootste IOOrt van lüij,,- ol
aoo,enaamde Ke11l1eAe schepen , die op Amsterdam varen, 1ijnde eeoe
breedte van· 6, 1i ell_., en diep gaande 1,88 ell., is hij koninklijk be1lnit van 16 April 1821 no. 6111, het. ingediende ontwerp goedgekeurd,
onder anderen met d818 wij1igin1ren , dat tevens 1oude worden ~erp
pan tot de verbreeding der Wee1pencbulllui1 en de verwijding na de
twee bruggen te Wau,; dien Leo gevolge il op den iO llei 18ill ilo
herbouw der sebotsloil met de binnen de stad lineode Zwuenbra1
en Lange-brug, aanbesteed voor eene somme HD 44,000 pltlen;
in 182$ is den vernieuwde sluis -.oltooid (i).
De Heereogracht, eigenlijk eeoen tak van de Vecht, echeidlde
stad wederom in twee deeleo , die door twee dubbele valbragen , (de
eene Her de ,luis li1r,ende , de andere de Z w• n en b r u IJ gebeeten) ,
onderling 1remeenscluip hebben. Dae ,racbt loopt -.an het Oostea naar
het Westen, alwaar het water bij het einde der stad de naam
~ma 1-Wees p aanueemt en verder naar Ad G,ia vloeit. Hel 1uider
deel derstad is DO(J van twee grachten voonien , als de O o d •· g raclat,
vroepr de stads 1mgel of buiten1rracht, en de later in 161i l"fl'l'l!ll
Achter-gracht, welke grachten beiden in de Beeren,rachthaaoe
inwatering hebben,
·
De 1tad ii wijden ruim eo luchtig ,eboowd en heeft ondencbeidene
straten die 1eer wel betimmerd sijn.
Wanneer or omtrent. welken tijd de stad gebouwd werd, il onbekead,
hoewel S1■os vu L11owu (S) 1e1rt. , dal het door de Burggraven van Lef•
den gachied is , waanan hij nogthana geen ander bewijs bijbreart
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(t) ( 1 ~ ' 4 • ... d<I Ni/!111/14 """' •• tw &COllllruclÏI dlr 8dw'8lllil , wur,u
.tle Originelen, fraai op perkament be1cl1reven, In een loodeo koker lijn 1el,sd ea d..
12 JunU 1813 geptaatat In het metselwerk 11&11 de sold&ijde der 1111:
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'4u dal W■en in

h■■ r wapen voert •• ene pul tel1 plijke Conlearen .
• als· ••re Fondaleun bare Heeren hebben plua. n. Bert\jd1100 W u ..
volpna .hnH een knteél geweest •Uli , dat aan een piaebt un dien .
sellil• num behoorde , un welk placht , ■egt hiJ , gewag wonlt
gemukt in sekeren brief un AIIDHAI v~• Cn&, den v\jf en twin
tipten Binehop van Utrecht, welke brief in het jaar 1131 segeven
werd (1) en het is eene waarheid, dat de brief van AnHH mede on•
derteekend i1 door Bno uw Wao,a, Het sou eok den naam van W ■H
pvGel'd hebben, hetwelk blijkt uit lénen anderen brief van GoDuan,u
v.u R■1111■1' , den acht en twinligsten Bi11ehop, die eeh\111' pen gewa,
mukt van het geslacht uw lf llOH, en waarbij alleenlijk vermeld wordt
dat Ecmnrs u11 AnTll.r.■, afttand heef\ gedaan van de helft der tien
de■ in -w,sn, die bij 1icb ten onregt41 had aansemadgd, en die voor
altijd heeft overgegenn aan de kerk te Utrecht, G1111■1CIT uw A ■1wn
magtigde in 1S33 den Heer )buo vaw W 111n , om van 1\jnentwege af1lancl te doen-van ukere·goederen in Bnkiaeope (Bo1koop) aan de Abdis
qn R\)111burir,. Hieruit ■oude mede niet 1onder grond kunnen worden
afpleicl, dat Wnn eertijds onder bijsondere Heeren heeft g•taan, -Het..
wordt betwijfeld of WDD reeds eene stad geweest s\j, toen het door,
de Kennemen • in den twist met den Graar v&a LOOlf, in 1i04 , wt•
aucbe verbrand werd, naardien War.an■n Paoc:n&IOII vo E-■on het.
Latijn1ebe woord wlla gebruikt, waardoor h\j elder1 plaatsen beteekent,
die nimmer steden geworden lijn. • Hertog W ILt.B■ u■ B■11nu 11preelt
ia de eenle hand,est nn W•••, gege,en deu iO Mei 1SISIS, als van
bneate atad en bepaalt bare •rljbeid tot den uitersten kant van
hare grachten. Volgen• een handvest van Auuc:n VH Bllllun, Graaf
- HollaruJ, 'f8n het jaar 1401 , werd het regtsgebied 1'80
al&
preid , ten einde de stad te kunnen uitleggen , en Keiur Xuu V
beefl hier omtrent een breeder voorregt tr"B'even, h\j -handVNt -•an den
t Sept.ml,er tlSISI, verpnnende aan die van Wna, twee nieD'lfe •tra-.
tea te maken , de eene strekkende, naar luid der handv•t , •u de
Slijbtraat·af tol aan de noordsijde van hel. kerkhof en de andere vu
tie saidaijtle van het selt'de kerkhof wt aan bel 1aideinde ••n de 1\ad , .
en dit alles ter wijdte •an H of iS 'l'Oetea (8190 of 7,511 ell,) lijanp
aitpande, Aange1iea men om dit ten' ait,oer te brengen in geaclail
geraakte met een un de Nonnen-klooster1 der atad , genaamd bel Jo Q ge
kon v e n t , al&oo , ,otgen1 dese band,1111, de nieuwe 1trut aan de said1ijde ·van het kerkhoF soa hebben moeten 11'frokli.en worden door het
Il.louter been ; soo is b\j aenteatie nn den Secreten Baede tot B~I ,
van 26 FebraarU 11SIS:J bevolen , dat de gemelde straat niet lijnrqrt maar
voor een gedeelte oostwaarts op om de donnpter (1laapbmer), het spia
bais , weabnia en 1cbeerbai1 •an het koavent , te weteD t1111eben be&
bnluwhais en den dormpter voonchrevea I voorts door den boompard
•an T■uïu■ Bvnaa en bel boenderhoÎI 'f8D het ge,esde tonvent ul
1'orden getrot.ken , om ver,ollJIIDII weder l\jnregt voort te gaan .(i).
Bü octrooi ·van de Ridderschap Edelen en atede■ van Bolland ·ea
Wat-Friesland •an 111 Maart 181:J ia de onteigening .van eeuip gron
den tocsestaan buiten de west&ijde der stad. Uit dit octrooi blijkt ,
dat loen reeds , aan de oTenijde der OuJ,grac/al, eenige ernn waren
lirtimmerd , e11 anderen betimmPrd werden I en dat achter deae getim
merten een burgwal was vgrnen :50 voeten (9,41 ell,) wijd (sijnde

w._

(1)
<t)

lfot.

a-. hf., P. tl, N, I04.

Band••-

.XII, Dm.

ftll

WuSP, 111. lf.

14

b,Goo,;ik
,
0

WIi.

110

1111 "woardip 4eA1-r_,.,), waar11b1er mea uar ltaid 111 lael 11trooi wild. mà.en • ..... goeclea vaat.en walle In plaab na llfe oude,
•· m daarvoor 1111en gracht van "I seslieh of\e 't Nffotiob. Toetea w\jl." ,
Bindeftll i1, LU octrooi va■ pmelde Ridderschap Bdeln en 1tedea m:
Holland
W•t-Frieeland vaa dea IS November t6(7 , gumplimd
bU octrooi van· de S1aten nn Holland en Wat,.Friealucl ,aa den
17 ~ember HOS, toegataa■ , om die laaden eo enea gelegea au
de 0-t.- en NoordaUde der 1tad , e■ tot TergfOOting no uar beooe •
,Hgd te lllbpn onteigenen , en daarTOOr eeneo vasb:n .wal te lega ;
at dil i1 de laaaste urgrootinr geweest.,
.
Graaf Ar.•a1ea1" u11 O.u1■111 vergunde, Îf hetjur 1388, aaa w...,,
r.ne vrije ~ r b , pdnreade vier dagen T66r en na St. Victomla,,
dN 18 Oolober•. Tban1 begint de jaumarli.l steeds op deneenlen laa
cta« der gemelde maand, ~der bepaalde weekmarkten wonlea er Û·
gelijbch markten gehouden van groenten, viscb, bloemen em. Vt8111
houdt men er jnrlUli.1 twee paardenmarkten ; da eente deu dm
WoenlNlag in
mund llei; de tweede opdeo Woensdag ia de lenlt
wlle week der maand October. Nog hettaan ,, jaarli~ Tier i-t.n- '
marktea ; alt ia het ~ u , , tie eente, cka derden Diapda, il de
• mund April , da tweede ffertien dagen daarna ,
ia bel ujur,
da eetate den derdeo Dinrdaf ·ib de maaad Octoher u de lutlle ,_.
&ie■ dagen tlaarna,
·
Talrn1 tie plac:hten Vlb h11u11111 (1), 1011 de ltad
Mrtll
naam gel:ngen behben un de lfslpeten of Utipiën; laetwell: pa pte
waanchU•IUkheid heer,, om dat· men eer
a&ellen, dat • 111-'
l:ena eeo hlèl: van t!leeftaad u llumlerland bewoond hebbea, Vol•
pm aaderen soaden •U nevens de Brultert!II ia Onrijuel pnoad
liebben. Dat Wm1 aan aeli.erca Bno •• w....1 • die aldw •
bsteel Tan din naam IOD plicht liebhen '
beaamiog ..W. '
d,.- ·is,· 11 t'ftn onaeker , en cJaL 1ij , om haren IJi:duriiJen iw... ,
cl1pt tcgènltand door hare· 'Vijanden, leentpreDki1 Wan of \V1111
.... gmoemd
bitnoor is pen dea QMlteD rro!MI ,. ,iaia,
In v!'fflfére eenwee ha«t de 1tad
even als • meesla . . _ it
01 vaderta11d, eene heinnriall' met torens, .-elite lij. Ah eenige TlftlW
linr behielct' t•n door hare IIÎtbreidi ■r ea Tergrooting. ten 8""8t
der .eed, gemelde octrooijea •an 1618 en 18'7, die ,erdedigioflÏlrÎI·
tmgen groetendeel1 ver\'itlea en nutteloo1 werden.
Volgens chi oudste bekende groadteel&enillg vao de 1tad Tin ket jaar i
tlM ltr M'Ctelarie aan.eiig , hall •U toen vier poorlell ·al uil,....,
alt: aan het neordelUk einde der Hoog,tnlal de •••derpeort, •
het ■■idereiude van geaegde BOOfdN•, de L1n1elnn11peor1,1
waam,or • hru1 vn dien oNID lag, die o-n,r de Vecha •• plapi1
ter ■ude •• eveogenoemde poort, en naar het 1.aW• gekeerd, de!
Klinket-poor,, ■ur den JUomp1!'8 'Toerende, ea de Gai111>oort;
.Am11erdun1che-poor1 aan denaoordweatelijknt lioekderatad,
riór de Slijlrmaat. - Van geen dae, poorten i1 thans iell meer aan·
wesir, Volgeu de gemelde erondteeleninr ware• alle cleu peortea ter
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wedenijden mcL rondeelen venlerli.t,
uitzoocteriog na de Lanr~
ltrug-poort, welke slecht ■ eeoeopeaing in deo stad1maortchijttlp
Wftlt te sljil en daarom aeer aeldeo als ~rt vermeld it. Bij de hou•
wi91 der. nieuwe 1ehut1luis in 1816, werd aan het zuideiadeder Hoos·
■ traat eenc doorgraving gemaakt , ten die111te der 1cbeepvaart , &DO laar
,,(11 !'qOllffl -
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de MW te bouwen alàia aliredamd 10ud1 1lfn j btt clie _,,,..-, ...
de ,,_ihlapt! de, oude 1'liol.etpoort ontdekt en wegprunnd .....,..
dee (1). De Mn id e r-p11or1, die het Jan1111t in waen is pbleflb, il
echter mede ten jare 1831) ge.loopt. In dee TOOl'pffl aag men hl
kei&erlijke wepen nit;eboowen en duronder liet jaartal 1Hi , 100 4lat
het sebijnt dal -aij na het maken der ,oormelde padleehllinf, il
,ern~nwd geworden.
. Volgens een naauwkeurig kaartje, bij Boxaoa11 toorl:0111ende (1), 111•
stonden in 183i alle de genoemde poorten nog, met nitaonderior Tall
de Langeb rag-poort, in plaats waanan slechtaeen epen doorir•or
~zien wordt , bebahe de Gei o - po o r t ziet men , op dit kaartje, ua
de we,tzijde in de 1tad1maar 001 drie uitgangen aangewaen , wur
,oo, hru1gen onr de oude grac;ht gelepo aljo , met welke men in de
nieuwe stad ging. 09 bemuring der stad aan do Boogstraat ••• toen
reeds grootendeels wegirenomen en door andere pbouwen tenaogeo •
en eea der roodeelea aldaar tot 1tadbui1 ingerigt; ook ia op dil bart,ie
de fflll'OOling aan de westallife 1eteekead met de A1hter1acht•
doeh •aa den Vutenwal, in het octrooi vao161S Termeld, • de
dur ,66r te maken gracht lr daarop nog geen apoor aanweaiJ.
Dtt de S hoofdpoorten oog in 1663 l,c,.tonden , blijkt uit het octrooi
ua 18'7, geampliëerd btt dat tan 166S. 111 het eentgemelde wOfdr
ua dt Reprinir toegestaan, om, daar al reed• aan de oostaUde YaD de
Vec~l eenige lluiaen waren getimmerd en andensn r.limmerd loudelll
worden, un die •Ude, nan de lloider-poort a , tolaan of over
•de KI i nek e-t te-po ort toe, achter de betimmerde of 111t1 te hetlm•
•meren enen , \e maken eene goede vaste walle mei ene betmte •
•lireed omtrend de honderd •oetea, ende daattorea een gracht, nrr
•ool omtreod de honderd "Voeten wUt , ende alsoo bare stad aan de ooat
•aiile oter de riviere van de Vecht ayt te leggen, alt mede aaa de
•noeNlaljde, van de Il uid er- poort tot aen cle Geyn-poorl, ofte
•IDt Smal Weesp toe, ende voorseheven walle aan de ooetstlde ook te.
•maken met tr,~, punt:tna, dienende 100 tot •ersterking 'fan de voonch.
•stad als mti· een oock ten dienste un Oasen Lande, liehoudelijk. noclr•
•lbaa1 dat de wallen en de veatingen van de Yooncb. ,ergrootin1 , mllr
•dea aanUeYe "Tan die11, 111l1en worden geleyt ende iremaakt met ad,yt
•ende ordre Yan een goed en ervaren lngenie11r , 1,ij On1e Gecommi"°
•leerde laden te nomineren." - Hier nit blijkt , dat. men toen reedï
ook nn wege de lands regering er op uit was • om de atad io heteretr
•laai na tegenweer te brengen ; eerst in het 'jaar 1673 echter I tea
"'1"le ,an den inval der Fran1chen in Nederland, die ia het vorlf
Jllf tot Haarden waren doorgedroogeu , is de stad W mP bestemd ge•
weest, om geheel nieuw ,ersterlr.t te worden en eeoe der •ute punte•
nit te maken nn' de oude Bollaadsche waterlinie , waarbU de tllen ter
tijd reeds bestande uitbouwingen ten Oosten, Moorden en Wèltlll
dier pliall iu de omwalling beJJrepan werde11. OmaLreeb dien. tgd
werd de La ■ re bra r, aan het e111de der Boogdt'aat, wegebrokm ea
lllftr ia het midden over de rivier gele'gd , en de tettenwoardip II a a..,.
der-er'• Grne'l•n dsche-poort, te gelijk met èle lhrechtulre
•~. Klom ppoor t, in 1676 sebouwd.• A~sterdam drlllf eene befanf"
ruke som (80,000 ffUld,) bij, tot oprigt1DIJ deser n1t1ogwerbn "
,aa dien tijd af, tol. aan het jaar 1799 , bleef da stad Wuu steeds
{1)
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forûficaliiio • ofschoon dan ook de pheele •oltooijin1 der toeamalip
werkeQ, na den vrede ,an 1678,. niet alleen achlerwe,e bleef I maar
ook. later een pdeelte van het durptelde, weder geslecht. ia ge•or
den. Wast• werd toen omrinp van eene hechte aarden omwallin1 met
aalle 1rachlen • in verband met de VechtrMer, butaaode uit 8 CroD•
Leo of 8 bolwerken do,r couninen verbonden. Eene dier fronten bf
op den rester·, de onrige op den linkerc>!!ver dier rivier, waarbij de
plaata vier groole en drie kleine toegangen behield , terwijl twee gemet•
aelde heer.en (len deele 11og aanwezig) ..oor de beide bolwerken van bel
"atelijli. front bij hel Smal Weesp• de hoogere Vecbtstanden in de
grachten un het lagere Amstellaod gescheiden hielden. - De A.m1lel'
damsche of Geinpoo_,t en de Klinkdpoor& werden&oen, als
~utielooa afgebroken , de Mui d e r p oo, t. bleef ala gnaopnhuis echter
nog helitaan.
·
: Voor het tegenwoordige ia de atad weder bepaald als veat.iotJ van het
1lijk verklaat'll, aoowel be1lemd, om eene der toegangen la 'dekken op de
nieuwe . Hollaad1cbe of. Utrechtaen waterli~ie , als tot verdeditring du
hoo(dstad. De veatingwerkeo , welke tbana dur beataan en ooderboa
den •orden , zijn die op den reglel' oever of het '• G rave la n d • c h •
front, bealunde uit de boh,erken Bakk.erachana en Acht
kan l , door eeoe courline verbonden , in ,wier midden een f.l'OOl ruim
poortgebouw .(de '• G ra velaod, chep oor l aan de bwteo 1üde
erükende met het in steen gehonwen wapen der stad, waaronder hei
J'8rtaJ .MDCl,llVI.); vool'tl, hreede natte grachten in gemeenschap
met.da. Vecht, en den toegang lol den we, naar Uii-ur, en•, On,.
- , ~ ~J. Ve.\':&eker4 door. eenen ho,ulen , op 10 jukken rustende , brog.
Op denlinkeroeverhleefhel aoogeoaamde Ut.recbt.ache front ua
wezig, ~an de 1uidwest1ijde der stad, in verband met dat op den reater
Q!1Ver 1,bestaan!le mede uit twee bolwerken B.ooseboom en Draai
j_.erscbana,. dooreene courtine verbonden I waarin de Utrechhclae
~f l.lompp!)ort stond, in 1844 afgebroken en door eenebeblailiag
tenaupn. De pmeenscbap word\ bier mede door eene booten brac,
«.!P tOjullea, onderhouden met Jen Kl-pwg en dien naar Hirttkràia.
J)e oterige _gedeelten der OQl\îalling onvoltooid gebleven , of 'l'ID lie
yer\ede geslecht., werden later groolendeels tot tuiueo. , aan- of bUbon
yiapf!,, bij den toemu~n bl~i der stad , ingenomen of aitgepeo •
'8 daaJ!na, onder aekere voorwaarden eo eene geringe recognitie, un de
~ring en inwoners, ten ge6,...i}e afgestaan, kunnende men eveawel
aan de rigling der lot wandeldreven 1iencba_pen singels eo de daaraan
palende 1cbeialoten , den •roege~n aanleg dier wallen volledig nagaan
terug,inden.
.
.. ToeQ, ia het.jaar 1799, ,de bestaande werken van Wus, weder tet
verdediging dier plaats werden ingerigt en henteld , werd builen de
!')ede reed~ weggebroken Gein po~ r t , op den regleroe,er vaa het
§,pal- \V eesp , of de vaart naar de boor41tad , in de nabijheid Yall de
he(hei:g de Roskam , e(loe bat~erij opgeworpen , welk werk , thans aog
uan'llaig • onder de io onderbood aijnde venterkiogen dier vesting be
hoort. Bij den inval der Proiuen in 1787 wu bier reeds, doch qaeer
,o,orwurts gelegen , een soórtgelijk werk aangelegd geweeat..
. lle stad W1111, beslaat, binnen bare wallen en eiogels, eeoe oppc=rvlakte
van 21 bond. 1 v, r. 2S v. ell., waaronder 19 bund. 9i v. r. 10 v. ell.
belastbare grond. Zij lel, 614 b., bewoond door 8411 h11i1gn., uitma
Jiende eene bevolking van ruim 2680 inw,
hehooreu o»der J., tOILÏDfleD un de
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He& eerste S la d h q i • , 'foorbeen een rondeel of toren io de bemuria1
der 111d I ltond op de Hoogdmot, aan de .,«At, doch wu reeds in
1407 tot stadhuil geschikt ; in .UIH echter wu dit gebouw tot Waag
llestemd , wurtoe het nle jai'en heef't p:liend , alsmede tot nrgaderplaat1
'flD IOIDDIÎgl gilden ; het is in 18i7 gesloopt rworden. In het aoo l'fU•
poelde jur 1834 ÎI de Schattera-ho or St. Jorhdoeha
(111ude datUds op eeae gracht, ,h Gro66e genaamd , welke in het jaar
1827 gedempt ea in eene straat , tl, lfi"'"'''""'' gebeeten , ia herscha

pen) tot 1tadhai1 iogerigt en in 1660 'fergroot. Dit 1tadhais wa, eea
YOOr lijnen tijd nU deftig gebouw , hebbende boven in den gent het
heeld der geregtigheid bijna ll'fen1groot i een weinif lager het wapen van
Bollud ID lic>'fea den ing1n1 het waren der 1tad. Het gebouw in
paade had men ten einde 'fan een nnm 'foorportaal de vienchaar, ia
welb , bo,en de zitplaats un Schepenen , Mf oortlul tran Suo■ o in ·
acln1der1J wu afgebeeld , door G1nuH Ju11. S11m,1. Dezen kan1tbe
oáeaur wieu naam bU IuunlL onder de schilders uenoenid wordt (1)
ICllijnt echte!' weioir bekend te 1ijn , en het i• niet bekend of buiten
Wast stalken ,an hem gevonden worden. Ondertuuchen aijn zijne
..-erlen aiet onverdienstelijk, en de·ppmerking nn kenners wel waardig.
Het enugemelde achildentuk is, met onderscheidene anderen uit dit
gebouw, than1 nog in het teirenwoordig 1tadhni1 .aanwezig, Ter zijde
••• de vienehaar met eenige trappen naar bo-ven , was de Schepen1kamer, terwijl in dat 1tndhui1 ook nog een Raadkamer , Burgemeaten
lamer en andere vertrekken , ge,onden werden.
Het tegenwoordig Stad hui I is in 1771, nadat het vorige geslecht •
was op de aelfde plaats , geheel nieuw uit den grond opgetrokken. Hel
heft een ruim plein voor 1ich , en is een der fraaiste in Nederland.
l!enigermate in den ■maak na het tegenwoordig Paleis te Amsterdam
,oltroilen , prijkt het met. eenen arduin- en Lardateenen voorgenl ,
uarde Dorische ea· loni1che orden, Eene breede stoep met eenige trappen
opgunde, komt men door drie poorten or ingangen in hel gebouw. Bo,ea
dea middel1te11 ingang is een deftig balkon , nnwaar do voorl11ing ge
lC!ried& der ■takken die aan de gemeente bebooren te worden afgekondigd.
la liet froote■pies prijkt. het wapenschild der stad, door twee leeuwen ge
liaaden, terwijl een ,maal,ol doorluchtig torentje, waan an do spits
in eeoea bondelb\Jl eiadigd , het dak nrsiert. Zoo schoon dit gebouw
sieh uitwendi1 -.oordoet, aoo fraai i1 het ook inwendig. Bij het in
plll -valt terstond de práchtige -vierschaar, aan het einde -van een ruim
!"8'P_Ortaal, in bel ooir, Bij het inkomen beef'& men ter regtenijdo
lia untoor -van den 1tedelUkeo Oot-vanger, en linu een vertrek
wur de Commiuiën 'foor militie , achulterij ens. vergaderen·, ook
wordt in dit nrtrelr. do spaarbank gehouden ; dur naait -vindt mea
de gijaelkamer , en achter de vierschaar de woning van den Con
eierge, waaronder een tweetal pmeteeldo en na ij1eren deorcn -voor•
siene pvangeakelden zijn. De trap opgaande, komt men in de voor•
malige Burgersaal, rondo~ met pilasters in den Corintiachen stijl ~
toae.n en andere aieraden rijk nraierd , terwijl do mozaïeken mar
meren -vloer en het aierlUk plarond het oog des beschouwers boeljea.
Da Bargemeestenkamer , i1 een bij aitstek net en rijk vertrek , be
hanpel en tcbilderwerk is wit met goud. Het middenvak lnsschen de
t..-ee deuren , bestaat uit een groot' Fraai achildentuk nn den verdien•
•ltlijken LoDII Moain, in 18i1 aescbilderd I en -voorstellende de destijds
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....... 11...-eD. 8arpmllllllff8 , IMII U.., Sec.....• .. ,... 8-,
ill ~roolle .n-ldi. . , dur&epa ner ia cle ~Lip ...,_
.......... , prijkeDCle mil het oalle en nieuwe wapen der llad; bMn
,._ eeboont.eeo liet. men eea fraai 1cbildentak ,aa MIi •eonalli,
rM .....,..c1en Weeaper-Burpmeater Gu,_T J.11n. S..W., ,a.
blelaule, tl. ,lodl., .,,. Bao11u ,.,, latt lioof~ ••laan• da De,.
pr. Au cleaen kllllllliefbebber , wordea ook de lahildefll•&b:1 lieteu
· 418 dta1111 ia dit. wermk loepeclue•ea. De 1roo1e ual , "',oep' de
,cliepeubaak ,u W••• , ia een aerr fraai en rijk •tl'lierd ,utNk 1
met piluten •u löaische bouworde l'lnierd ; het. dient. lUlls YW
de Yerpderi~ •aa dea 1tedeltikea Raad. Bo,ea bel tweelal dil,.
hele dauna
fraai pcbilderde allepriëa , betrekkelijk de llllli,
aehe • Rome1•cbe wetp,inpa. Tu11ebea de a-neJde cleitffll IÎfl
mea, ia bet. midden cler ual, •Of eeae enkele dnr. ftlfllllftl
IÎIIDabelldell tan llraf ea clood .,Ua fCplaatal , clae deur 'l'll'lql
"81D pbeime11 t.rap, die uar de onderurdaclte 19,aopakelden INpi, '
A.ola&er eea der anclere deuren ia mede eenea •er&orpu ltap , tlie DW :
ND boftDTertrek (,,eepr de pijnkamer) voer&. De poele ■lllflllftl,
ep kolommen rua&ndo , achoors&.een ia uitma■lal TIID liewerkïar 1
'dur "boYeD prUkl hot hombeeld van loaiof Wtr.lH J•. Opa
'NNliepia,r is mede de doelmatif iaprigte aeeretuie dw llad , hertmn
... fnai •ertrel , tot. nrgadenng •aa coami!liiD 11111, llatenid. Alle
tlae ,ert.relkan lijn ma 1111aak 91meabeld. Nur de tweede ftlllit
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pÏDIJ Toert eeoe fraaije , JPOt. auarmerea plinteà wenierde, lllp,
wuiboTea eaaen praebLige• koepel , io dea Coriatfacbea 11ljl I tik
pa&audoord ; een fraai moaumeot •u aeklearcl en wit ....,
a..ria ppluta, , doel au den bescboawer oaLwarea , dat ep dm
19 J'ebrua,U 177i, de eent.e •leen aan dit lierlijk pl,oitw il
plead door Mr. Aaa&■ ,.. •' A■uaw, llOtlO ,aa dea deatUch "P'
nadéa Burpa_,eester AUAad •'AaaDT, en dat de eente
'lupleria1 daarin ia sehoadea den 11 PebniarU 1178. Op •
\weeda ...aieping vindt mea 1° de au4ien&ie,,kamer 'fa ■ he& bat.
pre~, vroeaer cle acbepensbank vaa Weapercanpel, eaa nû■
fldielr. me& fraaU• 111 ■rmerea aeboonteehaaalel J ia dil ,ertrà ÏI I
pplaatat de acbildorU Ya■ dea teed, paoemclen B a ~ S..
......,. , TGOntelleade id Oonle,I • • SAr.oso, ia 1631 geacbilderd, '
• , -,o al, ffllef9r 1eaield ÎI, ,ecliutl beliheade em de ·Tier
acbur 'fU het vroeprw stadhuil te ftnÎefell. 1-. De ~
bmer YDD bet bestuur ,an Weeeperaanpel, en Ie. de toln1llip
fflNICllchapUa....-, ND fraai • nim tertrek mot TeOI snijwerl ..,_
lienl en eeae pracb&ip Mltoon&een, pa&euDd ciao, twee a•III ar
_,_ lolommea met wit. marmeren ltuemeutea en bpiteelea, Dit
tcrlrek is tlaaa1 oapltruikt. , doeb l,etM eeaip •
besieanMNip
IChilden&uUea, ala : eeno YOOntelliar .,.. _,. Zalipalw, .t. Bij
~-- BN( ._
i, ena,, ea
bèi4en deer Ga,aauT S.111,1,1 vooraoemil paelnlderd, en twee l""8
ped. f(elebilderde atukkea , 'loontelleade laet eente , nu •.,,.,,,,_,
•• 11'
IODder aaam ,aa den aebilder, en waaronder .U
,taat M. C. V. ••--• ,.,,...., 170S, en het tweede, . - -,..

neet1,....

1

1

'/l...,. _, ,,.

'/l,....

Id-,._,,,_

•t"""'"'-,

~ . . _, fa-161i,
wauop mede ,-a naam ,u clea 'àilder te Tiaclea
Beide dae
Jaat.s&pmeld_o 11Ulkaa •lfn ....,malen ,oor sclaildarijea na de dillwijll

. . . . . . . . Sda,t, ••,.,.,,....,.,. ..

i,.

pnoemden Sllar.r.a o,r.pYeo , hetgeen echter met grond betwUftld 11111.
. worden , daar de manier en behandeling des penseel, geheel nnelailt
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Wieartade IÛen , &erwUI Ml clerde to& polili■gflupÏI T■raLNU.
De Henorade kuk, uo û "ta14e ftn do
,....., de 9""6e, .-elpie lAG■- N .,.
ia lae& jur
f"'iillll ol &eo minste Tolboawd ,. werd, dea i AupllU • • ....,...
Ja, ,...- lilll BoollllÛI kerlceltruik, ._ tlea "rtelaar L&...n•
1-.nijil, wiena afbeelmg 11411 &ea buidipo dip, als wiadvaaa "
de idlellpÏI• vu het. koor Le aien ia. , De plll.eri• wenl eertijds ver
.,_ a dea Pl'IOU •• Oud•Jlallller • IDMt- ..t.rt tie. t.ijdea TU
11u.ltl TIi a....,.ai,.hoût da aemeld• Prou& Her.._
doorpau ffnchil plt11l Qiet. cle Gra•eo ••• HoRud. Velgeais ,.,.
Bue f1) ...... K"t.e, l•uaa Dl MIU (waanalaijnliJk •u •• . . .) ·
•
• - 'IOOI' ab P11toor in be& ju, 115H, alt aa_jade lot p.,....
~ i l dOOI' dea p,_., ••• Oudmunaler, en ....,., G1-■um
1"1 ■ik w Ulrech&, wu in lle& jau 1"9 Putoor TH W■-p.
Kr,,. te w... laehalTo de Penoaa el clea 11ralea PU18or nor ...
Vibris tl OnderpalleH, ». Penona, clio er niet wooado , p&a,& 'fH
Ilja Ulbl @·ptdea Ie lreltken. 1'ot dM ambt of penonaatllliap heb
ben, llchalte .la ,-tori■, 110f iO mergen (l'llim 18 bund.) l1aclt N•
hoonl. In de. kerk ua w,.. wu reed, ,ó6r be& jur 14i9. eea 1haar
lllel ■-1 UpellllnU .-iidat eo hefiCligd ter eer■. TID dea
W ia de ll. MNfl ll•au.. Hier wt blijk&, dal cle kult 1'N11t euip
jua ""' de •U-111, d•r. •• u TNH TU pw-,d, moel fllRMD
liebbe■• Bel
om iemalld tol d111, kapellanU te beaoenaen laaddea
de Gr1t• \'ID lleUa•d. Toen dae k1pellaaU opm 1toacl 4•r den
,rijwiUipo 1filaml ••• Heer T11Nlld, PriOller, is ae ia be& jur Hi9,
~ - n a dea Zeadaf C.lllall, deerJu TA118111nu,er,e•en aaa
Bnr 111111&&1 Gus■Hcan... , Nn kerkelijk perHOD ••• laat St.iJ\.
In u aeU'de kuk wu !181 eea aader altau waaraan .,.. vikuU .,.,.
.... .... Zeken Pria&or ,J.t.11 J.ws, d1Vtoe doo, IDIU_!III e~
pa, tlielilte deae tikarij _tw eere van de
Il' Hn of ~
• .411,deilif-- Mng,I, Toen hij dea 517 laa1111rij 1119 au de Wet..
Jiaaden ller s&ad w... de tonlemlllÏDg tot be& ,tiobtea TaD he& altaar
ea u Tiurij verlOOlat , wffll bij dooe dne, mei diL Hnoek ; •••••
HD -■r. fu.lN •aa. Boa■--li, tien • .,.. 111 -•üt\ipten BillOlllop ••
u1r1111i,, àu •U 'fll'Dleladea ..., be& \'Wleentm , •• 4ae loellem•~
IGllder hoopre ao&oria&ie buane lae'Mepbeid te buiten 1i111. Namit
eàta de Biuebep Terlot tot be& 11.ielatea ea opripn 'tU • • altaa
W llrleeatl, lt.W.■ BurgeD111e111ren der aleede 'fan
Jai brief
ne tien -51 llei US!IO, un du atlraaaat te kon■ en .,..en• • 4at die
•,-..lo Soeepau. van der lleode YOÏlla. 11181 die 1.a■llcllpuo _...
• IIIÎt die Soeepem ••• 4ie Bijnûlmeer; .,lie Woiffll loC ...,. p,,,_
1 -,■ ,■ l{ffdW, HDClaclateliek eade NIDIDl.liek plO-DINrl • · ·
• loegliela&ea laeblaen," om bil ..,..We altaar ia de kerk. te -alieh•.
Ui& tieae. bri.C ie if. te leidea dal niet alleea 1'~ I mur
Mk
"ao ouckber kerkelijk oadw Ww, WL beboert.
De
e J._ la.ua, 4ie lle ee,u Vicari111• be& pmelde.al&aar ie
.,._,, ••wierf de■ 19 Daaemller tli!U ••n • Rep,ia1 'tlD W111P,
no .., aicla selftD al• ••r aijae auatea, •erlof am JMI lle aadeN
Priaten to venebijaea op de jaargetijcle• clcr oterledeneD , en aldaar
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-soo wel dese brief ala ·de vroepr aogebul•e aQn in hu■ plaeel
door ·H. ,,,.. 8111 (1) medepdeelcl. Wat de kerk betreft, dt!IO ia een

schoon , lang eo luchtig- rebouw , prijkende met eenea YrU defligea
toren , die tot ·aan hel dal der bric. vierbat ia oppbouwd , de bp
i1 voor een pleelt.e daorluchti3, in welk pleel&e eea _ , welluidend
klokkeupel baogt, ia 187!1 door den- vermaarden Pnae1 U..0.1 ftl'
nardigd , en · hetwelk aog wekelijk• dea Dinplap en bü feestelijke
plepobeden door dea 1&adalr.lokkeaist beapeelcl wo_rdL, boven dit Ji.lok
lcnspel cindift de voormelde luren in eeoen doorlncbtigeo appel. Op
-bel koor i1 oog eea cltlorlacbl.Ïf torentje , waarin de. boomklolr. bugt.
Hel kerkgebouw rust iaweadig op 18 pilaren van gehoawm aleeD;
om cle meeste vaa welke, de predikstoel , de ploellten der regering
en aodereanija geplaallt. Het orgel , dat in het jaar tlSDi ve:n•rdigd
,ru , i, in het jar · 1W door een lr.Ollhur nieuw vervangen , wur
loe bet kerkbeatuur wu in ■taal ge■ teld dOOI' de pmeenle ea vele
pd■diemtvrienden, 1100 in de 1tad ala ooder de aanaieolijkeo , die teea
aug in de nabijheid der 1lad ban aomerverblijf hadden. Dit orpl is
vervaardigd door de orplhoawen proeden &n •an Utrecht • het '
il een 111tien voehwerk en heelt twee manoaleD en een uaphaapq
peqal , do manualen 1\jn groul 41- octaaf beginnende met groot C.
Het pedaal bevat ruim twee octaal no groot G" tot een geat.reept D.
Door vier blaaabalgen wordt de wind in dit orgel uogevoerd, Bet
anode veel winnen , indien mea mogt bealuiten dlU'UD een ,rij pedaal
toe te •oe,en , waanoor ~• geaoegnme ruimte in de kas aan~uig i~.
HeL lr.oor II door eea fraai koperen hek van de kerk afgacbeiclea, 10
gemeld koor hadden voorbeen de promotiëo der Latijaache Khool plula.
In 18315 werd un dele kerlr., door eeoe pd■dien1lige weduwe_. &raai
sil,ereo doopbekken vereerd. De koperen kaanenkroonea aU• eenige
jaren geleden door engelache lampen verwiueld. TUdta• hel verblijf•
D,. Fauau~ Huaa11. G111un111 n11 lnalOI , die, io 18S7, als Predikaat
bij de Ben. gem. ttt Was, wa1 beroepen, is deor daea ia bel. kerk
m-Lerbntoor •an gemelde kerk eene boog■& belangrijke voad■t ••n
oude boekea èn baadachrlfteo gedaan , die 001 van ,Mr den tijd d•
Kerkbenormiq dagteekenea en rrootendeela herkom1tif &ija uit be&
Oude Convent der Zmtel'ell in S. Jolaa•1/cloodn te
van welk kloos111 hierna ui gesproken worden. Dae boeken- ea handachrillemchat •
hU niemaa,d belr.ead, 1tead in eeoe open kut, vrij beatovea co als gea
budoaaeerd, en er werd door niemaad eenige waarde allll ~ & . Do
Beer na blUOII heef\ , met oaberekenbur veel moeite ea 101paDDiag ,
dae geheele •eraaaaeliag, be■taaode ui& lS7 ---W. of allenen&c1
. drukken en lS1 handaatiriften , oaderaoeht co daorleaeo ai8' alleea .,
maar daarvau gemaakt twee ._,.logi of liever beredeaeerde n ~ .,
waarin meL veel aorr al het belangrijke en weteaawaardige ia iedei~
•tak venat ÎI opgeteekend. • Wat de handschriften unguL" achrijf!t
•&11 lnUOII aell (i) , • meen ik te mogen 191rlJCn , da& ik durin uieu ,
• van '&po er io voorkomt, en schuil&, en dikwijls wegkruipt 1 heb
• •oorbijgaiea en onvermeld gelaten." Onder de fllftlft(INia aijn er
nn hoos typographueh balans; daaronder wordt onder no. U ,,...
den eenen calologua vermeld een werk •an. Pna111 810&&11 , Tui.,
den i8 •ei 1474 &e .,ltd,t gedrukt, door Jo■. 9ll
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W111nu.1. Om welk bock te sien de Baron de S. Guo15 , Hoogleeraar
ea Bibliotheeari1 te Gent, den Beer 'l'.t.11 IT1uoa, die iomiddela naar
A111hem beroepen wu , aldaar kwam bezoeken, uageode of het waar
heid was , dat hij DH boek had geYOoden? - Hel ia een alleneld
saamste druk , die aan allen bibliographen onLekend schijnt te aijn
geweeat, met oit1ondering nn twee mannen L.1■11an en ll.11n.11H ,
welke laatste het in aijoe Ann. 'Y'P"!I"·, ouder den litel vao : • Librr
~ • " aanhaalt., hetgeen door H LA Su11.1 (die door aijne voor.
üapnomenbeid met 1'noooau1 llun11, welke bij de Belgen algemeen
ah eente drukker bekend at.aat , 1ich te nrre laat ve"ocren) euvel
wordt opgenomen , daar bij op ecoe vinnige wijza beweert , dat dit.
hoek nimmer bestaan beeft. Nadat deae vernmeling van boeken en
handachriften , door den Heer u11 buaoa oodenocht eo daardoor het
lielangrijke daanan wu UD het licht gekomen , hebben heeren Kerk
meesteren parue er voor willen aorgao , dat deae leUerkuudÏfJe aehat
1Jan au aan der welenschap tot belangrijk nut en voordeel ui koonen
'fentnllen. Bij bealuit 'l'llD gemelde lleeren ia, in 1846, deze geheele
-.enameling aan de koninklijke bibliotheek ten geschenke gegeum ,
OIH1et bijvoeging nn de twee OtJlalogi, door den Heer vu lnuoa ver

-.urdigd.
Ook beef't ter deaer stede eene Waalsehe Hanormde gemeente
beltun, waa"an niet blijkt dat aij een afzonderlijk kerkgebouw heeft
beulen. Uit een oud rekeninganboek blijkt, dat het traktement voor
den Framchen Predikant door de ~roedschappen bepaald wu op
twee honderd gulden '• jaan , in te gaan primo Aug111tu1 1689. De
ffftte Predikant bij dne gemeente wa1 Paua■ PBL&T, wien, naam in
189i nog in voormeld Bekeningenboek voorkomt. la 1691J echter
,rordt gemeld dat het tractement beLaald is aan Jou■ DB LA Bauu,
Predikant van de Waalsebe gemeente binnen deze stad, en verder
worden in vermeld boek geene meerdere aanteelieningen gevonden ;
echter heef\ deae gemeente langer beataan , betpn uit de kerkeraadt
hoeken der Ned. Be". gemeen Ie is te bewijzen , immen blijkt daaruit,
dat de Waalsche ~eente de helft van de inkomaten harer Diaconie
pleeg af te ,taan aan de Diaconie der Ned. Herv. tremeente, en 1ulks
op bffel nn Burgemee1teren, maar dat in 1697 die van de Waal1che
gemeente aan den lr.erkeraad der Ned. Hen. gemeente veraochten ,
die inkomlten geheel voor 'sieh te mogen behouden, ten einde die
tea meeste nolle hunner eigene gemeente te kunnen aanwenden ; wel
ligt dat desa gem. hare· godsdieutoef'eoiogen heef\ gehouden in het
loor der He". kerk, Wanneer aij ja OPf16beven is onbekend.
De Bvangeliscb-Luthersehe gemeente te Was•, die, Ten
hare mebting af tot in het jaar 1647, bare godsdien1tige bijeenkom
llen in een klein boi1ie op de .dell,rgraeld had gehouden , werd in
Let gemelde jaar iu staat gesteld tot den aankoop van een hoi, ea
ene, in de 6orwrllraal, hetwelk, in 181J4, met een daarnaut ge
legen hui1 en ene, vergroot werd , en welke huiaen al1toen tot eene
• kerk 1\jn verbouwd , die tot in het jaar 1820 dOOI' de gemeente als
soodanig ja gebruikt geworden. De venallen staat van dit gebouw bad
inmiddels de behoefte aan een beter doen gevoelen , waarom het te
genwoordig kerkgebouw geheel oienw van den grond af werd opgebouwd
en in l8i0 voltooid , in welk jaar de eente godadienstoefening daarin
werd gehouden. Het 1taat aan de westaijde vao de gracht, genaamd
th NieatHlad , bij de Kt'OfMlleboog-1letg, een weinig iowaarll, heb
bende daardoor een plein voor zieb ; het gebouw staat geheel vrij ;
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liet erf , da& LeL omrin9d 10 met boomeo heplaat. ÎI , •orcl.& VAD ve
ren , ter wedenljdc van de kerk , clOOI' een U•eren hek vaa d,a llrMI
gescheiden. Het is een klein, doch zeer net. rebouw, welk• YOOl'fJ8'"
vel eeaen fraaijen ingang ea een vierkant doorloehtif torentje, met
spitsen kap heeft. Van binnen i1 dit gebouw mede Ner aet. ea doel
matig ingerigt, prijlr.eade, boven den predibtoel, met eenea
1teen ,regen• de oprigting en 1ijnde van een fraai orpl Teoniea. Dil
orgel nnierde reecls het vroegere kerkgebouw en ia ÎD het. jaar 1788
TIII vaarcligd cloer Jon■11u SnaDLU, Mee1ter 011elmaker Ie Aauter
dam ; het wercl op Zondag aamiddllf den i7 Aogo1lo1 vu ....... j "
inge,rijd. De kerk wordt bij de uondgoclsdieml doer lapllche lam
pen verlicht. Tot het ~aar 178i was dae 1emeeale in aoodaaip
omslandigbeden geplaaut , dat aomtijds he& naburis Amel.dam &ot. be&
onderhoud no baren Leeraar moest medewerke■ , doch ia het ev....
noea;ide jaar werd sij door een aansienlijk 1efan, 9root il1000 pltl.,
baar bij .uitente wille besproken door wijle V,._.. Vfllff, -.eode
te Xuiderberg, ia 1taat s-teld aieh selye te kuaneD. ond•boudea.
Deo 1 Oelober 179' werd doe pmeenle mede bearit'ti,rd door lleiaf•
vraaw C.TUSIRA MnaunJA H1111tu te w-•• .4'., 6au de lepa
woordige pastorij , met een huia daarnaast, 1en geschenke gal, wlb
heide pereelen zij voor 41@9 gold. bad aangekocltl.
Voormaals hadden de Doop1eaiade ■ mede nae Yerpderplaall •
eenen eigen Leenar binnen deae stad , cloeh door hel uitllenea YU lae&
groo&ategetal der L.dematen, ia er bU het.openvallen der plutapa..._
Leerur Yerkoseo ; da- lr.waruea DO!{ wel de Leéraan dier piHle ,an
Am1terclam dea zomen te Was, prediken, voornamelijk ten tJffalle TilD
die Doopsgeaiaden , welke ia den omtrek Yan W 11H hunne buitenplaat.
iea hadden, deeb clit heeh reeda Y66r zeer Yele jaren pen plula ....,.
set.ad , ea waar de · Yerpderingen pltouclea werden is met hekeacl.
De Jloomsch-1.atbolij.lr.e .lr.erk, welker pmeente tien H, L.,..
lllfflat tol baren Patroon heef& gekosea, is in het jaar 178' al, Jle"
debaia illflHtrlDd. Zij llaat aan de noorclsijde nn cle H ~ .
is eea vrij ruim gebouw , dat uitwendig aiela bijaonden en 91111 INI'
eeDYOoq aaasiea beeft, maar inwendig seer net en wel be1ieaa•au
dlg il. ~ij is van twee panderijen ,oonien ; prijkt. mei •• net
bewerkt. alllll' , lijnde eene tombe in eeae ni1 , waanap een fraai
tabernakel, en wuraebter eeae vrU troed philderde . imsigï-, op
doek, Bel fraaije 1tulr.adoorwerk Tan hel plafond Yerdieat aUeaiu
opmerking ; in het midden is eea Alaiend oog met Cherubijaea om
ringd ~ en aan desijden, in medaillom, de beeldteaiuen ia hu . Nliaf
HD eeaip oudYaclen. De kerk wordt bij de aTondgodsdiemt 4loOI'
sierlijke palampeaa Terlicbt. Het seer welloidcod en Ier oadentm
ning 'fan het kerlr.,reaang ·geschilr.le orgel ia geplulll op de lW....
panderij. Het is bij de baowing dàer kerk in 179' uit Jau 'IOO,..
matige lloomach-K.albolijke kerkpboaw , op de -"""",,,_J,l atawle
(liaan, de Soeieteituaal) , herwaarts oYe'IJlbrafl en door• de■ 'ferYau
dir_r Jo■a11111 Sn11nr.1a , bienoren reed, genoe• , lu:nt.eld,
'f66r de Reformatie bestonden er te w... twee aoanenkloellel'I ; te
weten: laet Oude Coayeal eli het Jonge GonYent., welke•
den , volgeu Jon■ Lanuoa■ (1) onder tiet Uwecbllcba upit.lel i..
Loordea, la het eante ,. 100 alt •• r. T•aE nrmeldt , en door oude
brieYeD ea akbo ook
warcll, wooaclea . .,,. Noaaen , walk•
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tlca . , _ repl nn Sl, l'UIICIICfl aaleeaen, eo Ml • • aan de
......_.., •• 8&. J.u d,n
opplrapl. Va■ de 1ticbtiait
di& lJeolter ÏI geeD beacheid op le IIJIOreD. Dit il eebler 1tellir I dat
hel ia lle laelf\ der yijftieade eeuw reeds een aaaaiealijk gealicbt RMet
geweeat ûja, heltJeen blijkt 11it een■ beaefrelden brief nn A111aau J.1n.
Priester, en Anr.eot101. Cr.dlDIICIITH , Pater ea Mater •an het oode Coa
.,.,, ••d•jare HIS8, waarbij be& klooster de nrpligtiag beeft aan
pmea • dia m1tyreo met de booghen ende rooddeelea tuucben Ba
• llft f.,. en R111n Ha■PU
ea ene" (sijode de 1tad1muar ua da
oade peilt, waar het klooster l&ead) • te maeckea eade te boaden ia
• pmle Baeeb. eade Besïmeal , INle nytwyaia1be des briafli die wU ,an
• dia atelie •oon. daaraf hebben , IODder eenictie arcb of list hierinae te
• INlieo , Nader die 1teedeeenighe Coltof te achaede daar af te hebben."
Vtlpm l'il lbn (l) soade het te denken aija dat irtring getal
llllllldea , die weinig Yll'IDOpn )aaien , omtrul bel mitlden der •üf
liaNÎe eeaw NDe gemeeucbap ungepan bebbea , hetgeen hti daaruit
.a-.t, ·dat hem uit eea rentehoek ••• dit. klooster ia geblekea , dal
deu loaaeo ia dea beginne •oor llft 1rootate redeelte .Ie kott gewon
. . hàben met 1f'IYeD. Naderliand beet\ liet klooater , ia bel 11a,.
■- ... Nonnm , nare penningen beginnen te bedingen , welk
IIIÎÛraÏk , lioewel 1trljdi1 tepn de kerkelijke wellen , schier in alle
llealllll wu inaesJo(181l, Bierdeor aa, aoo wel ale door andere gil\en,
• de inbmate■ ftn dil klooster aumerkeltik Ylll'lllllrclerd. Alda1
ia 1...... , daebter 'fan Bsnuz Luaacana, in het pmelde koa
,eal •oor I • uap■omea ia bei
H89, nadat er al,erea1 ta,
seliea line wapen en het banen& besproken ••, dat •U 'fier morpn
'YU

ais

.Jur

laaû tea behoeft •an het ldoesl• soa -iabaupn. In bel jaar IIH
-U, bij aita'ltea wil, un ·het ki-• DOf 40 plda, waar
'"r als p&uÏIJen stoadea , de Heer Jen■ Daaua , Onder-Putoor ftD
tie urk te
en cle Beer Aalft JHaa, Pri•ter in de sellde
bnt, daar het ua oad1 pbroikelijk wa de lestamenlett ea lepte■ ,
ia liet bijweun Ta■ de Pasteon en Prieeten, ale epeabare penoaen ,
op la maken. Dil k108llel' is SNr rreo& geweeet • ~olgeos de onde
p,adteekeaia1 'flln WDD •aa het jau 1111, 1,esl-,;.vbet laat pbeele
Liek bäen Tan het Groote tol tie& kleine Plein , e;-~lolen tu11eLeo
de 8ue graclat ea de westsijde •an de Grobbe.
de stad w...
._ ner een op perbmnt aer fraai ia kwarlo pecltreYeD boek ,
tea D(IICbrift Jaebbeade : »., Boeo tN1t1 dc wrlidlte • - - - Na Ci,,e,,..
tiia • ...,._, · bnattende ia drie distinctiin of afdeolingen, 91 oude ·
llllllelijke lepaclea , mirakele•, eo1, Uit het oadenchriA blUkt , dat
' - werd psclll'eHa door P,nn Zwa11111c:s , Priester , ia den jare 1488.
• To& Godii lof ende der 1u1tereo uliclaheijt ia het Onde Con•eaL ,"
• at bt il bekostigd en wel betaald tot eene eeuwip plaebteni■
door Aaaw Boa en N11A s\1• wijf, die heiden in 1467
o•erleden,
lea pleelte ftn dit. ki-ter ia later tot een Barrerwee1bai1 ia-.
sent', een ander gedeelte tol een Arme ■ weeahail, OYer welke
~•- hierna al wimlen gebandelcL
·
Vu het a■dere klooster, bat Jonge Co ■ .. nl geaumd, ,waarftll
~ YOrm bij het maken der twee middeletralea reeds is paprolen ,
,_._. bij geen sohrljffr eenÏf bescheid. Het 1to■d acht• liet eentp
llOllllde , doch was , •eigen• de. groadteekeniag der· ,tad , •eel kleinel-.
La gedeelte daanu, ia de Millulilrtla_l staande, op deo, hik na de
llllllle

w-,
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Sc/aool1l..g, was in de vorige eeuw tot S ta d II c ho o l inprigt. Be&
ia in 18i6 weggebruk,!a , en iu het jur daaraan'Wolgende venaap
door een nieuw gemelleld Wacbtbui, 'WOor de Sctiutlerij, waar
achter , io de &•0l11Hg, twee B ra n d • p n it h n i u n , en darnlllt
de tegenwoordige Waag 1\jn gebouwd,
De Synagoge der hraël ie teo, in den jare 1840 pticbtea
io dat jaar den &O October plegtig ingewijd , ia eeo vrij roed en aet
gebouw , staande aao de ool&zijde vao de Jfi...,,,,_,, bij de Slijàtriiat.
lnw,indig i1 io het midden een 'Wierkant verbena TOOrlesengatoelle ol
tabernakel, en in het Ooaten eene nette li.ut of Arke dea Verbonds,
t.er berginir 'Wan de Heilige rollen , boven do 'inganir ,is eeao nn traliewerk vuoniene gaanderij voor de Vl'Oltweo,
.
Onder de getlicbten na liefdadiirheid deaer stad, bekleedt liet St.
Bart hol om eu I G I I t h-11 i s , wu...an de hoofdingang of _poort ia de
Mûltkl,1,.., is , acne eente plaats. De Lijd van de stietiting II omeur;
dat het echter nn geen jongen tijd ia , blijkt uit den oum na laem
aan wien het ia toegewijd , co wieo1 beeldtenia of naam boven alle de
boitea ingangen un cli& geaticht ia uitgehouwen. Het i, een grool ra
po onaaaaiealijk gebouw. Uit drie vleugels of te nmea ,ereeaip
pheuwea bestaande, die wij de noorder , ooster eo anider ,leugel 1111len noemen ; aan de .weataijde ia dit gebouw begremd door bet 1llÖIÎI,
en bU de bouwing daanao, io het jaar 17711, ia vao de noorder ,la
JCl van be& gu&haia een gedeelLe wenebrokea en door het atadliais
ingenomen , waanoor de 1tacl nog altijd aan het ga1thnis eme jur•
IUbehe achadel0011telliag betaalt. In heL midden van het gehao• il
eeoe ruime open plaats. De noorder en ooster vleugels voeren liá
jaargetal 16fl en de auider vleugel daL van 161SO, doch het il dai
delijk daL beide claejaartallen slaan op verbouwingen. OncliooD
aoo verre men kan nagaan , alleen ge,chikt voor een gaatbllÎI of lier
berging voor vreemdelingen , worden tbana mede daarin veriileeld
de wceaea , vroeger ia het Armeaweabuia opge11omen , aoo mede ~e
,.._,. , die in het Bargerweesbais beboeren , welke laatste daaria
worden besteed en onder af1onderlijke Regenten 1taan ; terwijl ,oorts
ook gebrekkigen of heboeftigeo , hetsU 'WOOr rekening van Diacoaea of
par&iculieren daarin worden opgenomen, De noorder vlengel bnat lle
bal'te de ka11111r nn Regenteuea en de woning voor den vader ea mae
der .an 't pticbt eeae i-uime saai , dienende tot dagelijki verblgr u
eetaaal der oade liedeu en weeakinderen ; de bovenverdieping is inp·
rigt tot a&onderlijke 1lupvertrekken voor mannen en weeskiadera,
De oo■ter vleagel , waar bci,en pene Yerdieping ia, bevat de 1lupbmer
der oude vrouwen, - lo de 1uider vleugel is de eigen bakkerij ,u
het plicht , benueu1 de Regentenkamer , een ruim vertrek , waarin
onder eenige andere schilderijen ook nog een groot acbilderatnk ~o
den wordt no deo dikwijls genoemden Gu1■1H Jun. S111u.1, ia 18'7
geachilderd en voorstelleode ,,,,,,.. NII
voor
hetwelk eODe menigte vao behoeftigen gekleed eo verkwikt wordea,
Het QOltelijk gedeelte van deaen vleugel, is thans toL de •~• Armen·
acbool ingerigt, waarboJen een lolul gevonden wordt, dat eeaige jam
tot SLad1Leekenachool heet\ pcliend. Jo het gasthais worda
thans verpleegd 15 maoneo co 1i vrouwen en er bnmdeo sich &laam
16 weeskinderen, onder welke 7 Jongens en 9 meisjes.
Het voorm. Burg er we es h 1111 , aao de 0Ktle-Gradat , ia vroe,er
eeuwen een gedeelte HD het klooater voor de 101leren van Sr. J.11
J. B"""f'U.I, pnaamd het Oude ConveoL,
bU ftllldatiebriel van
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de B.idderaehap. Edelen en Steden 'HD Holland

en w·'"'riealand

'8ft

i6 NofflDLu 1611 opgeri1t. Bij die fundaliebrief of ordonnantie i1
pordiaeerd en ge■tatueerd : • dat de Reaeoten niemand bono de oe• pn jaren oad aijade ofte in Oaecbt nnrekt en van Ouechle oude• ren , of pea twaalf jaren ia den SLede of Canpel gewoond , en bonne
• poortencibap gekocht en betaald hebbende , 1ullen mogen innemen •
• maar alleen de echte en eerlijke poorteaaren Ye"loHen linderen."
Dit pbouw is in den jare 181!1 Yerlu111rd aan de Diaconie der Herv.
gemeente die daarin eene apinnerij van garen en katoenen beeft opge- .
riet• la het jaar 1819 ia het in bel openbaar verkocht geworden aan
de Heereo Puu.u.r en vu AcBTaa I die daarin eene apinnerij, wol
kammetij en tapijtCabrijk hebben opgerigt, welke fabrijk een aan~
jaren aeer beeft gebloeid ; in de laatate jaren echter ia aij trap1gewijae
verminderd en heeft eindelijk opgehouden te be■ taan. Tbaa• wordt
ui dir. g~uw eeae Stoom-wucb- en bleekerij uitgeoefend.
Bel voorm. A r men w e ub ui, , mede aan de 0-""-l'hocAI staande
en Yroepr enmeer een gedeehe uilgemaakt hebbende HD het St. Jana
kl«-ter, is thana gedeeltelijk iagerifUot eene Sta da burgeruhool
en gedeeltelijk tot Stad• werk p aa h, la 1669 ia, door Regenten
nn het St. Bartholomeus gut.huia , tot de oprigting 'fllD een armeawees
buis bealoten , de armenweeaeu werd11u echter tol 1667 ia het gasthuia
pbaiavest en aijn ia dat jaar naar het Armenweeabuis .overgebralJl, al•
•aar •ü aijn verbleven lot 1790, al• •~oneer •U, op het bealuit 'fan
Burpmeesleren en Vroedachappea, wederom naar be& gast.bnia aija ver•
voerd en aedert dien tijd aldaar aija OPSeYoed.
la den jare 1839 ia door de ll. K. gemeente aangekocht een huia
en pakhuis aan de .noordaijde van de HHnNgradal, welke percelen
10, een doelmalig en wel iogerÏjJt gebouw 'aija verlimmerd , thana be
k.ead ouder den naam nu Ge1ticht-van-Liefdadi1heid. Het
,trekt ter verpleging 'flln oude mannen ea vrouwen , altmede lol op
voeding un weeaea lot die pmeente bebooreade , daarin worden tbaaa
nrpleqd Il mannen Il vrouwen en S weeaeo.
Nog dient la worden melding gemaakt un hetgeen door den Heer Coa
HIJ& 'f.U Dao1nun, ia leven Notariaen Procnrear Ie Wa..., bij bello
ten uitersten wil, in 171', is gemaakt en ia 1718 door aija dood hevea- '!(Id , volgem welk\l hij zijne nalaten1cbap, bestaande in .buiaen ea lande
riJen - 1ban1 ia inschrijvingen op bel grootboek der Nationale eehuld ea
landerijen - onder bel beheer Yin drie euculenrea hèet\ pleld , • welke
• aecaleun ," naar luid van het teatament , • al&oos in eas van afater• ven na een 'fan hun driën "Yerpligt aullen aijn een ander bek.waam
• ea eerlijk pen04!D. (aollende moelen aijn twee nn ban drieën van
• de R. K. religie) in des eerstoverledenen plaat, te eligeren ·ende ad• aumeren, die gelijke mast aal hebben." De auivere iakomalen dier
oalatenachap , moelen in drieën urdeeld worden , a~ aan aijae behoef
tige Yrieodea van moeden aijde , aan de Armen der R. K. gemeente
en •aa het Armeaweeabuia. Ter gedaebteai1 van deaea Heer ia in
een pul van een der gebouwen , lot deae nalatenschap behoord heb
bende , staande ia de Jlidáûlraal nabij de Slifl,lraal, een steen ge•
plaats& , waarop mea be& volgende venje leest :
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Benip IIIÎlttatell buiten - elad, HD den Jlor&e · ~ , 1lf tie
fraa\je Stedellth Be1raafplaat1, ia hetjur1819..,.......,
,rul'\faa ee1t 1(1!deehe ffOP de R. 1., ie aFgetcbeiden. Zij vormt eea groe&
TierlLaat ea is door een bek, met 1innebeelden des doods, aFgealetea. lea
"indl op dese begraafplaats ook eeaige gemetselde keklen, ,tftierd
met gehouwen gedenksteenen. Zij it geheel omplant met popa\ierlioo,.
men , en wijders omgewn door een alleraangeoaamste openbare wande
ling. Schaduwrijke lanen, donkere prieëlen, 1tati1f feboomte, &uge
uitaigten en de nabijheid nn den Akker God, nopen e.enaeer tot stille
o,erpeinaing , als tot herdenking no het Terledeae. Op den reffclea
plek toch atond eenmaal bel buiten,erblijf Lands kroon, het Va 11 en bof na den diehlerlijkea Drossaard HoorT. Bij den iapng lilt
deae wandeling , in welker midden de begraaFplaala als ,entliol111

ligt , ataal eene nette doodfrra"enwoning , waarbij eene hehoerlijb
lijkenkamer. Den 6 Jaaaarij 1850 is durop ·,oor het eent ~ .
· Dehaln de reedllJl!noemde SI Braad1puitbaisen, ia deS-,.

•IHJ,

is DOif eeaige jareJ» geleden un de Noordatlde der . . . . .
kerk een net gebonw gemelleld , psèhikt tot berging • • drie h.tu._
1p n i ten met toehehooren.
Den 9 NMemllèr 1781 is Ie Wan een .Letterkudif
noouclaap ander de ainsprenk: Yoor A.t •lflffU. opgerifl, liet
welk gedlll'eade ef!Dip jaren &eer gebloeid beef\ en vele Geleerdta oadu
atne Leden telde. Drie deelen met Yerhandelingen en letterhaárp
a&akkea , aijn doer dit ,rcnootsehap ia de jaren 1193 , 1796 • 1798
in het licht gegeven. In het begin der tegenwoordige eeuw ie flit.
pnootschap eebter reed, ontbonden gewordm. Het locaal, wur liet
9'011 bijeeakom1t.en hield , •roeger de oude R. 1.. ltèrk , 1tuade 111
de
behoort thans au de stad en ia ftrhDllnl Uli 8
Soeieteit rietult,du,p • Bnadragl. De rui- en schoone 1111 , i1ie
wel bezienswaardig is , wordt door pnlelde societeit ook an oadef.
1eMidene iarigtingen , hinnen de stad bl!ttaande, ook wel an pal'tica•
lieren tot ·bel genn 'HD· partijen, afgestaan. Jn' gemeld locnl flfp
dert hel Departement der Maatschappij: Tot ifflt - •,,,_
,-.n, dat den 11S September 1799 it epgerigt en ongeYeet 40 Leden
telt, Dit Dep ar l e m ent heelt drie aeer ·nuttige· inslel6ngen , als:
1° de Spaarbank, i" de Comm•iuie tol nitdeeliog Ta ■
warme en "oed1 a me • pij 1en aan behoel't.igen gedurende den wia
tw en 3°de H c r hali ng-sc hoo 1, in 1847 opgerigt, en waarna p
durende het eerste jaar, bij af'wiueling een getal van ongewer 110 •
linsen heef& deel 1enomen.
Nor beatan alhier een Iuijkgeaelsebap: P'ilffttfl ~ .
he11telk ruim iD medewerkende penonen telt en den 19 Fe&rciarU
t8Ui1 opgerigt, en eene Zangureeni1ing, metame..,...,
ÎII 184-7 epgerigt , welke tban, i9 ungen en uages-euen telt.
VNll'pr ba4 mea Ie WUIP eene aeer bloeijende Latijnsche àNI.
W aaneer aij gestiebt en wie de eente Rector daaraan geweest ÏI I lift
ia !tet chriatere, IIID'teel is ecltteneker dat, Yan de.jaren 1191-Hlf,
aekeren lleeater Gnan Reetor aan deae sehool geweest is 1 doeh OD•
bekend i, het nn ,..., hij kwam , en of lrij bier o'lll'leden tl,a wel
naar elden nrtrokken is. De laatste Rector no due school i1 8'!!fl
Juwc11cu1 An111n1 n• Aca11a, geboren te Gent, den 1i Jaoij 17il,
en o•e~leden te Was, den 31 llaart 1789. De gemelde lllhool is, i_a
' 1790, 1n eeae Franeehe kOlllebool Yoc,r jonge Beeren hersehapea , die
tbam semiddeld een getal na 40 leerlingen· tel1, Het locaal , .,.
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Nel' t.e'1NO& eQ verfraaid
JIÛVNIIJH!II • die gemiddeld

........ De llolllHheol 'NOi' jonre
:SD leemagea telt , is eea pmticalier eipadem Hn cle tepnwoordip
enderwijzemM en eea der fraailte woeabai&ea der etad , a&aaade aan
de Neordaijde ,ran de H ~ I . la bel jaar 18415 ie dur naut
. . alaoaderlijk en ,ierlijk acbooUoeul geboawd. De Stade Burser
achoel lelt gemiddeld IIS0 ea tie Stads Armenacbool 100 leerliapa.
·
W..,. i1 de 1ehoorteplaata l'aJ} de God IJ el eer den : Auouaa
LNn or Lovnaw S. S. Theol. Lic., geb, 17 Sepaember 11597, t 19Ju

aij 1656 , aaàl hij vier en derlÏfJ jaar Paatoor ia 1ijne geboerleplaall
ea Suo- n11 Tu., geb. i6 December 1641, 31 Oe
...,_ 171:S, ala Hoogleeraar in de Godpleerdbeicl' Ie Leyden.
Va den Ge neea kand is• Jo&IJIID Houwau.1, pb. t:H4aarl 17114,
t M .&pril t&il, tlie mede niet ~,erdieaatelijk de Nederlaadtc&a. lier

•• -se•-t,

t

....,.....

Vu d• 8 c h il der Gt,nnr J..111. 81111.u, die in de eente helfl
der aenoliende eeuw leefde e■ Bmgeuaeeater ia 1ijae geboortestad
Vaa .tea Jlan ■ tplaatnijder Jeac■mJaa Ooruu■ • pb.i:J. Kei
t777, t te l'arija, dea 8 Jaaaerij 1818.
wu ond1ijd,· leenroerif aan bel bisdom l'aD Ulrtlcht n heeA
al, __.a■ir la■B!n tijd oude, het be1taur der Heeren n11 Aanu. p
ltaaD. BiNclaop Om Il begiftigde , ia 1ÜIS , G11s1UCJ1'I n■ .bs'IIL ,
cfea ~ • ,ran diea oaam, 1111& bel hoos• pre,,
Muiden,. Weeap
en Diemen. G1o1Uua'I vu ADrn., dé derde ,au d1cu naam, 11 mede
)nitc• ,raa w..., geweeat, Oáchooa Guu.11N, Abdiue ,ran Bllea,
hij hateu er.tand l'■ n GoeilUNI (Narclinolandt) aan Graal 1..... V, ia
1i8D, dea 1tad mede Ollder here eigeadommen telde , ÎI het echter
~r waa~bijalijk , - dat laij , !'8 1iJM ,ren~niair IDllt de!I ~raaf'•
Hl hel beaat tlaanaa 'terblnea • , .te& ~t b1J, al• medepl'llitr aan
41ea moo,d de& Graaf, , het land moest ruimen ea 1ijne goederen ,oor
ieaGraaherbeerd ,erklaanl weNl,a. Gnaf Jaall bqrif&igde daarmede
aQaen broeder GurDO va• UaHGOUWD , aa wi~M oYerlijdèo het weder
... Wn.La III Yéniel, eo Nd1tl diua tijd ia Wuu onder Le, IJIV&•
lijk bestuur se•Je,en.
,
DIi lotgeHllea der stad lijn , 2.00 \"erre meo beeft ku.aaen na»porea,

wa,.

w-

,~11

de navolireade :

·

Jo HOI, omdat G1a■HCUT 111 , Heer. ..lnutel I hulp verleeH
had aan de ftdawe van D111& VU, Graaf...,. BoUantl 1 Vrouwe AL■m,

m de grafe&Ut. regarmg op bare doclaler All•, phlAWcl mei LODawLt& ,

Y& ■ Loew, wilde doen, o,a,pan , werd W11a, door de Ke.....,
men, die de aijde van Wis.La l, den broedor v-aa den o,erledeaea

Gram,

,Graaf, hielden, eader aan,oerïntr YaD Won•• Y.H K&au• en A.i.auc..&u.uo Ya■ BIQneaa,. ia dè uolt plqJCl.
·
In 131S6 •erd de stad W11D, tbaa1 onder liet Lestwar van War.•
r.• y ·, Graaf NII Hollarul., 11Mnda, door J.1oa ·v.u Aaan., dea aneo
en Yeenigatea Bàsehep Yell Utrecht , 'cllel rcwor,rea krijpvolk belegerd
111· :IOO heTÏf beltormd, dal bij daaHan .binnen vier dagea meeater.
werd" waaraa hij de stad urbrandde, die inmiddels door de inwonen
n-rlateo wa,.
la 1734, werd de statl bemagLilJd deor Auoa.D ,u llpoa11, den
negen ea 'feertiptea Bi111Cbop , en 1ulks ten gevolge no den twiat,
waaiin de Utrecht1cben met Herto, A.r.uic■ 'I na Bmuu geraakt
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waren ner de betaling eener 10mma HD S'700 ponden , waanoor
ten jare 1$66 het alo& te Vreeland, in dae IIOeD tasachea llerlof
W1L1.u en Bisschop JAS ·u11 Aasu., wederom un den ~op ••
afgestaan , doch welke IOIDIIUI echter nimmer wu 'fOldun geworden.
Wel hadden de Stichucben in gemeld jaar 1373 eenife pm•A•
den naar 's Gravenhage ponden , om met den Hertog a te rekeaea,
doch deze keerden onverrifer sake terng, alaoo •U de, •olie som aiet
bragten , en beklaagden a1ch bij hunne terugkomst ·onr de TIID clea
Hertog geledene hoon. Hierop werde11 door Biachop A.uoLD - •
benden op de been gebragt, die daarmede eenige BoUandeche plaat
sen , en daaronder W
innam , na vooraf het bnia Kroonenborg om
verseworpen en daardoor den schrik rondom aich te hebben nnPftid. ,
De stad werd toen door hem onder aware brandachatting gesteld , Ier
voldoening •aarvan eenige inwonen als rijzelaan werden medepaomea.
Het schijnt · dat mea in of omtrent het jaar HU in Bolland we
derom voor eenen aanval der Utreehtschen ÎI bevreesd r,•eeet , im..,.
bij band,eat van Hertog FrL1n u11 Bovaeo11nli , den 27 December YU
dat. jaar verleend, worden die •an Wau, en 1' eupercarrpel ~
• dat zij de 1tad , poorten en vesten ia aller maaieren aondeo at.erken ,
• he,raaken en bewaren, alaoo die van Utrecht," gelijk hij sich ~
drukt , • eenige •an de ateden hun naaat gelegen aouden ,...,._ ia te '
• neemen." (1), Men vindt nergens aangeteekend dat de stad, GID•
treat deaen tijd , eenige vijandelijkheden to •erduren beef\ gellacL
Na het eindigen -.an het getrotl'en bestand in 11S06 , ontbraaddea ,
de ontstane oaeenigbeden met Gelderland , als met •eraienwde 'lfClede.
De Geldencben , door hunnen 1tontmondigen Hertog Iau. n11 Ba9an
aangevoerd , deden een innl in Bolland , en vermeaterden ia Jlei wa
het ;jaar 11S08 de stad Wns,. Om haar dea te spoediger in aija ...
weid te kunnen krijgen, liet bij aan den eenen kant bnnd alicbleiil,
en , terwijl de burgen met bluaschen beaig waren , de stad un à
andere 1.ijde door zijne krijrbenden OYerrompelen. Zeer Teel ...
Was, daarbij te lUden, en dit ongnal kwam baar voornamelijk ovw,
omdat 1.ij ge,reigerd had bezetting in te nemen. De meeste 1elari]wn
nnchillen io de opgal'e. nn het jaar , waarin dae gebeartenia I..ft
plaats gehad. Pon&1111·, door latere achrijffrl DBJe•olgd, 1telt bur,
in zijne BeuArij111119 ean .4-,im/a,,. , op het Jaar 1107 ; doela in
aijne Geldn-,cl,e 1/ûtorie plaabt hij die op het jaar 11S08; andel'ID '
weder vermelden het jaar 11SOIS or 11S06; doch in eeu akte der
stad Amsterdam van den jare 1U1!1, wordt duidelijk het o.......t
len van Wu" in het jaar 11S08 gesteld, Dat die stad in Iei ie
genomen werd, wordt uitdrukkelijk pesd in de resnten der 9111d
Amsterdam l'an het jaar 11Sl4, waar men leest: • dat Cuu Ban•
• Bnrgemeealer der stede, 1.e1 ponden grooten •laam, (S8 plet.)
• beloofd werden , •oor 1.ijn timmerhuia op à Lrulll-'je , welk
• afgebrand werd, toen de Getdenchen, ia Jlay, WHsP inpao• men hadden."
De Hertog van Gelder, dia in persoon binnen de atad WDIP tào
men wu, met. oogmerk , om 1.ijne veroveringen voort te aetten e■ ook
Amsterdam te bemagti,en , 1,ond eenen Priester naat ) a a \ s ~
plaata, om haar , in 1iJnen naam , op te eischen en de regenng van
Amsterdam te dwingen, hem voor Heer te erkennen ; de Pries\er moest
echter onverrigter sake naar.W1u, terugkeeren, het mondeling antwoord

m,

1

(11 hol-.VflllonNI,

ao. 1 , fol. ffO.

WIi.
der regering nn Amsterdam O'fl'rbrengende: • Dat aij Koning FILIPS
• trvuw gezworen had , die aij , aijnc kinderen I huuden "ilde , en dat
• 1ij DOlr niet ia de noodzakelijkheid pbragt was , om van Heer Le
• mNleo •eranderen." Knar. Uli E11■0•0 1 hierdoor nog meer nr
bittml I trok , aan het hoofd nn een deel aîjner benden , o,er het
Papen,eld naar het gehucht JJpesloot , waar de Amsterdammers in
lier hH•l eene 1ch1n1 hadden opgeworpen , die door een gewapend
schip , in de Diemermeer en door eenige andere gewapende uartui
pa, in het IJ liggende, ondersteund werd. Kan wilde eerst het schip
ia ·de Diemermeer verHeren , en de Geldencben riepen reedt het
scheeps'rOlk toe: • Waterhonden u zal het gelden," waarop de Bol
lanclen echter antwoordden: • Eent hebben en dan hangen," te,e11•
de Gelder11ehen lion ge"eldig betchietende , dat •U weldra , mei Hr•
liet van eenige u1an1cbappen, naar Wau, moesten terugtrekken. De
Herlog liep daarbij groot gnaar het leven te verlieaen , aijnde de hut,
Wltrin bij 1ich bevond, geheel doonchoten. In den nacht van den
14 Jnnlj desaelrden jaan, tOl!n · het zeer donker was, tracl1llen
de Gehlenchen andermaal de 'fóornoemde 1cbans en het achip in de
Dimiermeer te bemagtigen , doch deze onderneming liep wederom ten
hunnen nadeele uit en daarbij werden I door de Amst11rdammers,. vele
k'1Jslpnngenen gewaakt. Na hat mislukken deaer laatste onderne•
ruinr hield Hertog KAHL •ich nog eenigen tija te W a■sP op , en keerde
t - , de stad goed beaet latende, naar Gelderland lerng. Keizer Uu111U&H Uli OusHHU& , die al1 voogd ner aijnen minderjarigen klein•
IOOD Kun. 11, Graaf ll'lla Holl1111d, (naderhand Keizer KA111L V) , da
lfederlandeo beheerde I had inmiddels een le1Jer bljerngetrokken te Naar
den ea •loqr dasrmede het beleg voor W•u,. Tegen den winter werd
llae 1tad •an drie kanten nuow ingesloten , onder anderen door eene
telian1, die de Ameterdammers op den _dijk , tegeno,er het Papen
'feld, hadden opgeworpen. Ook kwam er toen groot gebzek aan lHens
miUelen in Waa,, zoodat sommigen in ,ijl dagen geen brood proef
dta en somtijds geen anderen dronk' dan waler wisten te bekomen.
Ttidens dit beleg liet Keiaer llu1 ■ 1r.1AH aicb in peraoon te . Amster.
dem, al, 'foogd
1ijnen klein~oon , huldigen en bevestigde, bij clen
eed, alt 1oodanig den iO Aoguetos 11S08 afgelegd , niet alleen de hand•
,atea, -ook "fan WUD, door wijlon 1ijnen aoon F111,s gegeven, maor
tneu alle ·die , welken door de Graven en Gratinnen van llolland
•erleend- waren.,
•
Beo he'fige storm· had, op den 11S October daoraanvolgende , onder
lllderen den aeedijk &usscben Amsterdam en Muiden doen bezwijken,
aeodat ook de landen om W ■UP geheel onder water waren gcz.et. De
Waterlander, meend•n, dat 1111m ter dezer gelegenheid W11sr met
tehepen aoode kunnen beroHren en boden zieb daartoe aan. Van· bun
111111,rrp werd echter geen gebruik gemaakt, nrmoedelijk om dat de
•l'debaadelinff, die •oor eenigen tijd te Kamerrijk aangevangen was,
than1 op tt11en roeden •oct stond. lnluucben bad .een Hoordman van
de Geldenebe beaellÎnlJ. te W~u• aan die van Amsterdam geachre1111, dat bij bun op eene heimelijke wijae de stad, wilde o,erle,eren.
Daarop aonden aü twee llosánike11 uil het .Minderbroedenkloo1ter naar
lae111 a( 1 om nader mtt hem te onderhandelen. De geaegdc Hoofdman
middelerwijl aiek geworden aijnde, bevond zich te bed I loen de Mon
•iken '8or de 1l1d kwamen ; men noeg bun , wat aij begeerden , .en
toen •U daarop den naam no den Hoofdman seooemd hadden ,
1oor wien dj zeiden , met' brieven belast te zijn , krttg men eenig
XII. 0.u.
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met lrilJnolk h,:1el. De Or~s.anrd• 1,ma Cou11.111 Boon, kwam
ia Nonmber ''" det jaar te Wuu
de he1cllin1r te monslerea i
eftll'll~I w.et de atad . toen ,an •ijandelûk ~ k venchoond.
De 1;Q1Dmanicalie \iincben Amsterdam en w.., wu Tooraiaals on
aker, en mqeijelUk , te walet \on m,n. nieL itnclers dijn md aeil1ehui•
\CD Oft:r beL 1.1 e,i, de Zttideme co ,QO,i. cJoor de Yecbl, die bij llui
dea ip •e Z,ü.der~ nlL, D,u,r WnSP ,aren; te land m009t men laop
den aeedijk en docir de D1emerba11 reireta. N'et. droogmaken ,aa de Die
lllS1'ICU" em,ln:al beL j11ar 1GIO I ea het aaaleg~n un eenen wandel
• • laa"' de oostsijde de• Alllllels. tot HD tle nïemermeer-brug ,
.., clo eeale 11111nleioiog om. op. beL mali,eq van e,oen wagenwe11 en
treliptld op Wam bedacht te aUa • ,raartoe de beide11 sleden, op, den
11 OctoJier 1.QS'l h4l buo.o.d.~e octrooi nrwienen. l,q heL nlgtl)de
,iaar ttof'• 9'!" L1'111! eiTereenlto1111~en , eene ~et de 1cërfd.en IUID de oost
aijde' ,an den A,ma,te.\ ,· ,.,~ben 4e. stad 41Qtterdam en de Diemer
....,,. ,. die aannamen , d.e. brqgea , iq dien .wq gple,en , te on
derboa,Jeo, llllit,. de l1'e.e 1i,,,le1J. de buileRYleuli,81• dier brnggep ~ de.
.cboeijiair lanp dru A.iutel , ea 12- ,oe,.eq (:5,,6.
wep daarne
Tena , lol na treke,a4 oadi;r'-ii:l,Jcn. llel ourige f!ldiielte van den •11 ,
die; in h~ gch~l l4J ,oe\en (l!J, 69 ell.) brl'!?d 1n.oc:sl :cUn , 1011 t.ea lula
,an ~ iaplau~n blijHtt, De and.ere o,i;reepko1111\ werd iremaak& me&
die -s•n dti tlijln,er111epr, welk' toesu,uclçn , dal 4c. twi:e- st.eden bunq
nicnwe
en. we,:, beiiimead.e va11 oqatrMt de DiePJ«'rmeer-br111 af,
~ ~k,n I mils, baide d,: Vai&J:l 1111 weg , ckn ~ill•leo die. Yetr•
tic •.oewa (1i,II' çll.). in hel geheel· bree•! D>.Oeat zijp, ter breedte.
-wan •c:l!L ea lwÎAtic ,ici.le». (8,78 ell-l naai; ~l10oren onderhondend111.
Voort, ...,.1oew, de alafl,:a het vekpad dpea lllfll"' boven op den ling•
elp. an cie. Bijl1J11111'1De!!r., Ve.nolgeas \IÎ~ men. __.. ~ le,gell van het
trekpad, bctwel~ l•!'P hi=t 11ater de G11~9 lo~ •• W■w voorLliep ,.
• ..., Nder~4 NQ ,.. . . . . . . , ll'D ru~br~ a.r,. "enl bijgo
,.,.., om well,,:a te oader~•~en. den, l.w~ I.Wlen., IP hi;J.jaar 181Sll,
,re~ ee,a.ea lol Le hcft'eo~
·lijnde att=dep Anial.eri!■ m. iQ w..,, in h~ j,11ar 161$0., onr•
Cl8ft
OD)l:ll, ni.el.
09- dtll VecbtdijlL t\lMCben.
eD. deo
~ O J .UI b,e~~D ea Le oo:d,no11den , qaaar ook otp dien ,
bU 411 Q'iJ.ermee~Jae alaiJ " le makea lot eea
raadp,l ,aa W■~, D.Mr '• Gr-.,,,J,nd, !ID ""iervea iq 1671$ oef.rooi

om,
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w,-.,

u,etin

......... ,s....tu, •

tot ~ We~ IICMI: Mije ,iav ,U.e ~IIC!' , Qlelö PIIP1~1"\IIJI Ylb
retit1e ,an WSMP ...- Ûil~~ 1 , n. 'MQ d1111, , !>f ""8f deo. H.io•
derdam , ol ,Jaor tie '"''·' ia...., .,__ ~ijk 1111ar '• '4.-.•~;. oo\
ck rl~ 1 ,_.,!:dfll ~ IIVCW<f• '" ,. die, d.eaAn weg lana, kwa-

1r•

lQl!ll (1>,

.
'
W~ n;aen ui UI"· bedneh~
,om- eit~P. ,~!leliJ~ aan~
ql ,. 411, se••'-f ,11rd11ld1tld41 11A ~lp• \en li,qopllJI tot , bij 41:11 inn,l
dt• f'rit,,,.._ , •~es: ~-m-. llV , i", b1L j,aar ffl7i., fot. in bet.
Nrl tar, Uolr.-4, ~ : cle lra. . .p ,. qp ~ $1 loaU" buit 'fa ■
1'-1isr.de.a badd'8 pftqaeD .. •--• .!e .,... )11,1ille11 eJJ W■at n,
~- .....te4ici~; q,tbiw>l ~ 10iDder iq:UiDf, . 8-edt lwlcle•
.»r~gA•IJ,,~ .._ Jae&. ,,s:ni•it \e Na11rdM zich 'l'entoui binnen
Liil,:n. ~, '-o111m. ea al•r desa • ~ ~ t e..
A111 Saro1c:&,
liij, lµ&a H~rek ,_ 4e p'1111,. knoape, i,it -U•ea balld,qek te on~nenae11.
Kort daaraa echter bezette Prins Jo■a■ ■ uam u1 N&1sa11 , met eene
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ganoegiame ruagt Jtuiden. VijF kompaaoiëo staduoldatcn werda ta■
Amsl11rdam naar Wns, Ier beaetting ge1onden. tcrwUI nog bo,eniea
uit ieder der aestig kompagniën Amatenlamache Schutterij'
CII
t11inlÎ1f mannen, gelooL of hU trijwillig aanbod genomen, ollde, de
Kapiteins J.coa •.u 11111 Wu1111 en N1cotus v.1111 J.uo ■, ia Waa, ge•
legd \\crdcn; de versterkinr van welke stad bo,eudieu door die ,o
Amslt!rdam \letd op 11icb senomcn. Deir.e maatregelen waren dan ool
11iet nutteloos, want de :Franschen i~ven hunne nrovcringsplnacn
nog 11iet op • maar nestelden aich Ie llluiJerberg I TOD nornemen om
Muiden. Wm, en eindelijk Amsterdam te bemagtigeu. De tijad
,urd echter weldra , Ho door heL grof scsehnl uil .lluidtn , afs dw
hel hevig ,unr ,·an sewapcndc uitlegger■ in de Znidenee en Ta■ difj
vende batterijen op het l\aardermeer , genood1nakt Muiderberg te ter•
laten, en d1u1rna ook Naarden, Lelwf.lk door· _dea GraaF n11 Wütt1
u1e\ grof geselml buig beschoten werd , te onLrui1nea.
Het o.-ergnan van Naardea had toor bel taderland in liet algemttn
rn voor de ,trden Muiden , W1111, eu Am,t erdam io hel bUwader tlr
gel11kli.igs111 ce,olg1m : •ant de, Franachen nrlielen terstond al liaaac
poalen langs de Vecht en- namen de wijk naar Utrecht (1).
· De alr,elllcl•ne actiewoede, in het Lernchte jaar 17W, ,erlokte eol
de stad \\'E1,,, orn aan "desen 1erderfelijli.e11 ha11d1:l deel te aemea;
:ildaar werd in September nn semeld jaar , !ioor 811rgemealer en
Regeerders der stad , op TenOCk no eenige kooplirden • • pmeo
» teert, ern Compaguie •an Commercie, .NRYigatie, Tralàfue, Alla
" ranlie, Bodemarije enz. in hare 1tad oplerccbten ," ,...,,.. 1-t
J.apilaal 1oude hesta:m in Tijt\iea millioen guldens , \"erdecld ia 7100
Actiën , ieder .-an 2000 gulden. Het schijnt echter, dat dae Co1n
rallnie
,.,r ria nid "oheekt>nd i1 geworden en, even ah IOO ,de
anderen, J.orL ua bare geboorte i1 te niet l(t'fflln (2). · ·
In "1748 werd het hu11 van den pachter HoHY1s11, ·doo.1 eeai,e. 01·
,-erlate11 , mee1lal u·eemdelingen , geplunderd en afgtbroken.
Toen in de laalale helrt der 'fOrige eeuw do 11ucht. Lol wapeaoefe.
11jng door geheel Nederland TC!d won I wa1 de11e stad ook daarin aiet
::cbterlijk. Een genootacbap ·nn wapenhlltldel door eenise bij1ondm
,,cnoucn Teeds in November 1783 op;erigt. 1 dac:h nimmer door de
\V ethoudersehap gewetligd; ,... Yao k-urten i!uur, ,·ermils Heerea Bor·
ge1Decslereo 1ulks om bijzondere redenen alleunlen. De ,ehatlerij ,
waarvan te bewij1eo is , dat 1ij reeds in H10 bestond I werd ïn lle
l~~e. ~rde ,rebragt, ea ■teeg langaa_merhand tot dien loilter, ,runlour
•u ·111 1786 l'D 1787 de bewondenng der kenous wefdroer.
Bij het fo.-tuercu van het cordon \18D de Jlau tot aan de Zaidenee,
kwaru alhier. op den iO OcLober 1786, in garoillOCD bel LHINle ba·
taillon van 0H&1WAT1■', llerk 31H) JQan, hetwelk ter veraterluag nn
de forten Uiitrmeer en Hinderdan,, bU beurlnrwiucliar, de1acb1•111entea afsoud; welk 1farniaoen, op_ den 16 September 1787,
bij gelege11berd tan hel verlaten der atad U&reebt, 'l'enterkL werd .-et
ren liataillon "Van het re~menl .ilaitn-dt,• (wnrdffelderaJ. Een. dela•
-chriMUl Prniuiaebe Kanllerie, bètwelk aicb den volpnden d11 tOlt
de poort ferlpónde, Ylogtte echter weldra, Loen -de alarmlrom biuaea
c.le stad geroenl werd, Het garni11oen 11·erd de daarop volgende dagtn
weelerow zeer nr~lerli.t door het bi11uenrt1kkeo van oudencbeideae
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ha1■illona 'Jafaoterie, Leoeven1 een groot deel Knallerio.

Alles werd

Ier verdeJiginf wan de 1&ad in orde gebrast, Eon pwapeod kofM!bip ,
tp de Vecht liggende, deed, den U 8eplember, des morgen• len

•all ,ijf ui-c, eeuige 11ein1choten; .dadelijk •looir het geheele garaiaoen
in de wapenea , en welbuat wielen de Prui11iache lroeptn de atad •aau
da oaal•, 111id- ea wutaijde plijktijdiir aan I doeh werden door de11
dapperen tegenweer weldra genood&aakt mei terlin te wijken .. Driu
ûgeo daarna ecbler onL•ing de beaetLins o, laooger orde bevel , 0111
de .•tad _aan do Pruiasiaelae troepen in te ruimen , en daarop ■ lool de
hra,e en tthLiagwaardige Kolonel na Dl Pou, als KowmaadaoL der
11,a&I.ÏBf, met den Generaal-Majoor WH L1.uaa1 ■, eene kapitulatie ,
. waarbij onder andoren de uillo«t nn Let repmenL Dragonder. van
Bn&U , bel ba&aillon ,aa Bn.1H lolaoterie , bet balaillon nn bet
npmea& W aloas va ■ na Dl Po1.1. , ea hel detacbemcat Artilleristeu ,
me& alle krîjpeer toegesl.aaa, en aan de 1tad W11a,, aaa bare bur
cerïj en aan ieder hoofd •oor hoofd in bel bijaonder de onlMtpaaldate
belelienning beloold werd. Dit verdrag werd door JJeDOOmdcn Prui,..,
aûcbe Veldo,enle getrouw aagekomeaa, hetgeen hem Loen de regtma1ip hoesachting der Weespeaiirea heeft doen ver•encn. 1'cu geHlge
der geslolene kapilulatie ILwam des a,ond1 no den aelfdeu dag eea
detachesnenl Pruissca in de stad post vatten , terwijl bet Hollandaebe
garaûoea den wolgeaden morgen met slaande trom en ,lierendc vaan
dels IIÎUrok. Sedert dien tijd tot dea 8 Oclober i1 de1e 1tad mrt
lelt talrijk garniaoea beswaard gew-t, dat somwijleu wel uit 1300
à 1400 mau bealond. De o,e~a•e eehter van Muideu en Diemerbrug
~ welhaut hierin aanmerkeliJke werli1tiag la weer, Sedert is W 111,
&oi ID het begin deaer eeuw voortduread met k.rijlJHolk hezel gebleven.
Den !18 November 1813 , ODlltreeu \wee ure na den middag , oat
tia5 de atad W•••; een aeer onverwacht en onvrieudclijk be1oek Yin
rai111 000 maa Fraoache troepea , nn onclenclieideae wappen , behoo
l'lllde tol bel garaiaoea der toen nog door de îransehea beaeue weslÎulf
Kaarden, welke lroepea, onder INlvel van den Kolonel ,011 P,.,nnna ,
1111& 1lilleo trom ,an de 1ijde van Muiden bian1:n de atad rukten , met aieh
ttereade 51 houwitsers en 8 ledige boerenwagens, .elk met twee paar
• bespaanea. De onl'erwaehw komat dezer krijgslieden tervulde do
atad met angst en schrik; naauwelijks biROenseruk&, werden door beu
alle de. bru1gen , die naar builen woerden, opgehaald en bij elk daar•
1'111 eene wacht geplaals\, om het uit- en insaao. te belcuen, waar
door alle gemeeaeahar met de buileawonenden werd ltelet. Na 1icb
aLl111 na alles venekerd te _hebben , bega{ de Kolonel sicb naar het
llldbuis, voor hetwelk de twee houwil.ler1 werden geplaatst. · Aldaar
~te bij het woor.d 1111n den Adjuoct-llaire J.1co1u1 Busua, , die ,
bij onpleldbeid van den ,llaire , laet beataur in handen had. Uij
'!'Oef op boogen toon • of er ook oranje iu deae stad werd of was
•_plragca 1 en ol het BesLuur ook eenige verandering had ondergann."
Boeaeer het een en ander geschied was , werd hem echter op deze
Yl'llf'• een oatkenoend antwoord gegeYea, waarop bij hernam: • Ge• lokkig, ik had anders in last alle de sehnldigen naar Naarden te
• ,enoereo , 111 111 llit niel goedacbiq koude ,eacbicden , de 1tad a1111
• mijne manschappen ter pluadering over te geven." Jnluüche11 ver
lGoDde hij daarna eene order , om alhier eene 11ware opei,cbinr, le
doen , bestaande ia 1060 lalr.e1111 , nen zou vele dekens , IJOO hem
dra, 1400 pond windsels, 600 servetten voor pluksel, 120 koperen
ktlels; ,oorls 1lukken linnen , mutsç" , lou1en , schoenen , allerlei
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w.... lid twee wapeu, ltl weta liet eade e• het DHIIIW& He&
. . . . ..,.. ~erlieeWde RDI kerk, me, •■eD poeten lenD •D ll•n
9Nfpl'el • -•• kWaea Of, he& ..W.n I d• &par heel\ vsel tttff•
ewh1i111t 1811 INt ..-woardip 11e,te,_. kerkrel,ouw J dit wapen ÎI
Nlata- ,._
jare■ ÎD o■bfaik fèwlllil, lfe& riieawe N •• Yeld
._ unr• ...t ..... pal un sil,er. Het sehil• wonh door lwee
leNwea ,relaoadea.
.
W...,t baal'I-. -, ..
1 ~ • QeUdla■4, Zie Wuor.
\YKSt (IDBILDBB•), lna1111. cip à 0..,..Yá••, pN,. a.u,,.

-a-

o..t-,.,_,

•

,.__ Zie Haa.--Wau.
WKB&P t81(A,I,.) 1 wliler i•
.,.1, prev. Jr00rtl• llolle11,J,
aijado 1111 pleelto der trekHarl. ftD W"p op AIDlllerd-.

Il',,,,.,•

a. • ..... 18' ...

imtNm■&

r-,; • ,. w"p
fi•••
a...,•

lllD

t1, ,e1teu1a.

ea •• . _ wedi\laartt • • de Geiobr-J ,loeit, alwaar
1N1 water aiela an bil
a de
V1tua11rt,
Dk •atv il,,• pfolp ... het lioaiûlUk i.tait •a• 1t=rü 1821,
N• • • -,. olNleNolMWeao plulle■ ffrb,-J en, Ol'el' het
tea
....... cler rijDftm'I, •....,. t WIUINGOr ••• 88 alla aga" 1!D dnr·-·• •
IÎ■de qaa
n•r A...._.111 · te- komea.
\fBi&PBllCABSPKL, pm,, meermalen, ofscbooa HrkNrdctlijl ,
....... fhoiM-' prekend,
lf_,.Bolla'MI, arr. A,.,,.,._,
bat. Il' .up (9 à, d., 1 m. k., 10 •• d.J ; palende N. un da pa.
•;:••Muiclerbertj •• un Diemea-e,..Diemerdam, 0, UD Nutllea
· ftl'lalD • Z. aan '• Graftlaacl, Aab,an, Nak!rbanl-dea:.e.,.
u..,-r-en-llunlitclam eá de U~NOhucbe p,n. NiehlnNM llf AIMoull1P11•1dij•..,.Aald•m,· W. ••• Owl...A•tel, terwlJl 1ij • - dri•

•I,

•11

r.v••

+
.......
w-,
.....
.
.
Bae pm. balal. ai& de aHolpach, polden of e__.tea daarta• •

... : tien· G•••••nll•P,••pol•er I dt• Bouw ij ker4paldtr,
dea ILnardlluohe•pol•er, an, SpUhaeu•t"'p•ld•r, het·
llaard••·••u, .da lroeku"polder, •• Hollandtcll•A'il
••••••..•••poldar, dea B•llaadaohe-poltlert den lltin
tjaa-llaka-polder, dm Bi11ntta•i0Uv•••••hl•polder, d■0•••-A••n•ldutae •p•J••t, den Romol•••pelde,, den
-.ei ■ .. a ■-Gáhfier•pttlder. ftB Ou&•Bijlmer"polder, clea
Hohadtaclat.er•polder, dea Wes1-Bijlm•r•po(de,, de•
Ven1ia1er•polder en de BUlmer•meer. ZU beYat de gelr,
a-1•Jlijh1Hr, Gehrltru1, Uiiermeer, w..-blf be, t'ore tan
die■ J1Nm ià ·-de VeeJal i, piepa , al■ mede ee■ 1toot pcltelte tan
A ■ knun t

lteH-111 eeoip vUl&Noi4 liggllHle bbiaea en bmtea

.......... De pmeenle, clli Bijlmer•meer llurootl• lf'!rd.tbd,
, . . , tad fll"°'ff9 na Z, Jl. belloi, ••• IO Deeember tlMI, · no. i4,
.a. poWer tlaultij lt Pwert
hulul, •olpal het ltada
._• _. oppenlid.te ••• 4881 bud. 1H "• t. 9 -•• eU., ,rllltoader
4M1 had. 91 •• r, 14 "• ell. belMlbur land. Men telt tr i84 h.,
........ dOff !118 llui. . ., ui&mUende nne be..W■g ,aa tnina
tliO ba'4t., die IDe8II i■ de •eehCNlllerü , eok io de •eettdlfV beo be
llUD ft--• BoHddÏld laeèl\ 111811 ia t1ne pm, 81118 aehetpshuehuitt.a.ull; eeeea k01'8Dmèlea eli eene 1ebeertim11111rwerf.
·
IN Ben" clie er nasenae, 780 i• pla aijo I beli4Jom1 lot de gem.
De 19 H,aa,, Lalh•• 4ie or woaee , .worden mede tot
de pa. Ho ITu,p pret.ead.
De Jl. I., van wel5:e- mea er l,iju 110 telt, behaonn gtdeeltelUl
IOI de ttat. TAD 1'tt,p en pdeellelijk tot de 1Lat, no ~td11ti11,
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alwaar ook een R. K.' kerkgebouw ,taat, ep het grondplried
W11tN1«:a11,u, aijDdo l!l'n net ,gebouw , •aoraiea na eeaen 1.....
lorea • waarin eeae klok ea aarwerk. Deae kerk is an tien H. IL...
n111 toe,ewijd , heelt een net altaar en i1 ••• een peel orr.l •oer
aien ;. daar voor ligl be& kerkhof. De&e 1111t., waartoe ook e IL l.
uit de barg. gem. Ankeveen en 's Graveland bebCIOftll, lelt
ruim 1S60 Commnnibnten.
De gemeenlelchool wordt gemiddeld door 60 leerliogea baoclit; Dit
hoofde eclater na de 1roote uitptrektbaid der pAÎ, kannen niet alle
kinderen daaraan deel nemen.
De llermi, te \V ee,p strekt ook ala aoo4anig voor de iageaelffltl
YIID WIDPHCHIHI.,

Ontler dea gem. ligt bet fort Ui Ler nuer. Zie dat 1IOUd.
Bij de aa1nenkom1l van be\· Gein ea de Gaasp , aclder e■ •
de1
Stammerdijk , aan de o..enijde en prift op de Geiobr.111 ligt mede
in dese gem. eene ballerij met omli1Jgenda 1nc:ltt, •;;:Jetijt aldut
OPtJIWOrpeD in het jaar 1787 , en toe11 , wel ala 1111 , beltemd dl!I
loepfll Vin do aijdo van Abcoude of .die lanr do beide oevers Ta
bat r"in te belenen , en alaoo mede. Ie werken tot· da •erdediging der
hoofdstad.
In de nabijheid un de Uiter-eche-1ebans 11ond weleer eeu OUlle
ridderbof,tede , genaamd he& Hui•~ ten - Boa c h. One werd , in
dea 1trijd tllllCben Hertog F,,.,, vu Boua-••• en den BiNeliop van
-D&recbt, door bet krijgnolk VH den Hertog Yerwoeat, die ~•r
8111,a" Uli lJuns-r1111 pvan,en namen. Men aclaijnt bet daaru ft•
dar &e hebben opgebouwd , alzoo er gemeld ,ronlL. dat lle Fl'llllehe■
dit buis, in den oorlog HD de jaren 167!il ea 167$ , pbeel u al
hebben ftl'uield.
De gem, W1u,a1c&11P1r. besit p11 eigea raadhuis; de 1illi9Fn
nn he& bes&aur worden in een der. •ertnikkan Y■ n het lhdlnm la
Weesp gehouden, waar ook da bnwelijken woale■ •ohrokk...
Het wapen beltut , eYen ala dat van Weesp , ail een •elil na
111nar, me& eeneu paal Yin lil'lcs.
WIKSP&R-TOLHEK (RRT) , tolhek ia ~.,teU,,flll, proY.
llollaatl, gem. Diem,11"a-DirMmldr,a, 10 miu, Z. 0. na Diear
hrug. Er litfL aldaar eeoe brng onr de rinploot •aa het Bijlmermeer.
Bij den ia'IBI der Pmincn in uni vaderlaad , ia .1787 , lladiln tie
Patriotten deu brui afgebrand en aldaar eeae batterij opgeworpe■,
De· Pruiuiscbe troèpen, bestemd tot het aaatutea na daen poll,
warea den !il October , dea mergens ten •ijî ure, ter bepaalder ~ ,
voonien 'fan balken en planken , en de timmerlieden •oJsdea hea ,
om de gebroken brui te bentellen en den aaa'flllera den weg te t,,.
neo tot bel vijandelijk retranchement. In den n11cbt
eea • ·
merman met een ander afgeaonden , om ■ieb bij de gebroken brug t.e
laten sakken , en de len~ te melen , die •U gehad bad. Dne twee
lieden braglen eenige minuten •oor vijf are l\itling, dat aij·bij 411
l1rug een red0t1t •an twee 11okken gevonden hadden , wurru liet r
beele guniaoen, van omtrt'nl ISO man , sliep. Zij boelen aan , om, •
men hen alleen 20 man wilde mede gHra, die oabedaehte vijandea Ie
'l'err111en en aldus alles, •at het maken van die bruc hinderen ba,
uiL den weg te ruimen. De Luitenant-Kolonel ·HILl,H, 1111 ■ wien dit
herigt tan te nel aangelegHbeid &cbef11 • om bi.'t te verwaarloouo,
gar er de11 61'a11f Knucna kennis no, e11 ,er1oclit laem ,erlof, 0111
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de ndeua te nemen , voor dat bet generale ,ignaal tie Patriottea deed
• ••lwûen. De Graaf, toen hesitr, om aijue baUerijea op• Ie werpen ,
be.loo& &emood den ...,...n pGll aaa te tr,Upen door achUiea pe•
loaom. Wel verre echter van de Patriotlen llapende te vitidea en Ie
'lffl'Ule1l I bleek het de Praisaeo, dat de beaettelinpn dier ba&terij,
in 1\ihe 11en aa,..ul op bonne ·v-baa1in1J hadden alpwacbL Het
eente schel, hetgeen aU '18D de batterij op dea Ylfand , clie beo wilde
nefflllllpelen, deden, 'lelde den Lailenaal RIILClll&'f fA kweute den
Kapileia ·Kau.a doodelQk ; een tweede ■cbot valtle drie trekpaarden.
Aan dit voonpel een• moedigen weden&and1 btaatwoordtle de tegen
•ttr , hier pbodea , wa■ -eer na het 1ipaal1cbo1 de aanval met na
druk werd Yoortpaet ea de Yerdedigios met Yoorheeldeluoaeo moed
en Terbaaeode juistheid pschiedde , hetwelk ten pYallJ• had , dat het
den PruÎlle• hier zeer bang •iel en aij herhaalde keven terug p
•lav-n werden, In de •erdedigiag van deaeo post lag de DOfJ jonge
llaJ90I' llaaua, oader het NlfÏ-t Teo STauaaca beheorende, greote
eer ia, welke hem ook rse•en werd door deo••Uand, dia aieb eia
delijk -paooduakt aag buiten het bereik uo bel pscbut deaer heftig
l'D herhaald aanpvallea , doch moedif nrdeditJde, bette,u, te wijken.
Het overschot dezer batterij wordt nog door de Genie psaneiJleml.
WEBSPKR-VAAIT (Dl), water in J-,ulla.J, da& uit de B.iag,loot
" • "liet-Bijt.~ voortkomt en in eeoe -lelijke riftiog uar he&
d. Diemerbrns loopt , waar het den na11m ,a ■ Rr,11.a11.00T aaaneelht.
WBESl'ER-ZIJDE (AAN-DE-), b. in .Jm1t,ll1H1tl, pro•. Jf-,J..
H.U.u 1 an•
pdeeltelijk kanL., ·gem. eo U min. tea
z.. Milia de Wee1per-poorl der 1tad 4..,m,1a., pleellel\jk kaat.
•a pm. Jrinw,,..J..,,,I, if u. N. 0. •'IID Alllllelveea.
WEE$TRU.II, naam~ waaronder de 'fOOffll, hoeve Wllflaua, prov.
lllndtl, in het jaar 1Sti,. nrmeW wordt. Zie WMTU■ I■•
W&BZENBORST, "1IOl'm, adell. h. io het graafa. Z111p1,en, pro,.

.Jl.,,.,__,

G,ww,-,,,,

Zie WunnasT.
.
WBBZRN-POLDBR · (DB) , pold. in. K,-.-loN, proY, lfnnl
/Jol/in,l, arr., kant. eo gem. 411-ar, palende N. aaa de Laage
sleo& , die 'hem •an dea Sluilpolder en dea Keedijkerbaa ecbeidl , 0.

den Rickerdijk, Z, aan beL Neerclbollandaebe kaaaal 1111 aan de
.
Kijfpolder, W. aan de Berprmeer.
WIGBUURTK, b., prov. Fria1-d, kw. ZeNR90■clen, griel. Op
...,,_.,, Zie Wanvuan,
W.BGDAM of W11C&D.1■, ueh. i"
pro,. O.rrij11el, arr. ia
4 11. Z. nn .Jl.,,,./o, kant. ea !l 11.
W. van·lhld.ta, U-• ,lml,t.
DclJn, io de buun, He,,gewuk, aan dea weg "8D (ioor nnar Haak.,.
beraen.
.
.
llea lelt ia dit pb. 11 b, eo ruim 40 inw., ook staat er de R. K..
kerk •aa de 1ta1. H ~• . Zie dat woord.
'
. WKGDAII, hans. in TfNfllM 1 prov.<>-er;j,Hl, arr. en 6 11. 0. HD
kaal. en ½u.
0. 1'1D Goor, pm. en 1t o. O. van Mari.la, in de baur■cbap Kenpcl-6oor.
•
Oae hana. healaat. met de daartoe behooreade paden, eene op
pervlakte HD 81 bond. 81 •· r. 90 v. ell., • wordt io eigendom ba
seten en bewoond , deor Jonkheer A, D. 'IH Coll•aa•••
WEGEN (HET HUIS.TER-) of het B1as.11a-WnH, buil. in Rij,a1-d, prov. Z■ûl-Holla,,rl, arr. en 1f u. N. •an L,n,rle11, kant. en 1! 11,
0. Z. O. nn Jfoor'-iji, gem. en llO min. Z. W . .an S11uenlley,,.,
aan den 1tr111lweg t1111e~e11 Haarle111 en l,eydeu .

T.,.,-,
z.

D.....,,

z.

.

\J I G.

Dil fluit. lietlaat, an tie durlee liellDanade drie lleenawolliapn ttt
.,.._ ,...a, 9 --• •f'PlrTlull Qlt fl ND4. 80 •• r. t •• .tl. 1 ,
.. ...a, ia ••1 ••- ......_ _ . - . .._ J. C. Ra■n laH,

.......... ie........z.l,_,,, ,,..,.:..!:.:i.':f_
.

WBGEl.9 4 """• ia
Z5e W-..
WE&-U-1.ANOZIGT, baili. ia lli
t ,....,, 8..,.,._H.,_
la,td, err; ua1, .. 48mia. L •• ll..,._; pa... • IIIÏII, tea
N, H■ l#s• te&
Bi& W1. bellM&, 1811 .t. d•ra. 1111111..... ,......_, . _ . , , . .
•lale na·I "• r. 4IO .,, ill,, .. _.... ia
a..ua, d■wdall
H•r G. I. Dia, • ~ w
WBGBB. , ..,._...
taö a- ...... w..,. i ia tl• hlul,
F;.IJMd • ........ .lout.-tu1, Zie
W.BGQELl t 111. ia tie amllt.aeldll CW■ud■II; P'"• o-,-, Zit

..-c&.u.

•pel-r

w-•·
.
~IS'lilPILII,

-A.-1,._..

w-.

"9f'& ...._

ia-.Z..,._,,

lhwrd•,

·

,...,.o..r.-,;
De..._
art.,

lr.aat. a Ia. o. 1m N. w■fll!II• • 1 a. W• .,.. Rtlln.
Dil lr,an. hnwUt ....., la 101G l,ûead ••c iapalaep&, Ter .......
,ra liel ,..._. beeft• ■lel Ullm-. boenawf.
b.beet..U poadea, bulaaacle ._. eppenlali.ta nn 11 baall, 74 f. r.
80 •• .U., wonlea ia ....... IJe■ella, door M HMt Il, S.U, .... , ..........li,_ ..
WBGWZB (DB), m. ia de ltêr. 'f■■ IJ,_; ,.,,., ,,.,..,..

,. _,_ z.,...

Dn......

.r

. .

'

WKGTDUOLT
W■-naér.n, llaun. la Z.,,_,,, prot. 0.
ija 1 ba&.• i-. W • .,..
pm. • IO •in, N. 0, Wii
.,,,ijle; me\ Il fa. en 130 ia,r, - la .._ ban. lil' • Lnmtllc
111& Ni.i-laoilk - 1e" pWte
w.....1 w.w& .._
blijk o1Mlcr
WERB, Wn ef • Wn, d. io I l ~ , prfl, ~ , irr,
en 6i a. VI. 1.ea l'f. na Appi,tg,á•, k■• ea il •• W. lf. W. •

s-,,-,
dw--.

n.....

~ , ..-. • t

u.

o.

Ub 1M9,,

op .... lWa, .....

,,_na llel •icWc• .,.._,eer 1i ell, boftD hel maiteld ei1,lal,
Ba& i■ eeo ,epllllalif atp • met &•• ...... k......_ 1U'1111
. . . . . ._ . HD liet o.a. ..., Ml WeMea loapende de halsla ._.

bent, tén N. "811 het dorp windt men de 'VUrt of W mur; tu o. ,_ Ml
1',
ldtl.fNaljeliû Veorbarr; ld1lllli1•rnd1
ea belfOIIIMI werdende door lrejufvrouw &r.lDA Lom'f• w...... f •
weiaiir meer Nllwu,u 'Viad& _ . , tea N. nn uil RB', ..... ,-1·
ea tea Z. eeaea ...... rog..aio&.. ; a. N, \t. alead ,roepr Be,,
•••• (ue da• woor.l) ; ep ml 1■-.iode qo hel dorp 11M■ url: n _..
&uacheode pastorij• de lloaterij. Vroepr wu Wm met Zaariiji•
hel JtarprlU• ""•...... j■IIWielie •• i■ bel 1i.ae1uu Moe ......,
eollatie. Men teil er 89 h, • tai• 4IO •••• .tie mat ia l■adll■n
•• YMleell hua Nllun •iade■• D.1rou it erau de■ amdbat lltll·
ablilJ, maar 1ea noerden lapt• lleiaehliget ea paea8' mtt __..
De Ren., die er raim HO ia p&ah\t• t belaoona lol •e ..,. . .
YDD
Zanjl,. Vl'Ollfer wu K lu,,~r6are• me& W• ••
eeaip ea deae aomhiaalie.hacl tot eenta Prediuol AIOUDI• YM Ba
.,•• , die er ia laet jaar 1803 1to■d ; plaNDcle •timt dieoll in 18111
,renl ffien•el dne mmliin■lNI peheiden. TUdeM tie dieatt ... B••1•
c• Wuuaost, die in 1681 Ie Wa-■ gekomen•••, wad Z ■■ rdij~,
in 1881, daarmede ireeombiaeerd, 1oo■ la bet dit no, ia. De lllrk, ••
1'"'3 irebouwd, i1 ceo "fCl~átig, laoperpig •icrlla ■ t, 1eer ,crT■ÜCI
dorp DD lea

da....,

,r.,, •

I

W BH.

WEH.
oppenlakte van i343 bund. i3 v. r.17 v. ell.:; teh i87 h., bewvOICI
door SS9 huisge1., uitmaliende Loene bewelk1na van iOiO iaw-., tli,:
meeal hno bel&aao vinden in den landbouw. Ook drijl\ !Jll!D er ban,
del in spek en bamrnon , die bier worden opgekoeb& en naar tlden tcr
aonden.
De R. K., die er ruim 1900 in getal 1ijn , onder welke oage,eer
H30 Communikanlen , · ,naken eeae 1tat. uit , welke lol btt urtJpr.
van G,ldnlantl behoort• door eenen Pastoor en eeaen Kapellau br
ei iend wordt.
De HerY, 1 van welkt men er ongneer 120 telt, onder we1u ru;.
ISO Ledemalen, maken eene gem. uit , welke lot de kla11. na Z111.·
plana, ring van Do,""1rg, beboort. De eente, die in - . p. lh:t
leeraaramb& beeft waargenomen , i1 geweest CaaunaHs Unuun, die
in bel jaar 17i!l herwaarts kwam , en i11 het jaar 1729 aF1tud derd'
ea wetd opgHolgd door den Predikant Joaa1 Jacos Sca1111. He& lit,
.wp gaebiedc door den kerk1raad.
De. i Isr., dia er wonen, bebooren tol do ringsyoagoge ,u lltf
Cr'ne,.,,_, - Men beet\ in deao gem. twn ecbole11, beidr 10 het dorp,
al, gemee11tesebool, met gemiddeld 190 leerlinlJl'D, en
llcliooll
YBO de
K. gemeente meL iSO leerliugen.
Z. Yah Z11tph11n 1 1 u. W. ten Z. vaa Doe.
Het cl. Wui. ligt 1
lincbem, Hen telt er in de kom nn het d. 19 h. 1111 4110 iaw.
. De R. K. kerk,· aan den H. ll1.■n1111 toqrewij4l I ia een 1reot ge
gebouw , · me& eenen grooten toren en .wan eeu orgel en drie

a.

•n•

,i.

at,_

•oonien.

De _R. K. eo de Herv. gem. hebben te samen üae bt,rraalplaat,.
aaa de R. K., Jie dunMr
jaarlüb eeoe kleine 10m uitkeert.
De kerini1 valt in den eeraten ZondalJ in September , al ■ wuaecr
er door da Boomaeh-Kalholijkeo openbaar p..-ie gebooden werd&.
De Hen. kerk is eèo _klein gebouw, met een toreolje, doch 111•
del' orgel.
lo dese gem. ia in den morgen van den 11 Seplember 1~5
onltllan, die 100 snel toenam, dat in den lijd van ffa uur 1n■ 1
huiun en eeoe echuur in de iueb gelegd 1ijn , 'lfaardoor de be.oaen
van al hunne huiaraad I ingesamelde nld,ruehlen en winteneorrud
,Toor het vee -beroefd werden , terwijl durbij OOIJ eenig ne ia omge
.koruea. .Eeae etea hevigeo brand heel\ er den lli April 18-li plu11
gehad , .waardoor weder snen huiaea ea de aehool der R. K. •!Ja ua
kolen gelegd; de acbool i1 ook door de R. K. weder herbotrwd.
Deae geiu. beet\ geen wapen. Het aegel der rem, ia eeHoudl(er•
,tempel waarop 1taat Plaatselijk bestuur YBn Webi.
WEHL (ACH'fER-), buun. in het graaft. Zutz,1-, prov. Q.U.,.
land, arr. en I u. Z. van Zralplce,., kant. en 1i u. W. ten fl■
D•tinen , gem. en 110 min. W. vH 1'elal ; met 4!S b. ea onpner
330 inw.
WBIBOSCU, Wnow, WIY-CII, geb. in de lleijfflj
9,,..
logn'1osdJ, kw, PnUGnd, pro•. lfoonl-Bra6atul I Ttinde dislr. 1 arr.
en :S u. Z. 0. vau •, Htrtognt6ouA, kant. en il n. 0, N. 0, ,n
Boztel, gem. en il min; 0. Z. 0. van Sdtii,ulel; met 1i9 •• fa
000 inw., aan den rijweg van '• HerlogeoboscL op Veabrl.
Er staal hier eene kapel , aan den H. AHONll!I toegewijd, Joch
1.ban1 buiteu gebruik co bouwvallig, a:ijode br.t lorentje door drn 1101111
,au ~ November 1836 lcr neder ~•to,rl,
·

. De Herv. •laat •an haar deel de belt\

ar
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WE J.

La -.inilt er ÎII ·cle,1 grolkl boonaen, 1tr11ileo ea worleb, WNr■il
hqjf.t dat aldaar een bdllob rsl~JI heel\.
. .
.
WBICHERDINGEN I io heLPr. W11C11HDAHUD op aommise kaartl!D
W11u■ ouH ppeld, d , deelt in de hecrl. Ckrff, deels ia hel balj.
-.,a B..,Nad& (lla,tegu) 1 grooth. L-b•ry, kw., arr. e11 Il 11. N.
W. -.ao DiffircA, kant., gem. en I u. W-.
W. Yin Cwrff; met 41
b. en i'J0 iow.
De inw. die allen R. K. aUn , maken eene _paroehie 11it,. die lol het
vic. aposl. Y■- L ■:Hflth"I 1 • cwk. van (.,'lr,ff, behoor\ en door eenea
Pastoor bediend wordt.
WEIDE, geb. io de beerl. B"'6wg, grooda. LuznJi•rg. 'Zie W110,a.
W BIDE (DE) , hoeve , pro-.. Friesland, kw. Oo,tergoo , griel. Oo,1.
V..grra4HI, arr. en IS u. N. 0. van
kant. en 1 u. O.
ten N. nn Datlm•, i 11. N. -.an Oodnm, waartoe aij behUOl'I,
.
WEIDE (DE AN))KLSCRE-KN-DE-GIESSENSGHK·), pold•. in be&
oude .l.a,wl-N11-,llt.- 1 prov. 1'oortl.-Braba11tl, T1Netl.t distr., arr. ',Hw
tog""-rh I kant. H.-1,., gedeeltelijk sern, Jtnd,l. gedeehelijk gem.
Giaan; .palende N. aan -den Rietdijk tegen 8~. Bon1bCN1Llpolder, · 0.
un de Neer-Andelsche-11eer, Z. aan den Achterdijk langs den Al11t
eo het &nde-.,ld , W. aan gemeld Eendenld en de Gieueasabe steeg
tegen St• .lomboulspoldu. · .
Deae pold. beslaat , Yolfea1 het kadasler , eene oppertlakle -.an
119·1,und. 10 Y, r 64 -..1111,, als• nader Jiatl.el US ba■d.
Y. ,.
40 "• ell., en onder· Oin- 88 band. 57 Y. r. i l "• ell. Bij walert
daor de sooroaamdè Weimolen .op den Alm uiL He, IORIWpeil is na
de .&ndi!l1ebe weide 00,i ell. en van de Gi....,. weide 0,30 ell.
onder A. P. · Hij •taal met ,cle o-.erip pold.- onder Andel ea G~
"8 oodH het bestuur nn eeoen Poldersaout e■ Seereaaris , eeaea
Preeident. •Yier Heemraden·. ffD" Wua,dimlJo. en -••n loop

z.

Lee_,._,

is,

Waardsman.
·
W~IDB. (HET HOF-TER-), la..dllOl-.e in he& Nd.rhortwr der
p,ey. llcrHAI • arr. ea 1t u, W. van Utrtdat , bat. en 1 u. z. waa
•Mrane I gem. en I u, 0. van Yle1,1,n, aan de Vleuleasche••■art.
Deae landlaoe-.e , welke noeger een jagthuia, der . Biuchoppen na
Utrecht.is góweest , draagt iu taare aouderlinse bouworde. •og• de •pu
ree van ouderdom ert Yoèrmalige uitpslrektbeid. Wunclaijnlijk out.
leent aij· baren uum ,.,. de 1tadsweide , wariD lij -.6or 146' gele

sen ....

WBIDB (DE HOOGE-), pold. en r,eregt ia de vrijheid der atad
{Ilrecht, proY. UtrttM, arr., kant. eo gem. Utredd; palende N. aan
de Lage• Weide , O. aan St. Catbari"e, Z. aan de Oude-Rijn , W. aan
Vleoteo.
WEIDB (DB LAGE-), pold. ia de uijheid der 1tad Utrtdr, prow.
UtrceAI. Zie Lu1-W11e1, (l)
.
·
WEIDE-POLDER (DB), pold. in het La,.tJ.--Jltena, pro-.. Noord
Bnl,a,ul. Zie G1a1uSC111-w11oa.
WEIDEJlt,BL , alleenstaande molen ia liet belj. -.an Rntir1&-n6Fff1fflfllt1der, regtsg. -.an R...il:A, grooth. Luzt•611rg, kw. en U u.
z. tea W. •an Grenunt4tAer, arr. eo 3i Z. 0. no Autta6•rg, kant.
en 11 z. W, nn Rtmid& 1 gem. en ! u. O. Z. 0. van Banaeringna 1
.bij Eloi11gm, wanrloe bij kerlelijk behoort.
\l) Enneeu 1oeke men alle met Wama nmengeatddc arl., welko hier niet ge.
oruden worClen, op do ,.-oerden nn endcraeheldhl1.

Wit

\IIIDI& .r W••• pi,. ial de ltffll. lhrlM#f, .,_, i.,..
hrg, arr. ea ( 11, N. 0. vn ~~, k.••• ubl. • 1it.·W,i.
N. •• c,,..__., pa. • i u. 1. W, •~ ..... , ·llaWlk tot
Beid..ïlff bea....mle, mei 8 lt. en Ollfll"'I' 60 iaw.
WEIDiGEI.IIQH , hofllede ia het INili, . . ~ , lfGl\h, f.a•
. . . . , , .,,,, kw-., liane. ea · i •-. N" vu ».,l:;rclt, ga. • i ••W.
van Bullrtd.,.,_
W&IDINGBN, l"la.. ia hal l[l'Nfs. 1Fif4s, p,olh. 1 ~ , sr.
ea 4 •• W• N. W. ua ~ , kam, • .... PiZ.1 11M4 "t1
-en raim 5110 in•.
:
WIIDIJ.K of Wnama, in h• q'41, &-iàch Wui:11, •• proa1 .fnier.:
,._., b. ,,,...,.. ,- pat,.........., IIN', 1G IJ•• g:_ 1f. t11
bal. • 1i 11, N. tea W. 1 • 11.....,d. un .......
•lijk • niet vw ,... de S.......,.kuart: naar 1.ieen....-., lp •
hope, înai t,IIOMII pltoomli . . . . . . . ., i, u· lsoo.OlpJl!I• Wde
pieltnU, ......... te11erl8 h,. èa'68in",.., die ..-1.uaw'-!,
homr ea • - • de Wlllleb hifi\ hMlaao viodira.
». He,,,.-~ 4ie " raitn, ,«o. ._ ptal lijn., mekte .... I'!"'. lil,
-lkc lol .Ie klua. qa IMts-.äa., ri" ft8 . . . ., . . . . .
De eenta, -die , NDwr bellend a, ie •~ , - . he\
waargenomen en wiens naaan bekend is, il 9e...a. • - - - ,-.,
clia- ia het jar- 1881- o,erllllllea of wrl.lNilien i,. ·11' IL-. "' "
de aar.nn...,._den •n à Proeat vaa cle lh. l.tnlkw "'V
IS aobililta (lii pW. t0 eenll) le he&tl,~ llae · • is, i~ 1tJI.,.
ltoawd ...- •
Nela v....,.,.&un., ..a. Wralp. .... 4eR Altl •
.l.adhapkwk ................. ticdea. ~ is" nlJ
pboaw, llllll eeaa spibn lef81t ea ,_ en 01'181 ea "-Ut

IMa--..

leeru-"'"""

... .,.._, 'tea ll.

·=

w.... de lctrk ÏI ••~lien~ •

.,..,'-t. . . . . . . . . . . Bv•,dat.•wtlat.-rt, •
zitti•a- t.A. .
•
De· 8 Jl-.1.• ft}U, tl' . . . . l puech.- te 6-ftl'NII·••- De
~boal--.k 1..wdàl dee,-100 t.ri~... , ookc Îll ........
.
.
...a. _. W.,. ,ele adelJ...... ala t H u.itt, O•t.1-,1,
W.aH,a, Pa•pint•• W:ohltema . .., ,,...... tJwa,. lllf ""91
a.Jt.-11.a.iate,.. domulen.G,...n lleWMll, ia.,..... it, 4tl.. •
• deaieow......_. leH1ia...1ta1e, Wd, a. sier,u4 wt""
Ooli. ■tut hier \el ptenUllais van Burdendeel.
la t•2 ÎI . . 11'1[ tea .it. 4orp, MOi! het ff'11111w11t11•, W dm
,-.or.en •• IUNelaea LNa,rNden -.. S-- •-rileud, clie 1-f •
1

...........
:w..,.

.anat.

.

De kermi1 ,alt in ia liet middea ,an !n11"5lt11,
Wma,ÎI •• pboormplaatt va11 K•n \"V..-.ia,,. 4erta~(lf llll m
Lidlum , t in 1538.
·
·
h•,. fln
WBIDUIUUl-lltl()lWIG (M). -,., pro-..
Cergoo, griet. 11..,.,_,,,,, , in fflle OGIIMijH ~ ,....... d,1 si.e4ellljll l,àaillea het- d, W 11•11■ lel nabij de Sit"ier~tf& I ~ •
. WBIDU.Ell,,BOUT (B&T), lper~, pnt't, Friala,,l, .... ,,..,
.,,,_., griel. Beordetw./Ml, l a. O. \llln W:11N11 • dn, pa-4 •nr
.............- . . over de ,neeurirur&, ÎQ .tlJU ÎII t1e11• iijbnl(
,eraaderd.
WEIDUaBR.-VAlllT (DB), vurt, proY. Friffla-', b. 11'11ltrfH•
griet. B•ard,,...l, in eenc westelijke rir,Lini: .an de .fi11ttlen1111rl
foopen,le tot aan f'D voorbij hel d. \\'r.1DO ■,
•

f.._•,

D,git,zed by

GoogIe

w.11.

.111
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WBIL&ll-ZOl•THUI\K, 11em. ia bel bitlj. van Ltu',,.,,.,., potb.
LH,..-,,.rg, kw., ,arr. en kant. L • ~ : palende N. fw. •a Ik
pm. Haperi•(JIII, N. aan eon.em, 0; • • Walliredilllllll • O.Uieim,
aaa 9l!lheim ea Pri■iopo. W. aan Roeer.
.

z.

Deu p . ben& ded,WeHer-a11m-Thorm, Syren ra Hu.
sel, bene..ens den Trndel111iihle, en &eh tlSO h. met 060 inw.,
die mee1t in den landbouw hun bellaan viaden. Ook huft. - er
.Sl graanmoleni.
·
·
· .
De inw., die aHeo R. K.. •Un, mahn de par. Wei ler-10111•
Tharm en Syren uit..
·
·
Hel d. Wau.1■ -su■-'f■ va■ 1 ia hel Fran.eh Wua.u-a..-TNI, •11r
eehijnlijk het Taaa11-V11.taa11 un de kun un Pavnnn, li(JI ia. Z.O.
qa Lasembtartr, 11 u. O. N.O. van BeL&amha'IJ, .llen teil er 80 L.
en 410 inw., die ee11e par. nitmakun, welke lot hel •post, tie. 1111
Lw.fflllio ■rg, dek. na lhUn,e6■rg 1 beheort 1 8SO aielcn telt ea 1r
Wei l er eene kerk en te Ba II e I eene kapel heeft , en d- ent•
Pastoor bediend wordt. Nevens dé 11.erk aija heL kaateel (IÎe liel "1.
ge11de an.) en de school de •oornaamsle gehouwen. Er ia" I"
meentebosch, groot 1i bnnd. HO v,• r. ISO v. ell, - In liet jur 1ifH
deden cle Fra11scb•n eeaen aaanl op dil dorp.
WBILKR•ZU.M.THURII, in het Fr. Wa"u-u-Toua, kul. i11 het
balj. van L-1,■rg, grooth. Lu-1■rg, kw;, Bff, ea i •• Z. tl.
vaa L u ~ , lian&. en tf a. 0. N. O...n
p, lf,;.

---n.,..

B.,,__,,
.

Di& kut., da& aeer ood i1, had- notr in hel laat.H der 'Worip ctH
eenea l.ana , ,relke DMI' he& algemeen ge,oela , 14111 tijde • lo·
meinea aoud11 rhouwd aijo.
·
WIILUST or WnLWT' holitede in de har. van
BNJNttfl, Fienl111distr., ar\>, en ½ u, 0. -,an BHtla, pm. m..•
n-BONl, f u, N. 0. 'Wali ·filitt.wtn, in het geb. Il"""-'-',
WlUMBJlEN•KN-HILLIN , pold, in de bar. van
prcw.
.llwa6a"L Zie Hw.a (D1).
WJUNKSTRIN, voorm. ,ri4dcrbofat., ,ban1 eene buiteopl, ia Ml;
der P'°"• lJ1ret:l,1. Zie W111u,11■•
WIi-POLDER (DE)~ pold. ia bel eil•. tJ,,..,.__.OtcrfWJo,
pro,. Z•ul-Hol.,.tl, arr. Bmlle, kan&. s-..üdijli, gem. óoll,-.
r'-t I paleude N. W. nn den Oadelandscbe•polder, N. ua dn S..,.
polder en de huen Yan Ooltgensplaat, O. un de gonea tean htt
Xrammer, z. aan den Maria-poldv 1111 den pold. Alle.klein, "W. 111
den peld. Galatbê.
,
Deae pold., die in het jaar 119-1 of 11196 bedijkt is, wordt door
eenea molen op d" hann Tan het O'ffflollip water onll•L.
"Bl-l'OLDEll (DE), pold. in hl!f. eil. lioNkl'Htl,-nt-Omfl.Ue,,
proY. z.itl-Hol'-'l, 81'1', Bri,1111, kant. en pm; s,...Wjit palrndf
N. en 0. aan den Westplaal-pol,ler, Z. aan den OudelaodacLe-jiulder,
waarnn bij door de ba•en pheiden is , '\V. aan den B,erdiu-peltlf!1
Deze pold., welke in het -jaar 1808 bedijk& is·, maakt, mtl ,11 eene gemeène dijli.aadje nit.
WE -POLDERTJE (lti1'), pold. il, bet. e1l.
proY. Zàd-Hollmul. Zie Scsaaann-N1.na (0.).
.
- WElPOOBT, geh. in Rijalaatl, proY. Zuitl-HoU,,•tl 1 arr., ka~
en l u. z. 0. •aa Ltyd.~ , gem. e11 j() min. Z. U, na W
- • • ; mei 34 baiaeo, lani,'I de Weipoorlnliel ,erspreid lim:eudc
bewoond door SOO inw.

B,,,., pto'f•"

B,-,

a,..

o..n...,~

""'f '••

P."••

Q_,,.._.o,,,~

1

WIi.

'\VIIPOORTS-l'OLDD (DB), poLl. in lltjalftcl, pro,. z"noa-,,

■rr.

"'9.,,_,

llU■, 0.

ldaeidt 1

B_,,._,

bat. ,,,....,,_, pm.
pelnde N, un den
uo de dubbele Wieriplr., die har ,ao den Wllteinder-polder
un Lange-Weide 1 W. ua de Zuid&ijde-,an-Baclegrattn,

z.

Deae r.ld. beslaat• t0lgen1 het. kadaater, eene oppenlakte tan
Wim■ • 81 ,. r. e,. ell., wuronder iS7 band.· 17 v. r. 6 v. ell.
aebotbaar lud; telL !ilt b., wuroader 9 bouderijeo I en nNt door
NIMII niolen op den Rijn , van het o,ertollip water ontla&. Het laad
litt 1.U onder A, P. Het polderhenuur beatut nit eenea Dijkruf
ea twee Kroot-Heemraden. Daarin ligpn pdeeltea ,ea het geb. NHD•
werbratr en nn de Wierickeucban1, beiden aan de BtJnsijcle.
WBIPOOR.TSVLIET (DE), water ia R.ij,..,ad, P'°'• Zn/.Hol/i,u, ·
dat ait de Jfoortl,.Ja, onder de gem. Soeter.wer, YOOrtkomeode ea ooord
waarU laop de Weipoort' en den Barre-polder voortloopende, bU be&
voormalige hoit te Zwieten , onder de gein. S..,,,..._, ia den Rij• valt.
WEIS (ALT-), ph. ia de beerl. 11.ou,y, poolh.
7.ie Auw111.
·
·
WBISBA.CH (DE), beek ia het 11rooLh, LUIJA6arg.
· Zij ooupriagl in het wond het Kreils6uclt, vliet in eeoe aaidooalelijke 1trekkin1 en ,alt te Wormeldiogen ia de • - ' ·
..
WilSTllA , 1late , pro,. Frie,laad, b. Oostergoo, trriet, ,rnC•
Do,,~l. Zie lhawl'f,
W.KISW AIIP!CH, gem, ia de hoeri. Be••l, grootb. Lu.J,•rg,
an. Dieiinl, kant. Ckrff: palende N, en 0. aan de Pruiniache pro,.
JlUoland,
un de gem. Heioencbeid, W. aan Nieder8ealin9.
Dne gem. bnal de d. Weis-Wampaob. Holler. Bin,feld
ID Beiler; beneven1 de geh. LeJ&bnmb, BreiLfeld, Maulh
mnbl, Braunabot, Geiaknap, Koe8'art en Wemperharl;
aij &el& ongeveer !IOO b. en 11580 inw., die •ele w•iden en boucben,
en bijenteelt hebben, Ook beefl men er 1 boutau9-, 1 olie- en
4 11'88Dmolen1.
,
De inw•• die er allen R. 1., aijn , 1nakeo de par. van W • i 1 • W • m•
pach
Holler uit.
•
Het d. W11s-W.u•ae11 ligL- 8 n. N. tan Diekireh, 11 n. N. 0,. HD
Clerfl'. Men telt er 80 h. en s;o inw.
De iaw. maken, mtll die van eenige andere plaa\aen uil de gem.
en eenige Ha Jfietkr-B,dittg, eene par. uit, welke. tot.
het apost. ,ie. tan L■nahrg, dek. ,an Clerff, behoort. Zij heeft
eeae kerk te Wei1-Wampach, eene le Wilwerdin1en en eene
kapel te Beiler heeft, die door eenen Putoor en lwee Kapellanen
llcdieml womn.
WEISW .UIPACH (DE), beek in het 1rooth, L•ft911n,rg.
ZU oot1pring1 in de omstreken •an bel d. 1" eû••-,acla, ,loeit.
aur be t Zoiden , bekomt eene lenste un 1i ureo o ,all , beneden
S--1 , in de Il' olls.
WBIS--WAMPACH (HET BOSCH-VAN-), boacb in de beerl. Rn
la,,tl, grootb. Lunnah,g, pm; 1'eil- 11'ara6acl.
Dit boscb beslaat eene oppenlakte taD 415 hemd, SIS,. r 90 ,. ell,
WEIWKBT, Wmw1aD of Wanrau, d. in Fi,elgo, pro,. Gronin
g,.., arr., kant, en 11 u. 0. ten Z. van -lppa°"9edata I gem. en i 11.
Z. ten O. ,an O.lfsijl. Men telt or 81 h. en 330 inw., die meest
in dl'n landbouw hun bestaan vinden,
De grond beataal ten N. en W. uit aavelgrond. trr diepte tan
S à 4 palm , wuraa men· op leem komt. ; tea Z. viadt men eent
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aawartc klei , nog aoidàlUlm ~orn (oer) eo daarontler k•ik of laipUei • en uos nrder da aal(de sronden re lapr derrij.
.
Teo N. wonlt diL tlorp bègreosd door 'Jeo Be.mdljk. llie hier
8,IO ell. boor it. Aehler deaen dijk -plagt emijd, 'ftel baitaland
of neW. Ie aija.
'
Tu111Cbt11 dil dorp en u.~esli11 ligt , van den &m■dijk af, tur
Hneaket en 100 nriter nllll' den aemenlijk • tot op 1 u. a&l■oà ,reieerf, een oude dijk van 8 lol 10 peho. heorte, waaraaa t,J.
ken1 , op eene 1u11ebeewijdle YIID omtrent 7 n1iouten , aicb wijr iltpf
kolkea opdoen , 1trekleade tot bewijt van felle doorbraken.
De Hen.. die er ilO io f8lal •Un ' behoorden noer•ir tet de "
va■ H.w,-,....,rnwr, (111 dat woon!). Toen WuLH Wu11111,
Pn,dikaot van Hansaa-u-Wsnn■T in Jnlij 1844 emerko• wu ge.
worcleo , wercl bij koninklijk beal■it van den iS Jan. 1841, no 80,
bepaald., dat de combi11atie tuucben Hnasu en Wan,u'f ulpaeft1
wonleo te aijo opgehevea • wanneer de Yakature te H ■vusa ui aljn
nnuld j dit gescbiedL •Uncle door de beroepios Hn T■ IIDII.. , •••
11utca Snl'l'IHA \Il Bnasu is te Wannn béroepm Ur.arc■ l•• R-.
in 1847 , die er Dlf ia dienst it. De kerk , welke ia het ju, 11117
•erniea...l en ver&uid .i, , is • cea ruim gebouw , met emen slata
teren, doeb aoods orsel.
De Alpscbeideaeo , welke lllen rr 80 teil , fflaken leder& 1844 lell!
gemen&e nit, welke in een huis 'l'flrpden.
De dorpsolaool· wonlt ge1Diddeld door een ~t•l YH 70 leerlÏllf!U
belÓCbt.
.
WEIWISCHB (DB), boerderij• prov. Friuland, t.w.
griet.
Ln•-NfffJMI, 111'1',, kaat.·eo 1iu. Z. van,,,..__.., f u.Z.W.
UD Firäa, waartoe •U behonn, op liet 1'~ifÏfftMti■4,
WEIZI«;HT • bui•. op het BilaJHl "" /JorJ,,ec/,1, prow. Z""-H• '
,..,, arr., ba&. ea Hea LID
e■ f a.N. w.,u
aan den Spuiwes.
.
WBKERUK, ·W~uoa of Wa1.■ ff, buun. ep de ,,..,._,,,_,
prov. G11Jerla11tl, distr. Yd••• .ur. en 4 u. W. N.W. taa ,4,..
"-, laat. en i u. N. •an
gem. en 1 u., N. van 1'1;
met ISO h. en 29i inw.
. WEKBllD ■SCHI-BOSSCRBN (DE,. eigenlijk bat Roeuuca•IIICI
geaoemd, bouchen op de Jf«Jer.r,,-w, proy. 6,6lnlotttl, dillr.
YehwJI, IJOID• ao 1 u. N. •• Btltt, i■ -da bnllf'I: Wekeram.
Deu biiatbe■ liasluo· eeae eppenlakte •• 101 bood. en duri1
groeijen meest opraaada hoomen en alkermaalsboat.
WEKERUIISCRE-ZAND (UET), aaodip rrond op de
luw, pro•. lhlJnlMitl, ,em. èa 1 a, N.W. van BJ,, rrearende
aan en bebeoreode lol TGOnBeWe baan. Il'
Het i1 een •• de woe,le sandea der Veluwe en niet te beteagela,
bedreigende bel omselegen bouwland door de pdurir. .entuirillr•
en reeck H3 boud. 40 •. r. poot.
WEL, t11ec d., eea ia de B_,,.,,,,_•rtl, pl'O'I'. 6""'1ail I t1
een in o,,p,r-6,ltlt,, pro•. u.l,i,rg. Zie Wn.L.
. W.KL.\.NG ,- eil. io Oo,1-lttdii, ie dun Molvlni,k--lrtl1i!fl. Zie

a.,,.,,_,

D,.,_IH•,

z.

Do...,,.,.,, rm-

1

,r-,ni••gn,

j

,,,.,_y,_

,t,.,...

w.....

WELBEDACHT• verl. auikorplaol. in ifrJnlo",l,-6,&iaN 1 kol. S.
rina•• , aan de Co•nut1111nneArwl , ter liaken\jde io hel ahare11 i
J"llencla bonawaaru Mil.liet terl. Land nn Nieuwaors, befledeowurt•
aao dt snikerpl. Nie11wao'1•

Ml

WEL.

s.,..

WILBlf)ACBT, ,oorm. boutsr, ia l'eûrlsàtl,.Q,,i,,.,.., W.
- • ua cle PfllflUrff/i:, ter linuratJ,le ia be& alTaru , talende ho-
•aru 11a de Toorm. bautgr. ODYerdacbt, waarmede bij t am wereeuigd
il, lleaedea•aart,I aao den D11111d van den 'Pararackredq 790 uk. groot.
\VILBBD!CRT, voona. ,aikerplanl. in lfû1',ui,-Gt,iot1a, kol.
s..ïiinie, UD de
ter NJtlleraijde in bel. at'.ateD ; paleade
htteawalrll aaa da werL •ikerpl. loa,ista , wurmeila sij later Tel'•
eeaisd il, benedenwaa,u aan de werl. plaat. Bo11a.1anl.llra. Zij behoor&
!MIit, a,en alt •
aan den tepne.erlïneade

s..;""- ,

J. Sï.,linté.
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WILIIED1CPT,
suikarplaqt, ia
bi.
S.tÎltlrllu, aan de S•rinMllf I ter li11kenUde in bel afvaren ; palende
""'8waarts MD tie nrl, plaat. de Nieu•e•Hoop, benedenwaarta aan
4e 111ilr.erpfnt. Niea,re-Star; I08 aklr.. groot. Zij i1 thans geuollen
UD de tegeaoverlissunde plant. Tolede.
WaLBID!GHT, bout9r. in lf,.,.1a",1,.9u;,.na , W. S11rïna.e,
au ha p",1 Nn IF• • ,• tlll' regteraijlle al• men leoml. van Poelo
Pa11tj11w11g; palende Dl. an den koslffr, Vredenlu1l, Z. aan de ■ lioutgr.
llien...tnoad.Leyger; ISOO alr.k. flH•l; me\ 111 alawcn.
WILBBD.A.Cllt(LANB-VAN•), •erl• .lr.0&tgr. ia lfJ.rlt,nJ."6.,...•,
lol. 8wiwaae, aau de Pararaelnel , ter liukenijde in liet afvaren ;
palende "aawaart, aan be& 'ferl. Land •an llocha , benedeowaana
aan dea mond cler Parakreek.
WILBEJ>ACHT-EN-ONVERD!CHT, boutgr. in Ne,lerlaur-6•imus,
W. S■,...e, aan de PaN•ine/i:, Ier linli.enijde in b~ afHren ;
palnde bonnwurtl aan den boutgr. 0noribo , beaedeowearll aa11 dera
aoad der Pararaekreek ; 11 U akk.., sroot ; met 1i linon. .
. WELBERG, eok Wu.10.ae t1~d, Jeh, in~ _bee,1. ~'ke,J,e,ge,,·.,
pro,. /f_.Brobaad, Ywr,J, distr., arr. eo, 11.·0. •an B,eda,
baL ea lli u. lil. N. 0. ,an Bngn--,-Zo-, gem. ~ t l l • f f l •
l{nà,,.,ul, 20 mia. l, 0. 'fan Stee■b,'fleo , oan den We&IM,gsebe-dijk,
118& 48 b. en 1140 Ïlll'.
WELBERGSCHE-POLDRll (DB), pold. io de heerl. 6tffltft"9"',
pro,. lfoord-Brabnntl, l'wrde di1tr., arr. Breda, kant. Bergn-Of'
felll, S'""6,rgen-,n-lln,i,larul; pa&inde N. aan ded Oost-Graal•
Hendriks-rider , 0. aan be& Kruiagors en de Beenbil , Z. aan de
DINlr.boai eo Oud-Cromwiel , W. aan Oud-Cromwiel en de platte·
ladsche 1lad Steenbergen.
·
Be& ia beL ■oordoost.elijle gedeel&e HD d!!a Kruialodaclie-poltler en
wonlL terde.,Jd in Ooit.. W eiber& ea W eU• Wel berg.
ü le1I ISO '-•• en wordt op a 1lalllflraclil11D van Steenbergt111 van
liet Herto lige water ontlati,
. WELBROlla (DEt, puld, jn. laet 1raar1. Ci,ledorg, prov. G,llerl.,.d,
1■ lae& /ftt/nrlid,rlc, arr, 'J'ial. ~Dl, 1111 pan. C•lfflborg,
WEI.DAK, heerl. en bavea. in 'l'111e1dA., prov. Oeenjuel, arr. et1
61 11, O. ,an lhwrater, kan&, e■ f u, Z. wan Goor, gem. en 1½ 11.
0. ,u ••rhle, ia de baura. ·Kenpel Goor.
•
.
Deze bee&'lijkheid beslaat volgen1 bel "daster, eene oppenlakle van

z...,

781S bun!!, US v. r. 1111. ell., •••ronder 18i bund. ISI •• r. ölh. ell.
ODterdeelde gronden.

Daaraan waren ,rroeger meeNlera -heerlijke regkn ,11rbo11den , w11ar

,aa •OfJ beslaan : 1°, he~ borg~cbap ~aa het Goor, waardoor
~ audcrea de eigenaar stem heel\ in de beroepi•1 tan · den Pre
dil1111, i■ d. un1leiliag ua kerkelijke bedienden en bd lidaoaallcbap

WEL.

-.an luwluueateren of kerboogden. 51°. het borgwamclaap uo Die
penheim. 3•. heL erfmarburear1.ersch1p van de ,ereenigcla marlr.1
Stokkum en Herike.
Vroeger behoorde deae heerl. aao bet addlijk ,,_iaeht Yin llffll11,
doch is in het befÏo der achttiende eeuw bij uiterste wilsbelcbilkinr
•1111 den Heer Baron U111m u11 81PP1HA , owel'(Jll••n aau hel geslaeht
der Grann ,an WAUIIIIHa, beereo •• f)l,tla,,a, 1w,ieul, L.ge, en1.,
de laatste ,·oo welke Graaf JACea U11co W11.■1L■ dit goed beeft nagr
lalen ■an aijne eenige dochter eo laatste afstammeling, die het tba,
oog in eigendom beait eo gehuwd ia met den Heer Baron ,an Racu
■u Uli W AHUAU , wonende op den buiae T"ickel, gemeente &mbt
Delden.
WELDAllofWELDAIUIE, ,oorm. beerl. op beteil. &Aoa.., pto•.
.Zeelaad, in het Z. no dat eiland, "elke no~r tot het Q_,_ol'
Poorc-ombaelai behoorde en door de zee ,enwolgea 11.
Van deae beerl., welke ia Hoog-Wel dam en Laag• Weldam,
-ondencbeidua werd bad een oud adell. gealachL aijaea oaamoat,a■p,
waarvan aich de eene Lak in Holland , de andere ia Z.laud had uitplireid.
Op het jaar 13861taat 1ekere W1LL111ua ,n Wn•,.. al1 Hont,esler HD
Bolland- nrmeld. Omtrent dien aelfdeo lijd leefde in Zeeland Wn.iq
u11 WnDA■, nu wieo verhaald wordt, dat hij in de St. Lie.en,lmtr
-Zierikaee ee11e kapel deed bou wea. De laatite erfdochLer van dil ptlacbt
trad in den echt mel iemaod uil het gealaeht van C.n ; vao hel•tll eea
Lak.de uamCus vu \V1LD&■■ 11 aannam.
Rel wapea dezer beert. beslond uil een schild van ,abel , mel lwee pi•
•1nde faacea no ailvw.
WELDBLZEB, ,oorm. d. in
in H.Z.ier-A--61,
.pro•. Zeelan,l, dat ou geheel door hel water verawolgeu is.
,
Toen voorheen geheel Vlaanderen geschat was, moe1ten de vier Amliach- ·
ten I mei de 1teden H11lat en A111l in elke duisend pondea VlUIDI .gold.) 18 ponden (108 JUld.) drapn. In die 18 ponden 1tond Ral.ter•
ambacht (een van de Vier) op 6 ponden 7 1cbellio,en 8 grooteu (S8 gald.
:SO cenb) geschat; daarin droeg Wa,DEUH 6 1chelliagen 10 pc,lea
(i guld. 10 cent,.)
WELDSEN (GROOT-) en KLE[N-WELDSEN, twee geh. inhBlLtaJ
"""·'• llerlogtfll'Otl., pro,. Li.b11rg. Zie W1uD111.
WELERl.B, boach ia 0011-laJii, op het S11..Ju:A. eil.
raid.

s,,.,.,,.-,,-,.Jnn,
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P,ialongo•.
·
Dil boach, waardoor de pos&"eg 11ur Samarang loopl, slrekl IG& schuil·
plaata •n den koni~lijger en den gekuifden a"arlen slingeraap. Beide
clii:raoorlen aijn in d1L en de naburige "8Ncben veelvuldig; ook wind& mea
~r in menigte de kalong of groole ,lederm11Î1.
WELE VELD, voorm. burg in Fin/go, pro,. G,ONi-,,.., arr., lant.
en ii u. Z. W. un 4ppi119etlaa, gem. en I u. 0. tea
,aa ,,1.
.Cn-,wm , waarloe hij behoorde.
Ter plaatae, wur de borg gestaan h•~, 1iet men thaa1 laad. De
daartoe behuo.-d hebbende gronden , worden tb1n1 in eigendo111 lieae1eo
door ondenc:beidene landlieden, woooachti1 te Wolleraom.
WKLEVELD, voorm. huea. in 7"_,,.,/a, 1 pro•. Orcrijait. uc
W11t.1VILD,
WELFRlNGEN of W11"1111eH, ia het Fr. Wu.n&J41, d. in de
beerl. Roua-,, groolb. L•""'6•"f., kw. en IS u. Z.W. ,an ,;,,,,,..
,11acln, arr. e1& 3& u. Z. 0. van Lanm6arg , kan,. \':n 11 u. W. na
Rttlflirl, gen1. en 20 min. Z, O. van Dall,ei,,.; met 37 b. ea HO i111,

z.
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De inw., die allen R. K. djn, maken wne par. uit, welke lii1r eme
L11l heel\• die tot bel dek. Tan Remida behoort.
WELFRINGEN (HET BOSCR VAN)• boacb in dt beerl. Ro,.,,y~
grooth. Luna611rg , gem. Dolieia. Dil boscb beslaat eeue opper•
vlakte HD 16 bund. 8!1 •· r. 60 v. ell.
WELGELEGEN, voorm. buil. iu ~,utellantl, prov. Noo.,.Hol

lnl, arr. en 1 u. 0. Z.O. van .4rulmlaa, kan\. en 11 n. W.N. W•.
Yan Il' enp, gem. DieMen-Die.erdaa, aan het weateinde van Die
merbrug. - tiederl hel jur 1786 i• op dit buit. eene R. K. kerk

pstieht.
.
WELGELEGEN, landboe,e iu de B,_,u,,, prov. Noorl-Hol"lartd,
arr. eu 3! u. Z.
W. no llOOf'fl, kant. en i u. N. W. Tan Pur111nnJ, gem. Benlller, un de 1uid1ijde van den Volgerweg.
Dae landhocu beslaat , met de daartoe beboorende gronden , eene
oppenlakte van 30 band. i T. r. 16 v•. ell., cn word\ tbana in
eipadom beaeten en bew_oond door den Heer P1nn Kooi.
WELGELEGEN, buit. iu de <her-Be111111e, prov, Geldnla•tl,
distr., arr. en 11 u. N.N. 0. nn Nij•tgm, kant. cn 1J u. Z.Z.W.
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Dit buit. beslaat , met de daartoe behoorende gronden , eene op•
JIC"lakte nu 13 v. r. ISO ,., ell., en wordt tban1 in eigend'om beae
leu door den Heer TAS DD Moa••• woonachtig -te Bemmel,
W.BLGELEGIN, buit, in Delfla•tl, prov. Z•itl-Hol"lantl, arr. eu
f u.·ten Z. 0. wan .., GroWffAag•, kant, en i u. N. W:, van Poor6-,, aan den atraatwef, seuumd de Laan Hn Nieuw-Ooateinde, to1aeheu Voorbarg en '• GrHenhage.
·
Deu bnit. bealaat , met de claartoe behoorcnde gronden , eene op•
penlakt.e Tao 1 baad, ilJ ,.; r. IS7 v. ell., en wordt thaut in eigen
dam beaeten door de Beeren Jon111a Panus Kon• le '• Grnenhage
• F11D&10t v.t.11 DU Scw11,D11 te Am1terdam,
WELGELEGEN I buit. iu D,lflarul, prov, Z11id.-llollantl I arr. en
fu.Z.O. van',GraNJ1Aog,, lr.ant.enlu, Z.W. nn J'oor6■rg, gem.
ea IS min. W. van Rij,,,,ijà, .
Dit buit. bealaat , met de daartoe behoorende gronden , erne opper•
,lakte van I bund. 115 v. r. 13 ,., ell., eu wordt in eisendom beae
tca door den lleer Fa1D1a1& Cu,aa Z1e ■11■, woonachtig te roorl,■,g.
WELGELEGEN, buit. in D,lflaritl, pro•. Zwitl,/lollanl, arr. en
111, N.W. van Botterd.a•, kant. eu I u. N. van SeAieda•, gem.

O-laie-na-Hoogt6H.

WELGELEGEN, buit. in Eewila,ul I prov. Utreelat, arr., kant. ID
W. nn ..l•tr1foorl, gem. en in hel d. BaOf'n.
Deae bui,., beataande uit heerenhui1 en Terdere getimmerten , mila•
1aden een iu dea Engelachen aDiaak aangelegden en oitgebreiden tuin,
btplut met opgaand laout. en diven fijn plantaoen ; bealaat , met de
daarloe behoorende srooden, eeoe oppervlakte 'l'ID i9 ,., r. 19 v. ell.,
en wordt than1 iu eirendom beaeten ea bewoond door Mnroow de
weduwe A. W. Lua.
WELGELEGEN, hui1, proT, Frit,lantl I k:w. Oo,tergoo, arr.,
laat., sem. en 10 min.
'1'80 i,,.,,,ardn, in de Toont. ,.,, rliel.
WEU.ELEGEN, buit., prov. Fnu"la11tl, lr.w, W ,ntr;oo, griet. ,f/,11.W..lltlul, arr. en 1 o. W. '1'8D
~ant, en 1½ u, Z.O.
nn Berliiu• , ouder D.ïn. . , aan de HarlingervaarL.
Dit buit. wordt in eigendom beulen door deu Heer·H111 ■uu, JoHIU
.b&n 1 ,roonachtig te Leeuwarden.

i

u. l'I.

o.

L.,._,_,.,

W &L.
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WBf,GRLOOSN , ook t.el hel Pa.v1r.1011t pneemd,
•lse·
HD11 ull llen belend , h, In Cen~,
prH. Noorrl-HollaruJ, arr., lant., gem. en 10 mia. t. -na B-'n,,
Dit h., hetwelk, met de dllarloe behéortnde ponden, 11111e epper
Tlalite heslaal nn i h11nd,
r. iO ,. ell., is door den.,......,.._
seben hln'-ler _H11,t , in 1790 oF 1791 1 Ïlt eenen fraaijea ltalian..,.
atUI gehouwd , en werd door LM■wmc NANLDI I INamalig KolÏlf
nn Holland , rt11eh1 , ,fü, er 1rP.d1tl'f'nde ee•ise• tijd sija verlJlijt Jt·
houdea , en \<BIi daar dit IIKld beert 9erfatn. Naderlaaacl teea llá1
W1ua 1, op den troon &al, heeft J,oNWIIK aijne aampraak 'P •it
Pa-riljol!II doen gekten, hètwelk tot een "'lllffedinf "ateidi8f tlf,
döcfi dat ten 1ijne nadeele werd uitgewe-«n. Thea, belioort be& ....
Koning en . i, tot eene lllln1t91llerij 'fRn leHade meeala'I Ulpl'ÏBt.
1h ingang is un de auidzijlle. Op het YOorplein siet eea loo
dlm nalDaaktel der beroemde groep va■ l,.\Ol... Ter wecl--ll4ea p
leidt een trap IIHl' de ••• • iw welke 110 ecbilderijelll ... -111
nog leftllde Nederlandacbe meuten ten toon pteld aije.
\VILGELBGEN, hniL. in K1ttflftlft'ltmd, piH. JfoerJ,.B.U.,
arr., kant. en 1 u. Z. ff1t · H•arn, gem. en lilG
lelt 1'. "'
H--,tetle.
Dit bnlt. be■l ■al , met à daartoe hehoerellde grendea 1 11111 lfJPl!r·
..-lakte Tin 19 •· r. llO v. ell., en 'IN>l'dt t.hant in eip1tdom t.elett
öor den Heer G. S. Dus, woon1ebtif te Amttierdam.
WELGEUGEN , buit. Îtl het NM,1.--mt br p,ov. Utmit, 1rr,
meen onder den naam •an bel

s ·....

mm,

z.

ent n. Z.W. vin ,,,,,.,,..,,,, kaltl ett Ia.
via "ifl-ii.i·Daw
•tetle, ~m. Z,yst. - Dit buit• .-ordl i• eïae-dom laaetea d111r .ie.

Beer I. W. n11 l.eo•.
·
WHLGELRGBN , ltuit. in het lfdfrhlarcûr der PIM' U,_,
llf'I', èn 1 11. z. W. Tan fJtr,d,c, k~nL • t a. N. qn ,.,,.,,,_,
pm, en 10 min. ten 0, nn Otuln--R;J,,,
.
Dit buit. beel111t , met het dNT'\oe 6elaoo,_e lloschl• , •RMI•
en tttinpncfea, viRhrijftn, lanen en waadelinpn, . . . o ~
van i bund. ISO •· r., en wordt than• in eirnCem haeten _,4eo
Heer n• Zt1LL v,• 111 Ha; als in ltaweHjt hebbende Vroawe S11a11
Maai, Lnen.L , woonnllhtitr te 011de11-Rbfn.
WBLGBLEGBN, buil. in het ,,,.,._,,,_ de, pro•.
1n 41 u. N. ten W. ,YIN! Utrff:At I kant. en I n. ll. ,n Z....., pn.
•• 1Ö min. N. 'flt'II ·Ymi-tl.
Dit buit. wordt in eitJendom bezeten door den Heer Mr. AINIU
A11n...,. Rnu, al■ i11 b,nrelUk tfèhad hebbende w\J1e V,aa" 'fno.
1101& C■ àrn11u 8"vT , eerder weduwe •an den Heer Jn Bárm• u,
CluLn, W!JóMebtif te Amster.lam. WEI.GIU,HGBN. hu~•• pt'ff; /foord,.HolltMHI, ITf', -'. . . . . . . ,
kant. en 10 min. W. Hl
rlei,en Hd den St---,ji,
fetn, IPtt,,,,,.,..rr;,.l.
·D1111e bnit., hesllláilde nit heeretrlmit
verdere geti1R111erlee\ •ÏII■
,raders tnin , uitgebreide moeal11in en broeijcrij , sroote ,.......,.
l1dln1tsaard , d06r eetl Tij'ft!I' ompeo j nitptrekt bod Mei bllfMl

IJ,,_,, .,,

"te.,,

-.n

en •IJYel'!I ' tteine •rnchü,oornpani mei gaudvmchenlem , CD rillf
hnerdl!r~n , heraat , meL de daartoe behoorende pnden ea Jaade•
rijen , ~ne opperYlakle nn Hl l,111111., en wordt io -eïteol• i..te•
en bewoond door den Hee, 1111.,.. W,an: C.■ lfflWII
lluttemft•t•• der 101aenrte Weflpercanpel en Hoeglli•nrr•ad 1'11 •••
Zeebura en Diemerdijk,

a............ '

Dig11,2ed oy
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WILGELiGiN, buit. in beL O....,,_,tiu dar pro•. lltredû, arr.
-,.'Il 8 u. Z. W• .an ~-r,foo,I, kaaL. en :ti u. W. nn Wijl-6ijD-l«le , ,eoa. S-U..jl.
·
_ OLGiLRGIN, bui&, m IM, O.U"-rtû:r der pro-,. Ulttdw, arr.
ta ' a. ,z. Z. W. ,aa .Áfllllr,foon, kaal, eA i_ u. N. W• 'fall 'fl'ijl
lJii-D..,,1.ü, pm, 1 1 ' ~ , un ÛD undwqr no Ulrecbl aur
\f ijk-bij-Duantede.
Dil buiL. a.1aa, , -., de daar&ee beheorude groocha , eene eppw
''-'- fu N •. r., IS!J 'f. ell., ea wonh ia eifeadom . bueten ta
lnllOlld d111>r MIi Heer J. D1.1s■... , Jua.
WELGELEGEN , builNpl. op heL eil, &Aoa... , pro•. Zulad,
dÎllr., arr. ea i u. N. 'f&D ZÎmhff, ba&. en 1 u, tea 0. na
1 pbl. 1'..rigóaw,
Da, bui&aapl•. bulaaL 1 - meL de daarloa behooffade rrenclea, nae
oppenlallle na IS baad, 46 w, r. 81 •• eU., ea ia tepawoonlitr be&
~ •aa Joat.b•r Waaaa D1111u N J11u, wooaacblitJ w Zie•
riba.
WILGELEGIN • buil. ia Z.U.aè, prtff, o-ïj,nl I arr. ea 9f u.
N, 0. no Dna1er, kanL. en S u. 0. N. 0. •an o..... , gem, ~-
in de kom T■D bet d. //,.,,...
Dit buit, Ji.lu& , DIi& de dunoe liehoereode rrondea , eene opper
,lakte nn 15 •· r. 40 •· ell., en• word& in eipadom bae&en door
den Heer Jonkheer J. •1111
n• u..... ,. weooaclalis le Beemte.
WELGELEGEN, . bui&. op de llüld.l-Yela•, pnw. O.IJ,rltuul,
dulr. ,,,._, arr. 1n li u. lil. •a ■
kuL,, pao, ea IS naill.
0. •H . 4 ~ ,
,
,
Dit baiL, i1 ,ermaard , doordiea bn eeamul dl • • • • ••
,ao den .lcl111ir11I 1u 8-aa b.■ Kt11ua1u , die er aijnea oader•
dom· dto, weldadigb1id ID lldlmoeciigiar det tretea1Cha1pe_o btelt se
lnmerkL en er door 1ll1n pëerd ia 1818 o,erletd.
k IMalaal • met de daarlee liebooNDde gNodea, 18118 opper,lakte
•11 ndm 18 lia11d. ea wordL lHDI ia eigendom bmelec door douiri•o
Sc111111mn■■111C& u■ Hl 0us, woooaebtitr &e Uoe-.elakta.
WBLGKLEGEN, buk. op-de ifner-r,i..,,
(hlJirlt,,uJ, arr.
tl S a. W. 'fab
bat,, gem. en ena builen da Nudo-bar•
riere, •o de 1&adltJ,acbt • • Il'-,,.ûif• , aaa den groe&eo wee •aa
fünàt op .lrDbem.
Di\ bai&. halal, mei de daartoe belaooreade tJNlnclea , eeae opper•
,lat.Ie TID !ilO v. r. 96 •• ell., ea nrdL ia
bae&en ea bewooacl
dat, Me'fl'OUW de weduwe ll. E. A. n■ Dei-■, geb. Moua P111.
WELGELEGEN, •roeger eeai,e11 Lijd S.111AUH, buil. op den J',
, . _ , pro•. Qeltlerlatul I diltt, l'ela•, 'arr. ea 4i u, N. N. O.
, .. ,,,,,,,,,_ , UDI, ID 4 u, z. o. •• Jp,ldoont, , .... ID ia ...
lom ,ao•bel d. B ~ . ,
Dit boiL. balaaL , met de daartoe beboorencle groaclen , eeae oppv1W.1e nu 1 IMHNI. i7 ,. r. 10 -,, oll. 9 a werdL ia epdom bnete■
e1t ...._ door den Hear P. 8, N.1.an1, eaaeritu Prediuol •a•

J,,..,,_o_

H,,.,,,_,,la,

p....,.,

4,,.,.._,

,1,..._,

pro•.

•adem

llurlea,,

WELGELEGEN, buit. op het. eil. W•W.,,•, pro•. Z,elat,4, ~il1r.,

arr.

f •• z.
1/;J,/,lbarr,,
o.,,...
,,.,-s,,.,6ttrg,

e11

•H

kan&. en i .._ N.

HD

l'liairtfl•,

S-•
tea Z, •an Oo11-Soubarg en Legen clit
tl. an,alende, un .derl llraa&weg ••• Vli11iogen naar Middelburg,

Dit ÏNai&. i, , aaagelerd deur den Salaoal-bij-NaclaL G•••w VUDNIII
,., .&.nu, CD werd toea Dtou,nn geaonad, TNII bct ccla&er

W BL.
1

.laler. door eca auder werd aaugckochL , bNf1 be&
-pa oaam,verk.,.sen.
.
·

.aij■en

tepawtllfdi..

.

WELGELEGEN • koJlijplant. in IV«lff'---6,__ , W. s.r-.,,
Uil de Ben,de,,-Co.,.,..jr,,, \or liukeraijde ia hel af,ann; peletid,
hovenwaar\l aan de koffljplanl.. Kalwijk, beuedenwaart, aaa de bf. ,
tijplant, llon-Tnt0r; &'iO akk, sroot; met 134 elaTea, De Ntpn

aoemen haar SA1LLi of SALLIB,
WELGBLSGEN, koffijplant, in N.,,_,ü..Q,...,., kol. s.,.;..,,
aan de Bowa-Cottieo , ter regtenijde ia het aluren ; pdeD4le ....
waut• aan da koffijplant, .Loniaub11'1J , banedonwaana ua de ffll.
. plaat. Laapoedigheid; 7:il. aU, grool; met Uli al•-• De legen
11oemen baar Gau•Soao11 of S0&111A,
.
.
WELGELEGEN , katoenplant•. ia . lTNerlou,-6-u , ui. Sari- •
in O,,,,,,...lfieieri; palende 0, aan de katoenplaaL llamila,
W. un da \"ataeoplant.. 1101 ; 1000 ali.k, groot,
,
WELGELEGEN , boutsr, in Nednl.ts■J,.:.Gi,ina , kol.
aan de P•ra-iret'i, &er regLenijde in het afvaren ; palende bo"ft-rts !
aan den nrl. srood de Vrede , heaedea.-urll aan da k•lgr, Beulim i
-ilOO akli. grGOt.
.
"WBLGELBGKN of HA1u1, plant, ia ll'nl-lndil, op het eil. c..:
l'flf'JO, ia de Jlitlrl,a- DillÎIÛ, W. HD heL SchoLtugaL, aan du
m
den Groenenbar1,
i
. W.ELGKLBGKN, plaal, in ll'aC-l11.Jil, op hei eil.
ia de
Oo,i-DiflÜN, 0. vu1 en nabij beL- ScbotLelu,
•
. WELGEMOED , noriq, koffijplut. iu lf"e ,1.,.Z-ä-Guia• ·, kol. s•.
ri,.._, UD de Qrl,a,..,.buli, ter re1Ler 11\ide ia het an-arm; peleldt,
.bovenwurb au.de voorm. kolijplaal, Toe,lu,L, •aarmecle lij ua "'"
eenird i1 , beaedenwa11rLs aao dë koftije_~nL. -Vroawerdijt,

tUJ•••

s.n-, ,

'°"

1

c....,..,

j

. WELGIBOBD-BN-TOBVI,UGT, kollijplant. in JfetJ,,rlo■tli-Q,,..,
kol, Sllri,..-, , aan ~e Orlta,aa4tffli , Ler regtenijde in be& af'fa• i.
,paleade bo,e11waarta un de url. plaat. Heeneld. lteneienwarta111i
de koaijplant., VroawenTlijl ; i06i .U. pool; .met.. 8-t ama. De,
Neger■ noemen bur Mo111u.

,

1

WEI.GETROFFEN (NIEUW-), kosts"r, ia /feclm.,...QaioM, lol.1
s..-..,.,, aan de S.-.-Aree, , Let reglU -Ude in het aÎTaND; pe·
.lende bo,enwaarll aan Biribierie-laad , benedenwurt.s au dea Mrl, I
·

1

k0tlfrl', de ·Benuambeid.

•

WELGEVALLEN, verl. koflijplant., in /Vetlnlllada-6,,il,u, lol. S.

ruc.. 1

un de Bntde■-C-.-iju, ter regter aijde in bel afnren j.
paleade bovenwaar11 aan de 1uili.erttlant.. Picardie , beaedeawlll'll 111
-de koftijplaol, Purmerend ; 916 aklr., sroo&,
·
WELGEVONDEN, bouLlJF, in lfeJ.rl•""'•Guitau, kol.
un de Ta-jari-1',.,,fi, ter repiraijde in liet afnren ; palende boen,
wurt.s aan den houtsr, Waterloo, benllClenwaart.a aan den houtgr, ll1üt
en-llu11 ; äOO akk. srool, .
WELGEVON UEN , ,roagere naam ,an het. nrl. t...l---a.,,,-,,
in Ntdt:rloaá-6.äano, kol, SawiNG... Zie RnHNIH (Lan•t.tl·).
WELHERI , d. in Oa,t-1.Jil, op het S11rula«à. eil,
raid•
. S...rtJ1tg, aan d11 weaLelijke grer.1 der naideatie,
WELHOEK.-EN-UET-A.IBAEHT. pold. in het L..J•n•PIIII•,
pro,, Z11itl-(loU.nd I arr. /Jord,ICM, kaal, IU,IJ,ràrii, 11111, p_,..
g,,al•n•..lllwaatÛ""8rd; palende N. aan den Polder-Oeytl'el.en 111& Am•
hacbl nn l'erni•, 0. aan de Huyten-eu-Zwaudijk 1 '/:, aaa het Grijplaad ,
IID beL Ambaeh&-,ao-Hoorlie,.
'

s.,....,,

J.,.,

w.

[),q,t,ced
tv.•
..

GoooIc
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DtN polcl., 'Il elke ia hel jaar 160 bedijk, il, bulMi. velgena he&
udaster , eene oppc"lakte nn 1533 buad. 96 •• r. alles echotbear
lui; tel& :18 b,, wuroader 10 boerderUea, u wordt door wne 1lui1,
op de .._ .aa het oterlollÏIJO water oatlaat. Het polderbeetuur be
lllal uit Tij( Leden.
WELBOBKSCHB-DIJK (DE), dijk ia het l.n1H01&-Pat1n, pro•.
ZailrHoUoatl, pm. Poorl•gaal-n--'lwu"'1,oard.
.
0.. dijk loopt ia eeae noerdelijke ri1tin1 taaacbea den pold. W clliaek en dea Grijplaadacba-polder door.
.
WILI&, buun. op de lftär-B.,._, pro•. GeWnloatl. Zie Wau.
WBLIGBNBIBG , baiaje ia .l'na...,lau, pro•. lfHN-BoU.flfl.

.......

Zie W111.Ua1eauue.

WILlli.1'G, hers in 0.-/uië, op het S."""'- eil. JaN, Zie

.

WBLJS (DE), berake&ea ia Oul-l•tl.ii, op bals..- . eil. Jo•,

l'llid.KJvw.
0- be'lble• rijst ten W. ••n de hooldplaall ledirie op , en 1trek1
1icb tot in .cle raid. ll&tlioa uit.
WILIS (DE) , berg in Ooat-lntl.il, op bel S••tl111tlw cil. J - , raid.
-•.-, napnoe1 in be& middea der raiclenlie.
WBLKOIIST-BAAI, baai in Ood-l•Jii, in de Slraal•S•Jo, aaa
dt We1lk111t na heL Su.Ja,cl. eil. J-, raid, BaJ1tara.

Deu Lui he.at ondencbeidene eilanden en rilîen , en beeft eeae
diepte no iO •ademen. De omtrek ia niet bewolkt.
. WBLL, d. io clea
pro•. 6eldnl-4, BncJ...
.,,,_,, arr. eo 151 u. Z. W. J■ n Tiel, bat. en Il u. Z. z. W. na
Z.,,.B-', IJCID· en i$ min. W. Z.W. wan
aan den,
luaclijk. He& i1 era klein, doeb benllia dorp, in welb kom mea SI la.
• suim 170 inw. telt, eo met de claarloe bebooreude b. He111tacb1"raat, Sl Uk-Well en W elheind me& de Leo.1boek, 1110 h.
• ruim 800 iaw., die meul ia den laadbouw bun beataa■ •inden.
lea laeáL er een aehuiteoveer OYer de Bau op de Gelderacbe wurdea.
De Berv •• die er IIS0 in aetal aiju , bebooren lot de pm. #'ell-,
ortl,agn, •elke bi,r eene .kerk heel\ , die w66r da
llefonu&ie lot. eea llounikea.klooater mod behoord bebbea. He& ia
-. kleia vierba& ID nel pboow, rael eenen lapo vierkanten to
ren , gedekt. door eene korte 1pita. Due kerk , die pen orpl beef&,
11Ul up eea lug ommuurd kerkhof.
De B:. l., wan welke men ar ilSO telt, parocbiëren te
De doJ,,ecbool wordl des aomer1 gemiddeld deor. 30 à 40; du win
ten ee&ter door ruim 100 leerlin,en beaocbt. - Nabij dit dorp ligt ba&
8111-ua-Well or Bnia-un-Maheo.
·
WELL, d, in Oppn-6,ltle, 1 prH, Lirn/,•rg, distr., arr. en 8 a.
5. na Ron.o,..,.kaut.. ea i u. N. teoO.wanHor,t, gem.ea1fa.
Z. Z. 0 • .au Bnge• , un den grindweg tuuchco Nijruepo ea Jlau
.&rieJat eo nabij de Jla•, wurewer bier een •eer is op Wauuam. Mea
lelt er i:1111. 10 ruim 1310 iaw ., die
in den laadbouw buo beatua

B,,_,.,._,,,,,

.4...,.._,,,

,,l...,..._.,._,,,

,I...,..,,,__ -

,iade ■•

m_,

De inw., die alle R.I. aijo, oader wellle SISO Comruuuilr.anten, maken
- . par. oit, welke tot bel apoal, wie. nn Li•l,•rg, dek. no Honl, belioorl m door eeoen· Pastoor en eenen Kapellaan bediend wordt. De
kerk, aan den B, V1Tn toepwijd, ia dea 14 Junij 18,i,I ingewijd.
Hel ÎI een uieuw gebouw , met eeaen ,tompeo toren en uu ee11 orgel
u .drie al&aran vooniea.

b,,Goo0k
,
û

•
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De durpsehool Hrdl rem(ddeld door l'tD gelal vau IIO lcerliug,1
beaocht.
Nabij dit d. ligt een ka.,INI Hl i11TDr.•1 ■ •W1u.plaeetea, Zie het
"olgende atl,
111

.

Er is ecoe r.eer aaaaieolij"e weekma,..t des Baaadags I wnrep teerteel in gl'tlld wordt phaadeld. - De bnnia •alt ia dea i( Aa•

gustus.

Den 10 Janua,U 1841 ont1load et' ia dit dorp brand • ••rdoor ,ier
b11i1en in de ascb •Ua gelcgll.
W 4LL (IIBT llAS'tiKL-T&-), bat. ia Oppn-QJ_,., prot, J.i..
hrg, distr., arr. en 8 n. N. fth RMnttnul" bilt. en ia, fi, 111110.
"an llorrt, gem. en 1 u, Z. tea 0. van B,,ge,., f •· N. ••• liet

41. F,U.

.

.

Het beslaat , met de oaderhoorighedea , eeoe oppenlak&e ,n
390 bund. 41 "· r. 1 v, ell. 1 • ftrdt tbaat ia eippdom baelR m
bewoond door den Heer Pnu WaLLI■ Baron Dl L11D1r. aa Wu,
Toen de Hertog na P.-.. , in 1188f Venlo iri■r lielege,-, 1111111
bij dei Graaf , All )b■sHLD , om dil 1l01 en de nabij g!1eflea acuu1
te oYenamteren , opdat •U de
langs do lh.• niet' IOUdea ha
nen biaderea. Hij kteef do 1cb1a1 , 01 bat dooa .,..a 80 1oliola;
doelt bel slot elechll opgeiiachl ea ••• Hopmaa S....nn
Ha.KI.
die het bewHrde, eea weigerend aoiwoord bakoanen beblteade, NMI
hU voor Venlo.
WELJ, (SLIJK-), b. in den B,,..,.,.,.,,.rtl, PfO"• °""""1tl,
Ben,dndûtrilt, art. ea H½ 11. Z, W, Tan Tiel, l.tiuL en ia. Z. \V.
• ■a Zaff•BORIMel, gem, 1111 f •• W,,.,all ..,.....,_.,ia. l. W.
,1111 1'11U, 1raattoe •U behoort ; met ralm !19 b., •••......., Cl'llijt
bomler1fta , langt df!II llaudljl gelepn • a ruim 110
WELL (HET SLOT·TR-1 afBau-,••-Lun, adell. li. ia daB•
.,.,lmrroo,if, prcw. 6tlrlHllmtl,
att. to lf •• 1. W.

,...-1.

,.u

z.

i•••

B,...,_,,f'iil,

van Ti11I, kant. en i u. i. Z. W,

,an Zoll-Boaael,

gem. en • • •

W. Z. W, ,an .4...,,...., ,en N. 0. ,lak un ba do,p 11'.U.
Dit adell. b. is een klei• ,ietbnt gebouw met. lwee baa,toraljes
aan clc 001hijde en met llllll plat leijen dak door eeae
ringd. HeL gebouw is doól' ri-acbltn omge,en , met eoae bo■lea ilr1lr
,oor ch,a Ingang 1 ,oor welke' luur eeno
11a ,oot11u11 is, ö
neode tot boercle,U , welke iaapliju door grachten omr-.i ia, lel
beslaat• met de daartoe bebooreode gronden , eene oppenlakte ••
t band. 21S ,. r. iO ,. èll,, en wordt thn• in eipedom lleae&ea 4oor
dn Beer L. A. A, 8mm Dl WoUII"D, woanacb1ig te Oplaaw·, ia
de Belgitèhe P'°"'· Limbut'!I',
De grachten ,an dil ,lotje hebben door de Beenlao& pa1ea1-,
niet die un bel kaateel te Amcnenoden,

boltial_.. ...

...,.t

\VELL-AMMERZODH-HN~WORDIUGEN, kerk. po.,
.Je,,fo",I, k1111. en ring •ao u,..s...,z.

pr11', 6,1•

llen heelt er twee kerken, alti Httete .lmmetaedea .. _..
te W o 11, en teh er ODP"" 800 lieleo, Oblie, welH IOO Lede
fflllen. De eenle, die in deze gem, het leeraaraaabt bceJ\ •11111'·
nomen , is geweest G....11.. A11a1&n1 DvTW"11•, die ia W j11r 1611
Lier reed, in dienst ••• en in het jMr 1818 owerleed. llet beroep p
schi!!dt door den Ambachubeer.
WKI.LAND, heerl. op het eil. &AoalNR, pro"J Zl!florul, arr. z;..
rilt«, kant. BN•llll!t'I,...,. r paletide N, W, aan de heerl. Benene,
.N. aan beL Brouwer1bl\·enscbe-gat, 0. ailD de heerl, BlltRNet. 1 1, O.

b,,Goo0k
,
û

111

WIL.

z.

ua Senoalierke, Z. un Koudekerke,
W. un Ha11D1tede, W. UD
de■ Ooit-he-ban •an de duinen onder Rene11e.
U.. Jaeml.
de gem. N90 rd • eIl e , 9NN!fer ftl'deeld in
Noordwelle en Zuidwelle. Zij beslaat aboo «fe nlfde opper•
,1Mt1 , • bffat het 111fde ptal lallÎlèa , haupsidnen en lawonm ,
,,.,... wij, ten dien op-'81• 1 naar da& art. Yl!l'W\jwa,
De laeetl. W1u.an i, seer lans een elpndotn geweest •an het ae
damt Tnu. YAII SaOGRaas, •erom 111111 noe,er de d..-Un palende
lieerl. Se ro OI k er lu , welke door de ,è!lftltt Heeten bnelea werd ,
ool wel etlll •negew:a YÎlldl .... deel ntàlellde .... de heerl. Wn.r.ua.
0.. Juut• -.rd eehler lattr bneten doer ·J.ur .&.110 Goaur, 11,i,oa
11 V• ... SnaWUJt, na wieas o•erllfden, den 16 Jaaaa,V 1780 •
hel plomen is un lijnen aoon JH Aaa1111 •• Vo, Y&W Snowrn. In
1119 ..,... dow koop •aafflD eigenaar B••ftl. Booaaoo• en. Bu
"' ........ De lteU\ \'ID eentsnilemde 11 b• 1814 bU emàis ......
ppu au J. RooalOO•, die den 13 Jul'9 18SO de heli\ ••n Baarn.
t.c.a mede unkoaht en na wien1 oHrlijdea , in 1818 , de laeerltfk

.,._t

htid ia 1Uo ,eheel bij aanbedeeling is onrse,uo aan den Beer •&•
ma H..-■, waeaaehd,r te ReneaH, die hur thans DOf balt.
lid wapen .,_ IN!erl. llettaal llit een dtlól'ltleden (l:flllpé) veld· Ylb
keel ea •bel, - l ffD Ca1ce • • ail,• on,r het tnidden , ,etgeaeld van
dtit
Nilen (,._nga) van ailrer in het bovebded en -ran eene
rtllde pip •an gead In bet onderdeel.
·
WILI.&, \'OOnD. heetl. op hel eil. lfeortl-lln1ldtltl, rro'I. ,,.,..,,
lat 1'. va Jlortpne.
Br ,ehijat OGk eer1 ~ ea •nk aldaar· i.tua te hebbetr, al\haas
in " haadmril\ der Utmbllche kerk rindt me11 oppteel.end , da&
iti cle parueliiekerk aldaar eae lapel i•
ge◄d ••• de R. Moag,I

•i•

re•èelt,

LIY, aok moet ahlaar eeflUd• een uud k•teel geataan hebben.
». dö• deaer heerl. beawel.en clel'I Il No•ember 1504, doch *Ub
1.,1" wlller berlleld , hoewel de· 11aam tban1 niet meer bestaat en de
gronden deur heerl. '9ffi1Mtdelijk moelen irnoch& worden in den Pre
daieaspolcler e11 den P9ld. Nieliw NIIOl'll-ie'flland. Zooclat •U thans
lffl!ehelijk tot de pm,
pdeeltelVt- lot die vae Colij,t,,,_,
111llea beboann.
.
WILLI • eil, in den IJ_,, pl'O'f, Owrija,I, arr. Zwll,, lant.
K.,_, pa, Fa....... Dit eil., uit.hooiland llataande, is Il
b11ad, f"OOI•
Wlf;J& (DB), ._.., , prev. F,i,•-' , kw.
,,_;e,.
Desi I dal, dat ak hn g,._,.,_Hf' '900f'tkomt en in eene weate
lib ripa, aaar de /f,...,_B, hiapt•, 'W8ar8111de dit "naal 1ielr left
N. 0. nn en nabij 1'0•1'611,11I •-oigt. In 1846, i1 OHr dil
lleecle ftter eene bng per', in ilee 11.rütweir •an Sneek naar
da 1.emaer.
.
WILbR <DE>, 1t1ter1 pro•. F.,_tl, kw.
,rriel.
B ~ ; •dat ai, de Nttrnloaf \'Otl't.lomt, eent in eeae westefUké,
•~ la&er in eene noontwcttelijkl en eindelijk in ftoe a4110rdelijl.lt
rif'Î■, naar het Groe,-Horn,lwntHr loopt.
WILLB (NOORD-), d, op het eil. &AautHII, pl'è•.
Zia

K.,,,...,

z-.--,

z,.,,._.,..,

Nooana.u.

zee,-,.

WELl,&NSIIND I geh. in de bat. 'fllft B,_, pM, Noord-Bra-.
NN- Zie Wm.au111a.
·
WKLLKNSBJl.'IO of W•11t111J, ifl 4e lliijerij,.. '• Hmoge,J,o,d,
k•• Oüterwiji 1 proY, lfoml•Br••tl, IJwtle aistr,, arr. ea I u, W.

b,,Goo0k
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û

WIL,

Jl..,,.

uo Bindlin,w, kant, en 4 u. Z. W. HD Oinc/aot I pm.
en-Loge-'111',mk-en-/Julael, f u. N. N. O. wao
! ••
N. W. ,1111 Loge-Il~, .waartoe hel kerkelijk behoort i 11111. 1:1 b. eu
go inw.
WKLLBNSTEIN, gem. in het halj. vao & . i e l - ~ ,
rcglsgeb. 'HD Rnaicla, grooth. 1,,,ftfflhrg , arr.
baL
llnnicl ; palende N. ua de gem. Boos en llcmich , 0. ua lom! ,
die haar no de Pruit■ i.ehe prov. llijoland .cheidt , Z. au de p.
Ilemenehen en Burmeriogea , W. un Jloodorf en Dalbeim.
Deae gem.bevatded. WelleD1lein, Beeb, Schweb1iagea to
,ltlein-.11aeber, eo lelt ruim 1860 inw., die ia den laodboawbu
beslaan ,iode11. De inw,, die allen R. K. aijo, maken de par. tlD
·,r,llnima eo ScltHbri,age• uit.
. Held, Wu.uun1• ligL 4½ u. O. Z. O. no L111emb11rg, 1 a. Z.Z.W.
'IDD Remieb en i1 eeoe zeer bekoorlijke plaal1, De iaw., 7i0 ia plal,
niaken eene par. uit, welke tot -hd a_po1t. ,ie. no Lrtnai•~• del.
.,an Rem~/a I behoort an door eeoen Pa1Loor en eenen iapellau •·
dieod wordt •
. . WELLEPOELTJB (UET). meertje, prov. Frie,lontl, kw. Zfta.
JHUtlen , griet. Doraiaeanlol , W. HD het Koe,ordermeer , dat W. 1111
N. met d, Il' ,Il, in ,erbioding staal,
WELLEPOORT, uithoek vau den pold. bel 1'ntmie,.,,..,1eJ,.;
tmroei , in deo Crirnpel'ffGartl, prov. Z•id-Hollawl, arr. 4tU,,.
,la,., kant. &AoonA011na, gem. Berltta1Hruk-n,-4alJtmrod; palende
'N. O. ann Aeblerbroek, Z. O. en Z. W. uo den Berle1nroadatM-:
polder, _W. aan den Nease-polder, den Polder-Tieoviertel eo clta Pel·
der-Kauendljk1blok. - Daarin slaan i boerderijen.
'WELLESTlllJPB, heerl. in bel Land-w,n-Onrflaün, pro,, J_.
Holla,ul, arr. Bn_·,lle, kant. Sorn"l,dijli, redeellelijli. gem. • •
lfoorderselorrm-m- lf eU.irijpe , gecteelleÎijk grm. Jf i.-,.T,ar
.en-lllinknland; 1'8lende N. aan de beer!. Sommc;ladijk , 0. ua G,U.•:
oorl , Z. aan Herkingen , W. aan llcliuaot.
:
Men heeft in dcae heerl. noeb d. oocb geb. ZU bealaal, tolgeui
_bet kadaster, eene o.ppervlakle van 16li bood.
De Ren., die er wonen, bchooreo lot de gem. /fieua-f•!Jf· -,
De R. X.. die men er aantreCl, worden lot de tlal. Mi,1,1,lJ,ani,.'
en-Sor,am,l,dijlc gerekend. - Men been ûa deae heerl. geen ICLool,
maar de kinderen genieten onderwijs te Jrï.u•-Tonge.
Don hecrl. 11ordt thans, eno al, lleliuaal, waarmede all•·
_derl Tele jaren nreenigd il-, in eigendom beaeleo door clea Beer
Jo■ .t.11111 W11.a1H11 Pnaua DtuT , H lt11.111.11T , woooaobLif te '• Gra•

Hoop-•-.,

z.u-...,,
u

1

••I·

1

nnbage.

.

WEl,LESTBJJPE, pold. io bet Lau-Nn-0..rflal.Mit, pro,. Z~·
Hallanrl, arr. Brielle, kant. s-lidijlt, gedeeltelijk p .•,,,,.
,ant-Noartlmclaorre-en- 1'ellatrijpe ', gedeeltelijk gem. Jrin,,,,_f,,.ff'
en-Kli"lt,rlond; palende N. aan den pold. Oudeplul, 0. ao llai·
.unwaard, z. aan den Pieten-polder, Z. W. aan )Uinkerlaad, W.
aan den pold. Dirkdand.
Deae pold., welke in het jaar HSO bedijkt i,, maakt eeae ~ •
dijkaadje uil met deo pold. Oude-plaat, beslaat, yolgeas liet b
Jluler, eeue oppervlal.te van IGU buod., al1 : Gnder M11A1111al-/f1M
Jer1claorre-en-ll' elk,1rijpe_, \'Olgen1 het kadnsler, ruim 1H ,huud.,
onder Jfi,.... 7'011ge-en-Klinlerla.J, volpn• h11L kadaster, 13 baad,
11 ,. r. 30 v. ell. lleo teil er 7 h., alle boerderijen; als: 011dtr
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, - - ,. .f,o,d,,..lorrt-111- F ,U,,trijr, 4 boerded,Jeo, onder /fïr••r
fllJHII ~ - :5 boerderijen. H\J wordt. door eeae 1h1i1, op
de Nffll qo Dirblaod , 'tlD het cnertollige water oot.lMt, Het pol
__..., bataat uit eeaen Dijkrra1C en l"ijC Ge11roreoen.
WILLfflLDT, ,oorm. ,to& ol adell. h. in
pro,. O.,r
~ Zie W OUffl.D.
'IILLSCRE-WETElllllG , water. io den B,,,_kreaor,l , pro,.
CtlM,l,,,tl, dat in de gem. ,1_,..,k I onder .,,.rnvlmg,11 , Ofll
tpnlll, met eeae w.telijk.e riJtiur daar doorloopt ; ouder Delt11ij•t•
ia lle ~- Kerleijl: komt. , die -U ■oordweslellJl doorloopt. en HD
._, Drirlulae-•eluing volgt, waarmede •U aich nabij Aalst

T-c.,

•--irtWlf.LSEIND,

b. in den Boa-'mlaanl, pro,. G,ltk,laad, BeaeJ,Jidnll, arr. ·en lij u. Z. W. van Tiel, · kant. en IJ u. Z. W. ••n
Ztlt-1,_.,,
·eo 1 o, W. Z. W. 'tin ,l-notlea, SIS ruin.
N.W. ••• Wel , wurtoe •U behoort; met. 30 b. en 170 inw.
TIi lleae b. behoort de 1oogenoemde Le na h oe k , ao1111 ook Je na
hek gepeld , ouder welke naam dae b. ook. op 1omoai~ kaarten
,lllflaail. De Len,lioek il echter een uithoek oCachterbourt •••
te•·• mees& boerderijen, met ruim 80 inw.
WJL.'11, ._m, buit. in .,,1,,.,,,n,,n,l, pro,. /foor,l..Holltarul, arr.

rm.

• I a. z. HQ ,1,,.,,m1_ '
1. 0. .aa l1111tel,eeo.

en

gem. Nw•---'-i.l. il ...
.
Dit buit. is in de geacbiedenia ,-ermunl, om den mislakten un
RI 'P ,\materdam, in den jare 1860, door Pri111 W1t&.1 ■ Il, wiea1
lrlJrolli. de stad reed, was genaderd tot 110 dae pluta , welke des
tijds necls WnH werd genoemd.
Dit btûl. wu tot •oor weiaige jare• eeoe herberg "oor dea fatsoen
lljla stand , maar i, een paar jaren geleden gesloopt. Een gedeelte
Hml lhan1 eene boerderlf, terwijl hel OYerige weiland ie•
.'WILPENHORST, landg. o~ de O.r-Yelut118 1 prol', GelJerlaaJ,
~1111'. Pr"'-, arr. en 7 u. N. \en 0. nn ,lrN/14111; bat. en 3 u.
kent..

z. ffll· "r"-, gem. , .....,.

WILPL&l.T I eil. in bel Land-Nr&•P11,,.. I pro,-. Z11iJ-l/oU.u,.
•••laat. B,wlk, gerq. ~'pijkeniue-na-BrtJ6mul1 palende W. en N.
• •• Nieuwe Mus, O. 11n de Oude-Mau 1 Z. aa11 be& Jlartelacbe
pl, dat. bel na het Herige gedeelte der gem. ■ebeidt.
Dit eil. beat.aal nit 1i pold. en eenige binoengedijklc bnitengron•

• ,· hebalYe nog een aaomerkelijk buiteogors aan de we■ taljde, het
Botlek genaamd. De namen der poldcn 1ijn: de Oude-polder 1
....._..e uit twee polders , welke in het begin der nrige eeuw 1ijn
irplijkt ; de N ie uw e - o Id er , bestaande uit drie polden , in 1840
.Okt ; de Jager• p a at , bestaande uit •ier polden, welke ia
lll'iija iagediJk&; de Groote-Veertigmorgen, aijode één pol
•• ia 18i9 1ogedijkt, en de Kleine-Veertigmorgen, twee
,.W.,., die in 18i& aijn ingedijkt.
lil eilaad beslaat, Yqlgem hel kada1ter, eene oppe"lakle taa
S11 ... ud. 30 "· r. 1 "• ell. 1chotbaar land ; teil 1' b., waaroilder
H•cleiiien·, en wordt door 8 slui1en , op de Oude-Maas, de Nieuwe
la ea het Hartelscbe-gat , •an beL onrlollip water ontlast.
WELSCRAP, pb. in de Meijerij ..., •, Hertogenh,cA, b. I{,,,..
""'"', prH. ,Yoortl-BNNrtd, Denk di,tr., arr., kant. en i 11.
I', leo N. nn Biadlore11, 11~m. en 1i 11. W. •an ~·trijp; mllL 5 b.
11 30 inw.
·

f

Dig11,2ed oy

Goog! e

IH

WKL.

Bo.,.._ ,

WBI.SCBIID , d. in de been.
pooth. L..n.h,y,
lw., arr., bal. • 1½ a. W. ta 11, Yaa .Dwlml, r• eu l u.
Z. na Bo•,dwi,l, - dea,Warok; nat 48 •· en 148 ••·
De inw., die er- allen B. K. aija, ...._ me& die ,... Bardu,
W i ad liof ea Dnu & Il o I Naè pa,. eil, die lot. het apoe&. <rie. 'flD
Lwfffllhurg, del. ,an Dieiirc/a behoort , 168 aielen telt , te Wild
scheid 111 Ie Bardea een lapel lieèa u door aeu
P..aeor. liidieed -.onll.
WBLSDEII CGlOOTB-), Nk wel ,erberileltfk Geoirre-W- af
GlrDou-Waan p:noemd, pli.ia betl.aw,I- 1•Ne"°!}n'"8, pro,.
Lis,jflf'f, arr. "8 i •• O. va■ • ...,,,_,,, bnt. en 1 a. W. Gul,,_. , gem. en 17 min. 1'. vaa • .,.,,.,_,. ; met 37 b, • IIIÏII
iOO inw. ·
.
. WILSDIN (KLilNB-), ook wel verkeerdelfik K1.an-W11N11 ol
Jb.111n-Waum 9npeld, reh. in het. Laal -·•• H,rtagffffOM 1 p,a,.
Lia611rg, arr. en i u. b. van MIIIJllritiAI, bnl, en I a. W. 'ID
IJu,,,,_, pa. en ia. _N. na Mer,gt'II_I~: mei H h. en ruim 90 law.
. ~BLSDOllJ ; ph. ,a 4e li1erl. Bd, f'OWI• LUfWfhtf, kw.,
arr. llll 4 a. lil. na Lanahrg, ba& ea li 11. N. vaa • • ,
pm. ea IS min. N. ten 0. ,an•~• Het hettaal nit 7 li. met 49inw.
WJU.SIIND, p. in de •njmj ... '• n..,..1we,, lw. Oi,m.
9ijl,
lf-.llrohn, Zie Wa1.LU111a.
WB .SBB , n11m, onder ,reiken de buars, Wusn, ia Zallul,
JN'OY•
ia eene■ hrief un laet jur 1111 ,oorl.oant. Zie

••rlr.

f.'"•

o..,;;..,,

w,......

WBLSll'CGBB, eade na.. "•• de beert. WIIUIHI; ep het eil.
,,,.,..__, 1'1'1>V, Zttlarul. Zie wn.a......
WBLSOOIDB,- ·WauooHaa of \V&I.IGOIIN, w1t.ï111 ia S-,,
.,,,..,,_,_ , i1 H11i.,-.,1-6ad,, P'°"· ZHlat1J, arr. fhn, - .
en di1lr, H■ld, plegen ontler de gem. Bottleflüu ea Ounûi,,
Den w■terinr Tie1taat uil de n■ volgen,de polders • Ie wete• : den
Molea-pelder, den Ki'fitl-poldu, den Perk-polder, deo
Noorddijk-polder, den Wilbelm111-polde,. den Zaade•pel•
cler, dia ■ aria-polder, den Noer•laof-poldu en het Gruol•
en Klein-Lam111erneld. q beslaat eene kadastnle 8PP8!9lak,
'NII 1181 hunli. 17 ,-, ,. 1IS "· ell., waarna S8 band. 17 ,. r.
111 ,. ell. onderO...iue en bet oterip onder Hoatniut, en isscliol·

Nar FOOI 1071 buad. 1 ,. r. 17 ,-, ell.
De wàtering , .. w.......n, wdlte hij Ken. ~ - · l'ID 16 Sept.
18" , no. li , calamiteus is Terklaard , wordt begNJDld ten Il, tD

0. door de Rente, len Z. door dea Krais-pehler en dlD ~ 
J!Older ea ten W. door den Polder HA HengstAlijk , den 8o'f'P01 ·
der en de• NUs-polder.
Daarin lïaPn de dorpen K looa Leru1de en den Groenen4ijk,
beae,e111 de geb, Noordur1at en Wehoorde en de l111ert Il.re·
verhil, alsmede il hofsteden, i bij dea grond seilende lt11tletl•k~
wiodmoÜ!ns, i mee1lonn, 1 aoulkeet ent brouwerij; ,oo~ bel tla,,.
te'-Zande en de plaats Hoek-en-Bosch. De watering wordl•
11l11ard door eenen Dijkgraaf, twee Gnworenea en eeoeu 0olnngtt·
Griffiar. Zij watert grootende1!11 ait. door eeQe kapitale 1ceslui1 en dNls
door eeae steenen henl op de Westenchelde.
WELSOORDE, WDLSOIHI
w...- ... geh. in Staati-YIM•·
-',rn,, in But,1,,,.."'1WMltl , pro,. Z.rl1,ul, 1rr. ,;.,, , kant. en di1lr,
ll•ht, grm. Hanleniu,.

or
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1m pi!. liet1t' 6 L., lliel 11G iaw. eo il pl•se• ia dtfl rc.or«i
dijl,rfïfer; door plurigeo •n'-• van buiuo ' breidt bol aiela
, . par
joar uit. 1, 1lMI hier ook •no .....aoof.
Te W...-1 i, •• batealje • ei1l90pead1t ia de 11'11,.,_Wd,.
Vu dur Yllffll drie l,eu,t. ol ma,~INltippon op .a.&tenlaa en Yiee
,. . , te,w\11 8, 100 . . . - • eb kleine , .,,artuipn in dit IM.-euaje Ie.
heil laelieorea. 11e.- hoeft bier ook 'eea door. he& publiek ge111 erliead
•doorliet domein nrpaebt o,enetner op Hauwerd, ia Zuid-Beul111d.
lielwell ale· bot piaat no 001Qmanica1ie ka werden betoho-d , wa11eliea ·
liet VijFde 1111 het Derde diatric& der p,oy. Zeeland, tea welua einde NB
lliakmreg wordt gelead na BàL naar dit phaebt, waarvaa tbau(l8'9)
,... . . groot gedeefte bestrNt ÎI,
W...,,. il o•rigem eene aaalespluts ,oor de 1toombtot , Yarende
bllll:laen Vlininpa en An&w-,ea.
WKL8008DK (PI.AAT-VAN-), uadplaat ia de H,_,, of ,r.,_.
&Aride, .Pro•. Zeeltuul, N. vaa het geb. Wel10orde,
WBLSBYP of W1a.,an, in het oud Prieacb Wauu••• d., prow.
1,.,,,-, kw. r,,_,.., s•• H-Nffflllnl, arr. ea 3l u, N.
lta W. na S,.,., kant. en :S n. N. N 0, •••· B.,,_.,d, niet ver
,aa de lPÜvaart ,an Sneek op Praneker. llea telt er in de kom wan
~eld. S0 lt. en nai• 170 i11w., en tnet de kerkelijk durtoe beboorendQ
boartjes: \V ette-,e11d, Tjepperhaar, O0tleread ••·• ö7 b.
eo1111pqer 410 inw., die meel& ÎJI de boerderU • hel bouwen waa
graea l,un llalaa■ YilMlea.
De inw., die er, op 4 oa, allen Berw. aijo, behoo,eo tol d& pm.
,.. IP.,..,~'/l•fa•, welke llier . . . kerk laee& • ,tie •ó6r de
BeCwmatie HO de u. Uu11u ... teepwijcl. Bet Ît eren
lleà·, ofseboen li.lein en paa■QJionlljk geboaw , met eenea ,piue■ Jaren ,
dath 1011det orpl.
De enkele
die er -t, behoort tot do gem. ••n IIHN,
O.k tret\ er 4 Afpaelaeideaoa aaa. - De d-,.clioel . - , pmid•
lleW .i- onpuer 60 leerliora be10Cbt..... Voerbeea ll&Oad hier ~

t•

--•u"

o.o,.....

.
De rV"lff no dit dorp ,eneoi,rt a:ieh met die■ a11at Wi111om • Ier•
wijl tie opwaan ■ilkomt ia de vaan no Jraaeker op Suek.
WII..SR'JP-EN-BAJUB, li.erk. geaa.,
Frit,larul, klau. vu
ri11g Yan Fran1ler , met Lwoe erkm , all éé■e Ie We1"
!J'P en ééQO te Bajum. Meo telt er 4150 1ielea, on.Ier w11lke 80
Ledaateo. De eerste , die ia due po, ba leemaramb& 11111\ WUI'<!'
f'Mlllto, it geweHt W1Nn D1&11, die i11 hel jaar UA bier reeds i•
dieeat •• en in bet jaar 1608 ÎI Olllrleden.
WILSllYPEll•TILLK (DB), brug, prH. Friflla,atl, kw. V,,1u"
,-, griet. H n ~ , tea z. HD 1'euryp, oter de ••rt vaia
Franeker naar Sneek.
·
WILSUM, eea der vier b. •an bet 1001111. acluttt\ambt Ol,1, t!ltn1
eea il. in Zallau, pro,. O,wij,.d, arr., kut. en la u. N. 1M W.
,aa
gem. en ! u.. W. na 0,,, 1 wurvaa het door dea ll1Ml
gacbeidea i1 en daardoor ationderlij!J , door de pro,. Gttlwla•tl •IIJffeYIIP •
list, Het heel\ ecbler daor ee11 pool•NI' geml'l.ntebap met. bet 0011telijke
gtdfflre der gem. llen lelt er 104 b. en 690 inw., die menl ia dea,
la ■dheow bun bettll'lln ,inden· en eeae 1&eeab1kkerij hebben.
De marke W11Ua■ ltrekt aieh Ier lenste ,an 11 uur gun, lanp ;e.
Uuel uil , en wordt aan de landaljde door de Veluwe , ea wel door liet
k~rspel tan 'ferw·olde, liet rigterombt Yan het Nieuwe-Broek en liet
ttale Ramed ■,

t'°"•
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1i.,.pe1 na Onei..,...._. De bNNte ie 1eri111r,

C

w,._...

ant-eiel beffn l nur, af'preuad •aa ilea Uueldijk, ,..........
en en de rivier ealiter ook 001 a111t111erke1Uu laÓderijea . - .
lrinnendlJkecbe ,rond iti mede ,óortreflèlijk , Nlüande mea& ait klei
laadea , eR deaen
'fllOI' be& 1roo&ate pdeelta althau , •
-1-
beid tot die waarde gd,ragt ; bebbande men de klei , die oonptMMlijk
onder eene laag a■nd lag, bovtngedol,u , een arbeid , dia eoli ..,
e,ervloedige ,oortbrenplen wordt beloond. Dau bealu■ ""umelük
in tarwe " gem , bHer , '°18'9 en boon.tn ; waat boelureil wenk n,
aleebu in eene kleine· buneelbeid ftl'boawd. Ook 111llea bier telt
boomnucbten , DOien , peren en inaonderbeid appelen , allea llest ia
aoort , -«lat lij tot hooger prij• Yerkacht worden , dan die - 4t
o,enijde der riwier groeUen. Tot hoatgewu wordt de grond te Ul&
baar pcbt, aoo dat mea er bijn, aie\l Tea dien aard eatmoet, du

a.

•U• ,

geknotte wilra , welken de landman tot lijn jaarlijks gebroik •is
heeft.
Ben gedeèlta nn Waun., en wel he& 111idelijke, wordt Grap11•
d aa I gebeeten , en behoort in bel kukelijli.e onder het Veluwaebe-,
Terwolde , soodat de ingeutenen hier hunne kiac!erea laten d-,.,
bij het -lieroepen .-an eeaen Predikaat mede alem hebben , ea diliwen
ia den kerkenraad aiuing krijgen. De armen nn Grap e n daal
evenwel ,leeb&I ,oor de helft uit den 'armenstaal ,an T er•olde; ea ....,
de wederbelt\ 11it dien 'HD Obt naderboudea. Dil 11.et1at op eeae OINI
otfreenkomsl , waarvan au geen acbrift , 100 het ooit b•&aaa lieW..,
meer voorbanden is , en welke , IOO het acbijat , alleen door de weder•
aijdacbe kerkenraden is aangepan I aonder dat de &at•o van clea ._
dea anderen kant , daar in aijn gekead : waaruit daa ook aal ,.t
p,loeid 1\ja , dat - n de huwelijkaiaugeoing buiten het ,erdraf p
laten heeft en derhaln die plestigheid voor de Grapeadalen
II I
Ol1\ wordt nrrigt. Den tijd, waarin delll OYeneakolDlt pt,ofea is,
111 men _ , veel waancbijnlijlLlieid kannen opma~ , - dra "
weet, dat lunchen Olat en Wnsn •oormaal1 eene combinatie plaartj
had I welke d• kerkendieoUI' verpligtte op elke plaal.l des ~
eem te prèdiken, ea dat dil niet hel nrtrek '"a■ den Predikaat J_..
T1cn1a • die ia bel jaar 16J4 van hier verplaatst werd , bed\ 'l'I'" ~
hoeden. De oude Welsumer kapel ui leo dien tijde geheel oabroil• I
baar geworden aija : want ettelijke jarea le woren was qj reedt io w
Yal , en de OterkerlLmeealereo no Olst hebben t.oen ,e,pefi lill de
State■ aangehouden, om de opkomaten der vikarij uo W11111 lol
hentel van hunne kerk en nn · deae kapel Ie mogea 1euielà. Op be&·
laatst der vorige eeuw •a• daarvan niell oterig , behalvea de tllffil,
voonien met eene klok, welke diende om de oterledea Wéls1111N1'1 lal
de graftn te roepen , welken in dea grond , "Yoormaala door dat phouw
betlage11 , en in dien nu bd kerkhof op br.n wachleo.
In het eiralijk paegde Wauu■, ala nn G rap e o d aa l ondenchlidtn,
las vroeger eene banaaLhe, Hoogenbor genaamd. la bel lult\
der vorige eeuw 11g men hier ook. nog ee!' gedeehe '1'8D eea oud ....
aianlijk buis, lhao1 Stoheoberg gebr.eten.
De inw., die er op 10 na allen Hen. aijo, onder welle 380 [.e
demalen, maken , aedert het jaar 1830 , ecni: sem. nil. Jie IOI d,
klaas. en ring nn D-ter behoort. De eente, die in.dc&e geia. bel
leeraarambt beel't waargeo6men , ia gewee■ t Lov11 VaoOII , die ia het
jaar 1831 berwaarl• kwam, en in het jaar 183-i naar Wolnga m·
l1ok. ffl'I beroep ge>cbiedt duor Jeu l.ttkeraad. De, l,,erk ulke i•,

11..

or

•oe

WBL.
111& jllr , .

lllldelat

ÎI I

•ii •de ..a- IJlclr■pa

à; .... W

U7
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._ se. Door MIi an..- •
liil llltl laada ll'llft9D 'fGCa"• he& llaia en. tln-tain •ud• Pndibat.0. kerk 1,· ... -iieûat ...... , mal ·IUIBplll ...,. , deelt
...., o,p1. la het jaar 18St hebbeD &w11 Wiea de..r pmeen&e Au■a•
........ en aQne bainroaw, un ·dese ltwlt• weraird l1t11 1111 be
..t&e 1il•eren bellen, ten gebrailt b\J de bedieniDtf ... bet ATond•
llllll det Beerea.
·
•
De 10 R. K., die el" wonen , behooren lat de 118&. ••• o....,,._
""f• - De derp1ehool wordt gemiddeld door 100 .leerliol'D bnoeb&.

u-,.,,·

De .kermi, valt in den eentea Zondag in Aupatlll.

'
ia ,.,.,,._,....,,,l.roT.
arr...
¼u. , ten 0. ••n H,.,,,_,

WBLTBN, d. hel
4 a. 0. ••n MfldllriMt, kut., pm.

e■

lllll 71 h. en. 31JO inw., die m111t in.den landboaw hn~ ·helllaa Tindea.
De inw., die, allen R. K. •Un , beh1JOren tel de pa,. 'fin H-,_,
welb hier eeae kapel heef'&, ua den B. Ano1111t toefe•ijd , ·en waaria
de dien,& plaan word& door de· Kar.liaan,
H....h. - lr ia hier
P!.98 ■chool, maar de kinderen gentetea 0Dlle,w\j1 te Hterln.

••n

WILTBRHOVBN , oade naam nn het d. Wl!fflll■oTn, in de •n;~

ifoml-,B,aNftll, kw. Ken...,.loacl, pro•. /f,,,,,.,_Br,J,,,a,l. 1.ie
Wanucm..
WBLTBVBEDEN, hofstede in à • ...,,., , pro•. lloorl-BoU..tl,
arr. ealli a.
W. •an H-., kant. en i u, N. W.· Taa P 
• • pm. à B,_,,.,., aan du Vólgerwe,. ·
Dae ho&t. bellaat , met de durloe beboorenderooden , eeaa oppe,-•
,1a•1e nn 18 band. 8K •· r. BO•. ell•• en worclt ia eigeodom bneten door
den Heer Ha11111& lo■111, woooaebtir in de Beemster. .
WBLTBVRIDBN, buit,: in Delflaflltl, J>l'O't'• ~ , arr.•
i •• 0, wan ' • ~ • k a a l . e n pm. Yoorh,g.
WBLTBVILBDBN, lhao1
buit. op hel Bi/al.Nw-Dor
~ • Z.;,l,.Bol/ntl, arr., kaot., gem. en . . . baiteo de 11H
NII

z.

a....._,

Dil hnit. bealaat , met de daartoe hehoareiide p,adan , IIDe opper
Ylakte nn. 4 bdnd. 1 en worclt in !Îl9Ddom beulen door Jonkheer J..,...
• •n Bannnw na (Ma.u, Burpmeeater ••n Dordrecht.
WILTBVRBDBN, buit. i11 het /tttl,,r,-.,.,_. der prn.
~• en 3 a. Z.W. T■a .,t..,.foore, kant. IDI a. N, W.••• Fij-..
lij- Dnrstetk , tpm. z.,,e.
WELTEVREDEN, buit. in Rij•'-• pl'O't'. Z..,JBol-,.,.,J, arr. en
1 •• N. na lAydn, kant. e11 l! a. z. 0. ••• Ifotmleijl:-S-n,
... .,,,_oacl.
.
.
WILTEVRBDIN, kampemeet in Oritr-Itulil, op 1ie& S.•n• eil.
'-a; rt1id• •,...... He, ÎI een der' ·•ier H twintig wijken .... cle
•lld Ltona , doch Hgl· 11 o. Z, 0. Yin de oude llail:
Dit •ampemeat, ma11 · op aich aelf eene ltleiae 1tad pnoemd worden.
Bier IOOCle , •olgens het plaa nn den· llunchallt D&an-.., een nieuw

u,,_,,

BataTia ee■ ticht worden , en in dat· S"f•I 1oadea de frallije woningen,
•elke nu ia de omstreken Terstrooid en aonder eenig ondeatling •erb■ nd
gel,ond 1ija en nog dagelijkl op g'l'OOl.en ati&and Tan elltaadnopgetrolt•
kea worden , in sierlijke regelmaat eeae fru\je 1tad 9normd hebben ,
hetgeen teTeDI aeer woorcleelig \'oor den geaelligen ompog der Hu,orea•
Den me\ elkander aou geweest 1\jn, Thans bevat beL kampement Wa.1n1111.11 •oor hel grooute deel de militairen kazenaen en de· woningen
der offillierea, welke alle •an gepleisterd steen, ruim en aindeltili.

XII. Dan.
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fllA" ih&
uolV-, WNrUDMID &laa au Batatia.
H1L P lai a 'MIi W11.nt■aa, il, ,na alt de kaeraea, welb ültr
4111111' den ._iHlaalk D.-.s wol&ooid, werptol of werniauwd lijn,
aaa den Gounneur Gaeraal •a Otmt&1au, die •ier ciea pet
kampuneat ~ - UD Ie legen, &ijpee _..,. OOnpNIII( - . . . .
■- 11nel111ldip. Be& wu Nld• in 1800 me& weainp■ , .,. ""
den be,el,oereadea Geaeraal als yoor de Hoofd- en millllen ofliciena,
omriagd. Tea p,elge TIIII eeae palllika&ie der 1\eprÏDf ,..iu., lw&
in l8i8 de .beaunïns flD Plein . . . Wa&erloo, 1.erwjl .....
iaaering aaa de■ nldt•t , WNraa■ .., lijae.a naam oalleeal, àor
een ia bel midden der raimte oppÄfl
wordt Jnudig
. gelia"ea. Vencbilll:Dde •p ol O!MND& W pleia niNw oppriate ol
1elleel ,eraaderda pboawen ••bbu au di& plaell8 waa. Ba&aàa •
De -wtoÏllf wu. aoe nle

b ~ o , aeo-

,-maaeun ,

cler& eea pbeel eieaw en n,beterd aall&ÎeD .,.....
Op di& -pleio hebben da militaiN aercitiëD - O'folotiëa •• ••eti·
· lu , bij '-telijke plepaheden , aoo ala op •• Iaiap <rerjaanla1 en
dergelijke, apieplge,ecUea plaats. Ooit ia liel Plein ua Wahr•
l o o ellea Wa..c1., • alpmeeae ,,___, der Bata,iaelie ••
. . ..,. • welke aldaar bijeenkom&, om " ait-lllead. eQIIOllr\ 1111 &e
wonen , hetwelk door de militaire muaikanten wqrcit oitge'41ffll.
. Op hl& Pleia un Wuerloo ■ taal de aieawe R. I. keil, lal
tijM YIIII den Commi■-ris Ganerul
Ga11111■1n pliclat e■ de•
8 Notember 18i9 ingewijd. Zij i■ MD de H. •IIOfrl ••111.t. ......,
oa11Yeer 315 ellen 1-, en 18 •Il• breed.
Onder de pbouwen op WaRY--■ wetdieat ,ooral pnoelDll te nr
deo bel Pa Ie i • , welk■ opbouw deor den Kaanehalli. »•anu, tlie
er be& plaa ••n oe&wocpea h"'1, i• 1809 NfODDeD, doch eenl in
18i7, onder den Commiuarï.-Geeeraal D1111• Dl G11111&11m, Y011oeid
werd. Dil ~-, rllÎID en hec:Lt fÜOlnnle Palei, hd aaa iàre ,tcle
teDll'OOI Tierlaa& 'fleaplpho11w '!Il doe& ■ieh ....,. PNCh1i9 al■ 111111l•
vol ,oor. Het beert ■es à HYeo tonnen pd~ ge,o■ t, en wu ,ne
ger tol eea werWijf ,oet dea Gou,efflllll'-Geaarul balc...t, In 1817
werd he& echter iuprilJ', om er a■,enoeg alle de nn~mde IM.-i
van àlgemee■ l,eatuar i■ op te D - l l , ■oo dat. tham liet boefdp
l,aPW , llat drie ,erdiepiapo liootJ is , waarin men tffe.OI de ,,.,...,.
a-.1 der lcgerinr , de aadieoli1aaal I beneven• aen kabinn ,_ da
Gouverneur-Generaal ,iadl, aan de GeaerÀIII Directie Y■a.l'illlllli■
en aan Le&· Roop 6-egtahof plaat■ verleenL In dea N_,.
,leugel zijn '• Landt k111, de Algemeene lüenbmer, bel Iarine
deparlement en de Boekbo11ding, In den Z11idenleupl ,iadt he& llililair de,-rtemeD& , bet bnl'tall ,an den llooiM~• m
den Watentaat en '• Lands pboaw•, lust pott.b__, ea '8 i..
drukkerij , op welke da Ja,a1ehe CouraDI , &Ie Staaublad•, de latli
ube ~lmanak, de Ver;laandeliagea un he& BataYiuahe Geaoouchap,
eu., gedrukt worden, Op den drukkerij beeft men eok l(allÎICllt 111
Javaanube letter■, welke laat.at• onder het 'toaigt na llen Doorleer
aar F. Rooaa• , ter leuerrie&erij van de Heeren 1. &acu• a 7AII
. te Haarlem , ,enurcligd lijn. De wanden YaD de ,ergadenul .ter
Hooge Begerintr prijken met bet afbeeldsel nn koning Ww.u l n met
die ,an alle G01&nrnec1n Generaal nn Nederland■ ladië • welke elkander
"fan POT■■ Dora af, lot den laat1te.toe, ■ijn OPB"alffd, ea }e,emi lOI
one nen fraaijc, al, dopr de berinnerin~ , welke deae galerti alt
•an 1elve doet oprij11n, Lrelîeode ea 1ndrnkmkcnile verteNÎII

»-••
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WIL.
~- Ia de lieaedea'ferdi•pillpa váa dit 11afip· pbQliw -tja de 1100TOOI' de hoofilwaelt en ff ruiliwre protoosl

arae-

dip nimten

•derd.
Verderè meldent11JIIINÎ!e rbo111N111 "P Wu.Tl\'HNlt

.

atln: cta Y ,v ·

,ecler,

1netulaàr1lore, neegtt la Verta·euu, dóeh
bet.leat
TID ST. J.a.s ia het jaar 1888 de Ster ia hel Ooue-n geheeten,
ea eent 'fCIO" weinige jaren uit tltn grond' opgebouwd ; de )lli li
talre · Il aa, i a e , ia liet jaar 1832 opgerigt , henenos het !, a
h rato r i u m en het Kruidmaga1ijo; teriJtil ·vrrder ia Ttr•
1eliilleade rigtiegon daaromtrent unpreid ligrn de bouten en 11etlnen
l11erne11, het Arsenaal en Lalioratorium Toor de Ar

tillerie.
De 8 ol land• ch • S cli 011 w borg, lft'I l ■nrerrif •ierkaat p•
lioaw, aan dea weg fflt W1tnvamnn, is in 1818 door liefbebhet1
plicht en Toa de afbraak Taa het Spinhuia pbonwd. 1o dan
Teergeffll staat: U1 tknwl •iru
lntland• tJ0'9nta. (d.i.: Of.
aclioi,a de krachten ontbreken is enawel de wil te prijzen). Van

la•"',,,

hiooeo omgeeft eene galerij een onal met zil plaatsen, alleen TNl'·c&e
"rouwen beste!9d ; de Janrwerpiç,, bim,enr11ió1le wordl door ~e Heeren
hesel , die alzoo door -eeueo krtng ,·an Trouwen ompvea wordt. lt
hesta■ l geen nll tooaeelgezelacbnp en de 11111:.ken worden er door
toonedbenrinnaan , meestal uit ambteoaroo en officieren bestaande~
oitgewoerd , eo de Troowenrolleu '\'eelal door Heel'l!ll nnold. De llee
diag der loooeetlisten i, rijk en pr ■ehtitr en de decorauën 1ijn &eer
fraai. Vao tijd tol tijd he•hen up WuH1'H1>a· IIGogdnitsche ea
Fnasche looneelge1elsehappen TG01'itellinge11 p~enn , •• , Teel blJ•al
Tonden ; echter koaden 1ij, bi llerfle va ■ eemge bu ■aer leden, moeije
lijk andere •inden , om aich &taande te bonden,
N■a,t den i,cho-burg slaat llet groote Pulitdioo·, met lhllen
TOOr de aldaar- J1eed1 uoweaige paarden.
Aan de s11îdaijde van W&L-nw11au i1 , onder be& beltuor Teo de■
GooTernenr-GPneraal TAI 1>111 &se• , een Mi l i tai r Ho I pil aal p
hel nieaw gebo11wd, in hetwelk rehte" oek Ambtenaren en andere
ltorprlijlie personen worden opgenomen. Hel Taermalir,e Hospitaal,
dat digter
Noordwijk stond I i1 destijds 'foor den bo11w ,... de citadel Prins Frederik ontruimd. Zie Pan1■ 11. (ParH).
·
WBLTEVllEDEN, kofljplaat, in /fed,rla,a,ü.Quia-, kol. Sari
..., , ua dè Brmdn-Co,._VJij,,1 , ter linkenljde in het afnren ;
palende tio.enwaartl aan de koffijplant. Akkerboom , benedenwaarts
a■n de nrl. plant. Beekenbont , IMM> akk. groot ; met 159 slann. De Neprs noemen haar Paaa,a of Panàdl.
WELTEVREDEN, kostgr, in /federlanJ.-O•ÎMIII, kol. Sllffll4. . ,
un de lkttetlrn-Sta"""drctl , ter linkerzijde in het atTareD ; paleade
IJOTenwa■ rts aan de koffij• en kaeaoplant. Bentelliag, benedenwaar&a
11D den kos'I!, de Goede Onderneming ; ISOO akk, g,oot.
WBLTBVRBDEN , houtg,. in lflfln,/antl,-O•isna, kol.
an de S.ritNlew, ter liahn\)cle ia het aFTarea ; palende bo•eawaart■
aaa den mond, van de Klipkreek , benedenwaarts HD den -verl. grond
llt!Jnenberr ; 7000 akk. groot ; me, 75 1lana. De Negers aoemea

•u

Smna_.,

1aar a....,...o••

WELTB'VI\EDEN, plant. in Fnt-frltlil, op het eil. Cvropo, ia
de Fm.Dit,i,i~, Z. -.;an den Tafelberg St. Hieronimo.
WBLTBBI\DING, ene ia Zalla,ul, pro•. Owrij11tl, onder Bn
elw.l, l'fflla Termeld ia 1188.

\YIL.
WILV.UllT, rooi o f ~ ia r.,.1,.;;, ap Jaet el: .1,._
6-, een der rin..-,1-,;11n, , op de aoanloasllljd1 , fen N. Yin dee
Ariekak, waar ia !SH - • pad ge•oaclea il.
WILT, aak wel werkeerdelii Wa.m gapelcl, liaan. op •
Bil••, pro•. G.U.'1.J, B....,,.Jidr{l,, ur., bat. en Si a. 0. •an
J'ià, pn. ea 1 ~• 0. •aa ~ ; ~ 46 h: en ruim 270 iaw.
WELZB•, h. ID Zall,nuf, p~•• thmJl#I. •7.ie W1un.
WBLZD (GBOOl'E en ILIJIIK..), 11ree geh. in het
l"fl!!!nule, Jl!'D•• ~ - Zie Wnua (Gaans-) en Wau1a (lhan-).
WILZIU!fBUBG, eade plaab,..., de R. Wrunaou, i■ eip
persoon , omlrenl het begin ••• de acltllle eeaw , lerk IM lle\.
ben inpwijd H waar men het tegeawaordige Vaun •oor houdt.
\\'ILZINGB of Wnn-, oadtUds W11.1-IH1, heerl. op bd et1.
1'11ldwr,n, ~•• Z11l.arwl, d,iatr. en ur.
bat. -,u,,;..
g,,,, gem. a;,,-.'lfin•Brw-,,.-1'ebit,f1; palende N. W. u■ lo1•
dekerie, 1'. aan •iddelbarg en Mortiere, O. aan bel ()Qde lanul-n••
Welainge , Z. ua de heerl. Bittbem e■ llieaw-Bne, Z. W. ua o.;
Soabarr,
One beerl. had •oor'-n eee dorp, doeh daa"an i1 geen Ottr•
Wijfie) meer te windea; tban1 heeft men er sltebts H Tffltlooid
stunde h., bewoond door 111 buûga., aitmabade eene betelüig
•an 91 inw., die meelt ban beltaan Tiaden in laadbouw en weeteelt,
De beert. Wa.mn, aanproakelijk een opwas, door do laptruam
ia de oudere Goonlie& uroonaalt, bellaal tban,, •olgens lat& bdat
••• eene opr"lûte ••• 4111 hond. !S •· ,. 68 •· eU., wuroader
40S l>and. 3 •· r. 8S •• ell, helaatbaar laad.
De inw. btbeorea kerlutlUk onder ..,,_, alw.., bol de kintlffll

/f.,.

1,a,_.,,_•,.u,,.

•ïJJdn,g,

ter school pan,
Wanneer dne beerl. oalstua •U, i1 alleen in IOO ,-er,e te bepalen,
dal •U reed1 ia 1147 eeoe k•l Lent , welke aan de B. ■am ••
tcJer!Ud , en dat tted, in de veertiende eeaw 11111 adellijk s-Jathl
••n Wzuun Lekend 1ru, bdwelk aaar bel wapea te oo,deele11, nit
i>utaanlU an de GraTen NII Hollou ait het hllÏI •• 8-'lfn
wu onl1tau. Tl'Ollwen, , eente op- en ,-olgende UD'lfURn Ullllftl
-Teel •roeaer, als acborren onder diH naam no Wa.1••• beatua hel,.
heri. WounT n• WIUINI JHJI, clan dae heerl. al, Zeeowsch m
llneten bebbende en ptonen aijnde, lwam aij aao Graaf Wn.1111 Dl,
die baar 1111 •Une dochter 11.ueaan■• pf, na wier vnrlijden •U ...der
HD den Gnfelijken op..-olirer bam. W1LLIII IV, Graaf•• Btijt,,,,,
-9trkoeht baar met 11111 aenJe TID l\itthem • den 8 Ao,. 1411 ...
FLOafl n.1 na .Ann.1. la. laetjur !168 wenl de beerl. Wa.mo doar
.de Heeren ,.,n Middelbal'IJ , ai& dea clesolaten boedel •an M.mllll.WI
,... ,Bov1eonii. Ba,k"aaf ,... Vse , aaagekoeht. Nad•baad ia •U,
in het jaar 1688, bij koop gekolDID ... AntaH Vunu, en •• ._
op 1ijne •Ïer aonen 8CM11n, Joaaa, Anu.ur en Baat:1L11 V■Lnu, In
het midden der Tefrliende eeuw werd •U in eigendom beaelen door
Jlr. M&n11111 la11 Vna, Heer ""' Fe,dapelle ea Burpmeesler nn
:Middelhul'IJ, en in hel laabl dier eeuw cfoor Jlr. Jo ■H An1aA1 u1
H Puaa, repreaenterende den Prins Rrfstadbonder, als eenle &Iele
•an Zeeland. Thans is Heer nn Wn11!1t11 de Heer Ur. Buna11 J&UI
·Baron n■ Dooaw, Heer •• 1' ntiaprll, , Opper-Bofmaarseballi , woon•
aehtig te '• Gra,eabage.
·
Het wapen dezer heerl. bestaat in l!t'n ~cbild nn ainur, uit welks
onJe1 kant 1ilctreo , lammen op~tljin met een ce~ie~ndeeld nij barlier
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,.111 1uud in d.io linker hoteahook , in ieder deel eeoen ll!CllLW , twee
,.. sabel en twee van keel , overboek• 1JCplaal1I ; 1Uáde da w1pen1 ·
,aa Hcnegllllwen en Uulland.
·
WBLZINGK (KANAAL-VAN-), .vaart in beL eil. 1'flldwre,, 1 prOY,
Zfflllllll, die noeger liep van uit hel J'lall:,
do &,J.,.,.n-R••·
wm,, noordwaarl1 en vervolgen» noordw•lwaart1 lol aan :Middel
burg , langs den loop Yan de tegenwoordige W el1inpche-walerpn1 ,
ID al100 de gronden nn de Zuii)waterïnr dooraneed. Het later ao,r
omplewen i(edeelle van dil kanaal, begrejlea lunchen het d, Nieuw
laad en het l'órl Rammekens , is grooleudeeb verzand ea ja houw- en
weiland benebapeu. In 1818 i■ bij genoemd dorp door dil kanaal
ffll dam geleg-d , waarover de 1lraa1we1 naar MiddeJburg loopt , en·
in 1846 is meer soidwaarl• een tweede dam daargesi.eld en daardoor
een gedeelte van dil kanaal ingedijkt.
.
Dit kanaal teheidde dos 'foorbeen , mei bel Araemuideneche-pL
(dat daana11 eene verlenging uitmaakte), bel 'fOOl'OI, eilànd lfin•tn- ·
St.-Joo,/aad. nn het eiland IYolt:here■•
.
:
WBLZINGHR-POLDER, pold. ia hel ail. 1'oWeren, praY•.
"'•", arr. CD di1tr. llitld.el6urg, kant.
,em. /Uulant-Jfinw,-:
g,....,..1re1&i•r1 palende N. aan da beerl. llorliere, O. aan het Ka
aul--wau-Wel:r.inge, Z. en W. aan Wel:ûoga, waarloo •U mede behoord:,
Den pold. beslaat , .volgeaa het kaduler , eene oppenlakte vao
H huad. 40 v. r. 80 'f, ell., alles 1cbolbaar land; bij i• , ia aU•
peel een ,redeelte eeoer aangelegen, boerderij , ea wordt doer een
llaiajo' op d'en Welainrchen watergana' ,an het onrLollige waler ODl•
last. Het il een parueulier eigendom no den Haar Ju 'l'u. Jun.,
te lliddelburg.
WELZINGER-SLUIS, voorm. 1lub in bet cll. IY•W.l'ffl, pro,.
ZHlntl, gem. an I u. N. 0, 'fan B.ilt,.,_Jfi....Brw-n- 1Yel11"ng1;
,~er gt?ciiend hebbende tot ontlutiog van water ,oor het s11idefUk
Kedalta van Waleheren, doch door nrlenftÏng 'fan. het Wel1jog1cha•
bual , ailids jaren io oobruik , en lban1 reecla geheel nltgebroken en

or

ru,,;,,,,.,

z,,.

'';~iNGSCHE-W AT~RING (DE), water ia het eil. 1"olelern ,
prov. z,,ltmd, beginnende ter plaat■o waar de ,ootmalip Welaing■cbe
aloiuau het oada Kanaal no Webinge lag, naw aar desa waterganr ,
pUJk vervolgens in :r.ijnen kronkelenden noordwestelijkea loop , al het
OTertollige water .an diL gedeelte des eiland• afleidt , lot dat •U ,.
ten Zuiden •an Middelburg, bU de Vliuingsehe-paort , mat de 1tad1gracht Yereenigd , het water door de tfienwe 11011 , in da lepllwoor
dip lliddelbargsche hHen lout.
Deae watergang wu vroeger een• 'foorname nart , uitmakende ••
gecleelte 'fan 'foornoemd kanaal , doch i, nu verlaad,
•
WELZOORDE, p. en watering in Slooll-1'""-ler,a I prH,
Zetlaa,l, Zie W1Lsc.oaD1.
WBIIA. (NOESSA-), eil. in Oa1t-lrulie, mid• ..lu11. Zie Mu•
111'11•IILAID •

. WBIELDINGB, gem. op het eil. Z•i•Bnefa",l, prov. Zula,ul,
tlist., arr. en kant. OH, , (S k. d., 8 m. k., S •• a.); palende N.
aan de Ooster-Scbelda , O. aan de gem. Yeneke, Z. aan Kappelle-Bie
ttliagen;en-B,ersdijk en Kattendijke-en-Ooat-Bneland, W. aan Kat•
lendijb-en-Oost-Beveland.
Dae gem. benL het d. W1aua11u en het geb. Z wan k of Z w a k e ,
lieancas den ·SI or mu ad• po Id er, dra tS no odü IL·· polder, den

WBM.

ltl

ltonde-polder ea eeit pdeelte 'fH dea llaara•polder I beslaat,
· 'ftlpa1 het kalluter, eene oppenlakl.e na 881 band, iO •· r, 69 ,.elL,
waaronder 886 bund, beluLl»aar land; telt UJIS la., bewooad door 177
hau,-., ait~kende eene bnolkiag 'fan Ollpreer 790 iaw., die " t

ban

he11Rn 'finden in den landbouw en ia

het aankweelea ,.aa ker-

welke door cebeel Zeeland 'ferzoaden •ordea. Ook heefl ... er
eeaa bierbrouwerij en eenen bouten windko,eamolea.
De in•,, die er , op een aa , allee Her,. aijn , onder •elke 400 Lede
maten, makelt Nae ,:em. uiL, die let de ll&N, .,an fini, rÏDf ,u
behoort. De eerste, die. in dae tJtlffl, het leeramallt
heet\ •aargenomen I ie gewees& Gtia.111 A•runa, die ia be& jur 1178
benraart1 kwam, en den 11 Maart 11180 aldaar OW'erleetl. Het be
nep psabiedt door tien brbraad, mat mede1temmÏ11fr 'WI du Ja.

1ea I

Kru...,_,.,
bac~b~.

,

Be nkele IL l[,, die- er weont, parocbiiel'l te 0... - . . W
ia - . gem. 6étle solaool, •elke gemiddeld door ecn·getal 'Nll 781arliagea liesocbt wordt.
Ken l"1ft ia ~- gem. drie •fü1dbe,gen aan , 'lfaarftft . . . ,edeel·

!

·

telUk geslecht i,.
I
· 1Vaan.D1KC ■ -waa oonpronltelijk eea a(aomlerltfl u"laàdje, fflUOtal·
deelt aan de geestelijkheid geechoaken J aelf1 op het eillde der .,. !
tiende eeuw werd ·bet ·als neg ,nin of meer op 1ich aelf 1taaacle be- :
aebonwd, ••halff ook de Dijkpann den 11aam baddea-'faa
Na· ' - BtMle _,'""I .NINfln Yllnih n Deer •
hel afdammen ••n de Wicb of Wijtvliet door de llee,ea n!I La, :
waardoor XanndQke ua11tHd , -..erd he& met Dijkwel ......-. :
Di& had reeds plaat, op het eind'é der dertiende eeuw. · Tlaam ÎI let
ene heerl., welle in het midàn denorip eeaw grooteadeel,.in eipdom werd boeten door Dr. P1n1a c.o"111, Oml-lla11....., ,11 !
Goes. Thanl •tin eipnaan denr bN,I. de Deer L-..o• t..n■.r, :
, te Goel, de enen Áau■&rr H.111111Uus wauean, te Goa .ea ._. i
delbta'I en •O'freuw Yan IJl1nn111., geb. Lus:8Nn , te Jliddel~. !
Het d. W111n1111n ook W1■n11u en bij de landlieden meestal Wt-1
aaa en •an oads W.1a1u1ien pnoemd, lig& in. 0. MD Go., 1 a,
N.N. W, ,an Kruiningen, :l a, •an de· Ooit•-Sehelda, wuraaallet
t.eD N. NO heftntje heeft. Rel Hl eene reote ID fraaije plaalt' .. ;
eu bnede, met. boomea heplutt
staande grootendeet, uit eene
en dilJL 6eboawde, etraal , welke in bare kom 96 la. en 490 iaw. ML
Het beef\ een· bcnrt•eer op Bergen-op-Z.Om.
.
· Van de kerk ,tonden 'fan oodt t..e pdeeltert ter 'fl!l'gt9ÎDf au •
Deken met het kapittel •an ST, San.1,oa •te Utreeltt. De liNalitp
Tafl Ulreeht plagt -er ·Gft twee gedeelten -ran -te trekk•. Tet
andere pdeelle .an gemelde kerl , open ge,aU.. door de dOIII •
Heer ADBl&&ll a"'1111T' il de Beer AHIUI ..... wIDAIR . , - fl
Mei !171 benoemd en ald•ar ook in het beat galeld. la da ul&lc
kerk waren onderscheidene 'fika,Uen : namelijk de vikarQ t111 de H.
llaagtl llluu. De vikarU aan bel autaar nn ST. WaLC"111, De
•iker!J ,an ST. N,cotu1 en de vikarQ \'an Sr. l,cos, d e ~
IN!J genoemd, Deae kerk it een fraai en tamelijk r.aim ,ebon, ••·
der orgel , doeh met eenen ,ierl: ■aten toren I met hoop spib eri a■t
'N!rk. ZU ,laat, met de pasterij , tenW. builen bel dlWp , tullCheti het
Tliedbergen en in hoog geboomte nncholen,
Op het gemeentelruit is een 0111'- en sla1werk , welks- 1Jol ia een
•r,its boten het dak ltang& ; terwijl twee q1erborda , een • •
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11 J&et ooe&Mtlaacbl 11.oad weleer• ewea. buuiclee hel dotA •"' lleos
lff mir edele j e a k ~ plUIL er ilNfllUb eene pr,iocij ler Tempali"
r11 •erd au........, , tlie lalu au lle
Juûeerea ever11Ïaf, ua
het Wjowacbap vaa S1. Catulia1 t.e Ukecbl oaderworpu ·•• •
umtDIIDl laeûtgelûen . . . . .
Jaaeluti,, • · - si..Jaa•
heelcn.
.
.
Wu11.1111a il de ~r1epla1ll TaD dea ~ r e l e Joau Go11"
••, t li Octolter Uil afe lloofl•raar ia
ea J,ewaarder·
der TlllllrNIJlaa Na u 11......,a..ol .te Wlll!Qll.
Het npea me, tplBI• ia ND ,elawl TaD wl, met " aweMIMI St.
.b4ri81 krü 1111D pad. '
·
WBJl&LI, naam , welh da landliedea --..1 ,..,._ ua ha 4.
'lrm..,..., ep 11d eil. Z....Bn,lau,.pre.,, Znla,I; ZieWa.......,.
\YBIIIUIIOVE, pit•.ia Di,-di•~, pro•• DMttlt,, ~• u.
7i u. Z. &en \V. van ..,~àic, en- ada■ • bn&. en lf u.
W"
z .
, .1 •• HD . ........_., liet hoofdpunt der pmeeaLe ; met 8 b. e■ 60 i-.
.
WB■PERBAB.T, ph. in de beerl. 1,-,_, groolh. ~ , arr.
•lu. N• .,.. D;.ä,d,~ kaal. en i •• ll. •111 C'-ff, pdeelte1ijk1em, ea1•• 0. HD lfic•&rling, (tllloellelijk 1••• ea 1 u.
van
,-i, doala kerkelijk ceheel lot 1',;.,...,... behooa!Dde.
W&i~ , ...... 11erlulolia &6i1lud, pro..Z--ll.U.N. ZiaW.nu.
WINA (l!lOISA), 011111, weli.en -de i■laaclen IJffd ua het
ä,,. eilaci, ia ONl-lwJii, raicl • ..,.,,_, 1.ie 1411- •1..1 ■a.
WUDEDIJ.K (DE ZIJlDl, dijk in YoU..-,, pnm OH,;j"I,
welke TID bel dorp Oldemarkl, naar OINlllijl ea MA àar ·Lol au
da .l.eacWijk bij w .klGOlla' loopt.
.
WiNDlt, Jaaa. ia YelilrnAeN • pror. OH,iJN.,. arr. en lf ■•
!t. W. wan Z..U., .... en i u. O. qa FoflnlwtiN, pm. Jl•l-

s,.

s,.

ae ..........

z.

,.. o.,...., ....

w.

Il'.,....

•i,

,.....,~.

z.

.
WINDEL (Dl NIEUWENDUK-ACHT&B-) 1 dfk -iD -Yoll,,Jeow•
prot. 0-.;,.L
.
.
. .
Bit is dal pleelte - . dea dijk, •elkc llllfl de ZuideJUe -Y~
îeUealme ••r Zwll'Ulois llopt, hewalk van i •• •leD O. qn de
Îr,ent tol aa■ hel H!JiS de Xciegar loopt.
.
. .
·
WINDEI.DIJK. (DE OUDS,, dijk. wellien mea in da derliende NGW
• . ~ "fiadl , l,\j 19l11ealieid da& a pabil wu. 00111aan our het
. . na &eHD tlaiaea in .se.e. dijk, • N" alle waancbijolijkbaül .
lt 4il de dijk,...,..,• die in de prov, Jfoonl-Rollnd n■ Vet.en , 1..,.
het U lol dÏI' aan lluida leopt , ia welke reedt- ·taa i,uds aluiaea 10•
l'F lija, onder antleNn , om het. llj■waler, dat Ndert het ...-,1op•
pea '1111 den uillooJJ bij Kal.wijk dikwijls oTer aijae oeftl'I liep , p,e
pld .&e Ioae11. la •. ,eerc,ieatle. eeuw k•RJD me■ OTINID , 411 bel ·
Sticht twee deaer 1lo11en bekoet,geo sou, .
·
~~lllilGE, Fr. aum ,u het d. W1aNR , ia de heerl, CIMff,
.-,a. Lu,abt,rg,

Zie Wama,

·

.

WENDELSNES"S, -Yolgeas aommigea een •eorm. d. in Jkn .6rooleP
Z•BollmulM:lw-Waanl, dal bij den watenloed ,aa 18 November Uilt
•nroalten en nooit weder boven gekomen is.
WENGEl,O ot WuaLe, boan. in Z•llatul, p,ov. Owrij11el, arr.
r11 l o, N. wan DtWBtu, kant. 111 !il u, W. van 11...-ll,, pm. en
10 min. z. nn Wijk; mei 36 h. en 240 inw•.

liet•

. _ kan elclen (1)
alen , dal de v"u W.ua..... • JÎlp
B....i-.lo, in oude 1tuklr.en woorkomeode , ,,in bel Hlfde lllê W11.
111.0 il, en ·dat di& reed• la he& jaar 1040 diea naam beef\
In een 1Luk •an het midden der 1e•ent.iende eeuw (i) leest 1111a , Ur
plóbe, waar nn dne marlle · gehndeld •wordt, W-=--a alia W.. '
-.o; te ~ of bij weninoins dol'l'ea wU· niet ~len.
WBNGBLO (OR.OOT) , bait,- in Z.U.llfl ,
o..,.;_;.,,, an. •
S u. !f. an Dne,,tn, kanl, en i ti. W. ••" Nlle, pm. • 1G lllla.
z. nn Fijlu,, lhan1 afgebroken,
Desa pluta baloeg , met de daartoe helicionnde ,rroaden , .-.. ap. :
penlakte nn 17 bund. iO •• · r. i8 •· all.; ea werd'_ ia ....._. .._ :
..rea door den Heer Gu.a.u .SC.onu, Bnrpmeeater· qa Wg-.
WENNEPB (DE), woorm. riwierlje in T eU..lane, pro•. ~ ,
gem. 1'....,,.,... , welk• bedding in de laooilaadeo. in. liet z. die,
IJ91D81Dle , aan ,ene laagte of gent , die in het Beltenrijde a ~ ,
IIOf gedeeltelijk kan gekend en 11119eapenrd worden , ea welle laigte
nor 11ead1 den· naam no de·W111...• draagt.
·
BU den walenloed no 18ilS ii .dne heddiDf op een lebr pnt ia IÎIII
der gemeente landen openpepronpn, waar men toen mee, da■ 8,11

.-.n. ,

c·

dieple aantrof.

.

WENNESTRUT of WrnDnuT, geh. in hn

YWlll'lll,

para.

H.,.., prow. ~ , diat., arr.••,•· W. ~ N. wan 11......,,.,

M8', en 1! u. N. 0, YU Wnrt, gem. t111 iO •••· N. O. •a• " 
_.,, un de· o•erzUde YID het kanaat I llll8& 519 la. n l'llim HO in,
WUNITJBS-8LOOT, -.aart in IJcl/fM#I, fll'M· z_,.Ho"-1, ...
M..,,_, 1Nlke bU llaujabenl m de HoU. 1 ' ~ •oer&bait •
in .... ooonlelUke ,1treUinr DIU da ,._,..,,,,,, loopt, ...., lij "
ia de lfû■-■re ontlut..
, .
WDNI • naam, •eiken de Nepn gneo au de Yerl. pla1t. T•
YHff ia if,,.,1-,J,-O.iau , kol. Stiri,,.,., Zie TonlN'f.
1
WINNI (GUN>, aaam, · welken d• N~ p11111 ua 4e Wj
plant. n GOD■ VawA11■11N ia Jf..,,,_. 6•ÎIMG, kol. S.--.
Zie Gea...v......-. fDI).
.
..
WKNTRLRU, d. in de •tfi.l"!!J -■ '•
kw, l'•
~ , pra.. J f ~ , , , J•. Zie Wanaa.
· WBNUII, baan. op de •üläl-Yel■-, prov. th1Jmal 1 dist,,
,...,, arr. ea 7 a. N. YIII .J""'-, lumt,, pan. ea f u, 1, ,u
. 4 ~ ; 1111&-41 b, m ntim i70·iaw.
WBPEBIN, b., pro•: Friellau, kw. z......,,_, pat, llJ,llli,r :
arr.eD 8 Il, 0, YID B••--t■ , ....1. ID l ■.0.1,0.'
••• Ohl~, I a. N.N.O.· •an o--,a, • ..,._ 4 beliNrt.,
·WlUl, b;, prn., ,...,,__,, kw.
Zie W••
WBllAYAN, d. i1t O.,,..lndil, op bet S • ~ eil. 1,.,,, mld.,
T.,,.Z.
.
.
'WEBlPlllBRK (DE), kreek ia l f « l e r ~ , lol, Swi-.
- - • Zie W~ns.ua.
WERCK.E (DB) , voorm. riv. in, Zü-Bolla.,l en 'fGOl'ID, d. ia dn
Greo,..ZNidAolla,a,J,o/i1-tlHfll. Zie Waas (Da) e11 Wnaw (D1) (S).

n,,.,.,.,,,,_,.,

-....,-0.....,

o.,-,.,,

(1~ RAcu Q,d,, Vll, bl.167,
12) ..,,...,

w .,,,,._,._

(1..,.,. -

o.,,;J,ul, 18 April 1'11,

11) • - - 10e1te mu alle de weorten , welke et.Sen Viaaca 1uptld wtrdta

111>Waa.

D,J,wdtyGooglc

WB·B.

WIICOIIDIN-.en Wacuun, oude MIIIH "H de pa. 1'...üo
. . , ia lael Owrl••lw der pro,. UlrffM. Zie WQUc.,u.
WBBD , pb. io hel ·La.,,:..,.. YaUmhrg , pro-.. "'->•r,. Zie
Wm•.
WUDUPA, eldln ook IIIIIINM (lelelue,ea, plaall, Teorkomende
ah relesen in de gouw I',,_ eo welke io he& jaar 8S8 door sift •an
wui
of Bnen il pkomea aan de kerk 'fDD Utrecht.. •n
1!11& tepawoordig aeUi oie& te tJium , ,relu plaa&a daataaede bedoelll

Jl.._._

wwdt.

.

WUB (H&T -HUIS-TIN-), 'fCIOdl. adelt. h. ia de s&ad UCrHl&I,
_. de a--,.,.1, , uiLkomende IBel •nea poorlwes bij de Vuila&eeg.
WllllBUIZKN, pla., pro-..
1 li.w. z,.,......, pio_L.
Zie :\\luu11L
wlUllLD (DE ANDEBI), buut, ia 11•
pro,. Gro.i1tp•,
m, ea I u. W. ten N. •an
kan&. en I u. 0. &eu N.
,u Otu/etlm"'-, gem, MillJ.l,1-.
W.Bl\BLD (DE OUDE-),
plaats ia lael LIUffl•
pw,. Zul-H.u,.,L Zie Oua-Waur.•.
WiULDSLICHT (HE'l) , ,oorm. klooe1., pro,. Fnit'-"', •••
Z w i n , griel,
r(-Ootlmule' i u.
.4,r,.,,. t
waarond• laet bebuorde.
· .
.
Dil W.... wucl eer,t beweoad door lloaoiuo •• de o• ftD
' - " " ' ' ' clie necll lans HOI' d e - ~ DNr de klei._._
.r ....a. .....,. ,riUea aur ,.8charmer io G,onillserlantl ,erplaaul
lij■ , terwijl ltea klONter •• de Krailbneden werd i ■pruimcl , die
• tijdua de Benorminr uilgeill'ften wenlea. De plull, ...., 1111
lle.lerphoow ~ - - , ia ee11 ro ■d ·plein, hew.... mei tJl'U
• heide, balunde eeae oppenlalte ••n honderd ~ ·ÎD doonnetle•
. _WEIKWKKR, oucle naam no he& d, N W"aa ia
pro,. /foor,l,.Hol1-, Zie Woaan.
,
WIU~DIJU, a....1. op-~' eil. Tl'.W...., pro,; Z,._,, t dist.
bot. •Yluaagea, pm. Z.lná..S,,...,__,._
•8-lewijul.erl. ; palende N, W, aan cle heèrl. St. J■-kerke , N.·0.
MR Welilkuke, O. ea Z. ea■ BiffHlerke , W, aan Zoatelaade.
Beu heerl, bnal niet■ àa hel geb. W er u cl Uk••
De iaw., die er ellen Her,. lij ■, behooren tot de gem. ••
,.,.., - Ken· beeft. ia dae heul, seea acbool 111■■1' de kiaclereu
anietea oaclerwija te Z..,.,,,_., - Dae laeul, lielaoort ia ...,.ctem
• de. 11N Vlilliap■•
.
.
Be& pb.
lis& i
W • 'RIi ruldelbm-g , it
ll.· W.
ua Vlilliapa , i 11, 0, -wu Zoa&elaade. .
.
WERENJ'B.IEDSBOEVB, oude. aum ,_ he& d, WnnuàoN ia
,,.,_Frï.lat'JfOIWtl-Hollau. Zie
WK.llBPOLDE , polei, onder de Jf_,,,...logge, prov. Noord-BolW. Zie Wuuuoun,
·
WEBB (GROOTE), b, op hel eil• •,.,_, prot. Jfoor,l,.ll.U-,
arr, ea 4 u. Z. Z, W. vaa B..,., kaal. ea 1i u. Z, ,an B,lt,• ,
f91Q• Morin, l5 min,
HD
1 _ , 7 b. eo ruim

F,.,.,_

v~.

.-1,,,..,_., ...,,,0,

_,,m.

s,,m.,..

..,...Q..,__,

w. -·

K........,.,.,..,

•arr. •~,
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u.
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60 inw.
WEU (BBT HUIS-TE-), of het SLOT•H•Wmir, num, welkea
111111 nel■ l 1•1'& aan bel -.oorm, kasteel 811■-Hnu1a1111à11, ia bel
eil, Z•id-B.....l" p,o,, Z""'8tul, Zie Haa-HIIINIUnu,
WIBI' (BBT OODB), woorm. buil. ia het
pro,. GroZie Wau (Hn 0Ht-),
.
,

m,,_,

0,._,

-

W &ll.'

W.EU'AJ..A, naam, welba de Negen pvea na de bli.i,IINlllje
Ha/l,-in.S.-, ia / f e t l ~ - - , liol.
·t.e H11.11-

Mti,.,....

ia-Suu.
·
WEBFBLOK , boek of blok In bet Laatl ...

pl'N.

z.;.uallaul,

g,rwft.

arr. -

kant. IMtU., ....

r.......,._p.,,_,
z......,,,,.

R__,,.,.

WEBFBEH, oude num ua INit d. Wauna, ia
prov. ar.;.,,-. Zie WAUNL
WKRFRORST, boon. op dl! 6-r-l'tl..,., pro,.
üi,,1
err. en 11 u. N. tea W. na
bat. t■•tf a.
t.ea W. UD
EU,.rg • trem• Do.nuf,ift; met r11im i40 iaw"
WERFJIUIZEN, d. i■ Bu'!'!-fo, pro,. Oro,,i,,gn. Zie w..._,
WEBPILUIPBN (DE}, ~Id. 1a de La-,.,rw.1, pro•••
,,_, an; Br,do, bal. O..terA.111, paa. s.-d.u.
HeL i1 .;palük het. w•teltika pleehe •• 4n
tentlijl,,cu-Hooipold,r ' hn•tea éle kil-oi&waterinr - - bU oterle
veriag den naam •an Wauuuu oet&-en •an de kHipen, welke
hier , bij de belc-119riair ,an Geertnideabtr1, ia 1193 , . . . Prüu ....
aan waren epgeala~••
W.UîPOlJ>BB. (Dl) et 4a Suieu,..., pold. ia Rija"flll, .....
Z.;,l.flollantl, arr. Le,Jn, laat.. lfoonl.iji:, pm. 1'----41 pa1.aNle .N. aan • •Allemader-pöler, O. UD de■ Gmel-HIÎll...,.pol ·
de,,.
1a W. -■ de -.... iaadea •• Wal'IIIOlld.
Ia deae ,old. atut ~01 -.le,ij ~ ~ ltU .,.. door- ....,
ep de ......-, -raa dea Groot.-Heiaaa-,older, n■ Jall owrte11ip
water oatfa■I.
··
WBB.ll'UI&, :end d. ia 0-..lrJil, ..W. -"-"- , op lid, •
lieurlw eil. 0...., ap GJNI.-C!,w, m à aaÏMoltkul, ep àa i

4,,,.,,._,

a,u.,...,
z.

rr..,......

ti'••••-••Li

z.

1

vaa 4e Bolf---B-,., j •• • • Ml •tnN.ep - - ,
heuvel • die 'lrij boot is. ·
.
WERINKI, Olllle ......._. da..lH4H • w....hijalijl 4- alfdealt

OGlleltilrM Mek

•• w..........

Zie det uonl.
.
WEllU (DB) 1 oadlijd• • Waua, ftOflll,ri-r. la Z.U.IW'-,;
waan• de o,erhlijfielea Ie üdea •U- ia den tegen....._ tet 11a

1

~~":'~·B"'!'-•••ndeVen~e-peWu, ~, àleed. •

1

i

Dfae. ri,·• HD welke" ia eeae .bi11rlijke balle .,.. lhntH IV, ÎD
181& retJIHD •· wordt meldiaf tJ9IIIUb, ■cbijat. ai& 1111& ,..,,_ ,
- ' " - gekomeo, ea aiob eten benoorden Werleaemuntle
....ontla,a te bebbea. Naderhand i■ dae aitloap IN!edaad, • liel
dorp Werkendam aan den ,..... der Werke ·gebouwd•
. WIB.UN, h. in lllet pali.
pro-r• .,,,_,_,,-, Ülr.,
kaal. ea i •· O• .,. Zidplwrt, pm. • 1i 11. O. wa 11'....U.
WBRK.BN (DB) , heerl. in liet LuJ....JIJlna, prw.

ia•••

z.,,_.,

Jr...,,..

di■tr.,

arr. '• Hert.,.,,._, lnr. B...._, p. 11a
1 1 ' ~ 1 ~ - - W. aa ._ beerl. Wetlra.tam, ll. a
N. O. ~a Sleea•, O. ea Z. au Almlerk..
Dne beerl•. bewal liet •oorm. d. &beu ba pb. de W er.ke111, lil&
ireh, de Sch ■ u en eenige ,entrooid · linende boenawoaiap;
'-tut eeao opper,l■ kte -r• 14it band. u·.,. r. i7 "• etl., . .r1 ■-er 1114 1,na. 47 •• r. 91 .,, all. belu&baa, -lau; lelt H& li.,
bewoond 4olll' 181 hlli■ge1., 11it111Uemfe NDI i...tlr.ing ,_ l'IIÎIII
1QOI i...,
meat ia dea. laadbeww en de "eetee1, ben betr.aa

kad, TfWflÜ

,i,

'IÎHID,

-
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De U.•. 1 dia er 700 in ip:lal aija, hduiarea lr.erkàij.k lol da iem.
,1111',rhada•, bargerlijlr. iabe& we&.Slullfftjl vereeaigd1 0.Chris
te6jle ~r,scbeideaea , vaa welke mea er ruim SOO ielt , maken me&
die ,u ShH•ij-" eeae gem. uit, die ia hel jaar .1840 erkend i,
en tot eenlea Leeraar gehad heef1 P, F. GmLL& M-aa• , dia ia W
jaar 1840 berwaarta kwam, ea in bel. jaar 1842 aaar Almlr.erk•tD•
EmaiU..no-heroepen ea ia dieuL gesteld werd. Later heèft eea ,e
deelle , tea ,e&ale van 228 • zich , de facto, algescheidea en vereenip
met de erkende geaiadte van Almkerk-ea -Emmillhoveo , en eeo ·ander
pleellt, &ea getale vaa 77, heef\ sicb op gelüke wijze verltoadea me&
de Cbriatelijli.e Afgescheideaea vaa Wcrkudam, eD een vaalea Leeraar
gebua ia den pena.a vaa Sura Los, die, in November 1847 in dienaL
p&eld, ia eea al'aonderlijk kerkgebouw aldaar predilit. ; terwijl. die
•aa si-wijk ,. te um• 1 t 1 , sonder vutea leeraar , in een nÜlllw
~ ksllfehoaw, •ldaar huaae godadiean oefenen. ·
De B. Jl.., die er 11 ia ptal aUo , parocbiërea te 11"• ~ • - Br
zijn IS Nederduitsebe lar., belioorende lot de bijkerk te ll"er,___.
Dae &r. laebl,ea met. die van 1' erlH
een11 bijsondere befraaf
plaala óp !ie 11oogenaamde bof,tedt ia den Venoorae-polcler. - llea
beeft in dae heerl. p,a ecbool; maar dt 1iaderen pi!=lea onderwijs
te lf'rri•••• .
Dae beerl. werd in liet midden der Torip naw i>e&tLen door JAON
Baroa ,u Rn , Vrijbetr • • Il' ij-,,,.,,ln • B...,,.,,.l, Beer ,,..,...._ em. Later behoorde aij aan Vroawe Ct.■ot.1IA PallHIICA
llaaan..., Gnvi11 na B■anma SnloaaT , douairièn vaa wijlen de11
Graf ,u GaolUlll,I DrumHn, van wie •U in be& jaar 1788 p
beld i, cloor dea Heer J.a TUONO& •• BoaT v.111 ALUIIO&,. die har
lil tija overlijdep ; Hor eeaife jaren , laeeft naplaten un lijn . . .
üad, VftHlwe llAM& B1o111AS1" Bu11nn \VJaDUDA, S.l'OIHIIH •
Boa, n11 Au:DADI, echtgenoote van den Baer Ju.11 n Tann N
C...., wooaacltlif te '1 Gra,euap, me bar 80f ~
llal ,oorm. d. N W11Uu, oudtijds II Wucu, ia bij clea-wa&er
•lttd na 18 November 14i1 oacierpvlaeid, doch., ledert ,oor liet
iarendeel weder bovengekomu , i• bet &ham weder in het. geb. ü
lf...tn aaaweaif. Dit ph. lig, venpreid lanJI den Werken■che dijk,
8 L W. N. W. vaa 's HertOfenboach • IS a. W. N. W. van Heoadma,
l •·
W•. van Sl•uwijl,.. .11eo telt • H b. •• 180 i1ur.
,....._. a&oad lüer ook eeoe lerk-, :welk1n4ór de B.eformatie aao
ita B. Lna•• wa1 &oefleWüd, ea door dea Beer des lands no Alten
bep9m ftld. De P11loo.r had ongeveer -de belfL der t.ieadea Ûlea'
plaa&a; je gem. lelde enawel niet Dlltl',.dan tbO CommnaibaleD.
Dm kerk bat.aal 1iods eenip jaren aiel meer; hoewel er aog .eeniga
..,ltnikun met liet .kerllaof. oftr alja. Bier bepaveo de illfUlle

il•.•

z. z.

baa ■e deoclea.
De kerk der Cbristt.lijke At'plclaeideaen û een maroadig • lanpill•
pig. ,ieruat pboa• ' aooder &orea nocà .......
De kermis val& in• met die vu Werkendam• dea ii JuliJ.
Het wam, van• Wuu■ beslaat ia een ,chiltl van .■ioopel (JNlta),

DID

keper ,erge■eld va drie 1-e 1ehnven , alla ,an ~ 
WillEN (DE 81.NNEN-BANNB-VAN-DB-), poW. in be\J..ulWllll
..41tfllll 1 !'!"· Jfaord-Bral,aal. Zie WauDICH•NtDH (D1),

met _ea

WiUD (GIWBZU-BOBZEK-VAN-DBN-BINNH-BAN-VAN
DI-), 1trool laad, in btt -La11,l...,...4l,-., pso~·• Jfoord-BNl,a,,,l,
r--,, di1&ri.k&, arr. •• llmor,,601tA, kant. H,.... , 11ween1.e Je

-

WIi.

11'~-iktt,tnji, thuua bdiooreudo to, don W ,rh,.,...,.U.r to
bebbe11do van oud1 gediend tot boezem van dien pvldilr • dat Is W
lijke bel'Jl'plaaLt no het uitgemalen overtollige water. ZV puit 1'.
aan den Sleeuwijbcbe-polder, O. aan Jannweland, Z. aan dea 0-.d-Al
t.eaateha ouden seedijli, W. aan den Werlien,che-polder.
Deze goweaen boaem beslaat eene oppervlakte van 20 bund. 87 '"· r.
99 v. ell.; wordt met den ll'eriHuh-poltler door den aelfclea
waleffl!olen vaa het overtollige water ontlaat. , ea door het bestoer
nn dien polder tevens bebeerit.
WERKEN (HET FORT-DB-), voorm. fort in het La■J.N■ -.I"'-,
pro,. lfoard,.Br,il,a"d. Zie Sc■ ,111 (Ds).
WBRXEN-EN-SLEEUW1JK (DE), gem. in het Laa,l-.,.,...lflna, !
prov. lfoarJ-BralJand, T-,k distr., arr. •, HntorJ,o,,A, bal.
11,Ultkn (10. k. d., 11 m. k., 8 •· d.); palende N. aan de lerwedc,
0. aan de gem. Woudrichew-cn-Oudend\jk, Z, 0. aan Almurk-m•
on
W. aan Duaaen-Muntter-ca-Muillerk, W. aaa Wer
Uitwijk,
kendam.
Den gem. bestaat uit de beert. de Werken en Sleeawtl,
beneven1 een gedeelte van do voorm. bterl, 8 o D • w Uk j i.tul 1
'l'O!gen1 bet kadut.er, eena oppenla,te \'AD Sim bood. 97' ,. r.
48 ,. ell., waaronder 1941 bond. 49 v. r. 18 "• ,11. belastbaar laat!;
telt ffl b,, bewoond door :Hi huilgn., uitmakende eeue benlmg
na 1700 inw., die meest in landbouw en veeteelt bun beslaan ,illlle11.
De Hen., die er tilS0 in getal aijn, maken pleeltelijk de p. 1
van SluullJÏJl uil en behooreo gedeeltelijk tol de gem. """"'-, Ie
weten: diu•anbelff':h, de Werken tol lrerienl•• en dieali liet
d. Sleeuwijk tot Slffunji, alwaar eano araonderlüke kerk il.
Do Cbriatc1Uke Argescbeidenen, dia meD er 420 teil, anakea de_..
gem. van Sleeuwijk en de Werken uit, welke bier ioder-eae
Jlcrk hebben.
Da R. 1.., van welke men er ff lelt, parocbiëren te 1 ' ~ . - ·
Do 8 lsr., die er wonen, bebooreo lot de bijlerk la /1',,,ia-.
lllen beeft in deae gem. eene echoot, te SleeuwU,, nlle p
n1iddeld door 80 leerlingen beaocht wordt.
WEB.lENDAll, gem. op de greoaen no het l..a1"MIJfl•-',,,_,
pro,. Noartl-BralJaad, T_,,,, distr., arr. '• ller1ogen6o,d_, wt.
HeUÜtl (10 k. d., 11 m. k., 8 •• d.); palende N. aan de Zaid
hollandsche gem. Hardinneld , waanaa •U door de Kerwede geachei
deo is, ·O. aan Sleeawijk-en-cle-Werkeo,
ua Duue■-•uo...,.•
Muilkerk,
W. IUID Made-eo•Drimmclen, W. un de Zoidbullud
Mlae gem. Dubbeldam , waanan aU door het Gat-,an-'Kielea pcliei
den i,.
Deae gem. beataat bijna geheel uit ~landen en platea, In den llia
boleb gelegen , en 1lecbt1 uit een klein gedeelte vaatland , -Uade de
weatelijk1te uitboek nn hel Land-van-Alteoa , en beTAtteode he& dorp
Werkendam, met bel buurtje Zuenbuheo, benevens eeai•
wentrooid liggende buiaen. Zij beslaat, ,olgens het .kadutu, ...
eppenlakte van 3836 bund., waaronder itii band. 71 v. r. 1li
v. ell. belastbaar land i telt ilS4 h., bewoond door i90 baàp.,
uitmakende eene bno..
van onge,eer 1630 inw., die meest hall
bestaan vinden in : bak erij van sriendeo , lnerantie ,an sta ,
aanneming nn publieke werken , achetpvaart , inaonderheid op de
pro,ioeie Zeeland, en prikvisseberij. De handel ia rij• ia hier uo
aanaiaolUk dat durtoe , bebalte d, kleinere ,urtai,en , steeds d.ii1
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te \fu1111•.1• Ie hait behoorende anre acheptn .........d worden. 1, be11111. aldaar t•ee ,ebeepatimmerwenen en eenen wiadkorenmolen. De
ga. LeH& oodencheidene pde haHn1 .en •oorheen •ond men er ook
• ,ooraaam middel nn be.taan in de •Îlldle,U. nn steur, aalm en
elf& 1 uodat tot de uitoefening d11n1n I in be& begin der se•Htiende
eeaw, ruim honderd uartuigen werden 9ebeai9d, terwijl destijd1 1i0
~nea yan daar ter 1roeal1ndacbe enî1aring,i11eherij •oeren•.
De inw., die et op 16 na allen HerY•. r.\jn, behoore ■ tot de gem •
w)ert, welke in. de burg, gem. \\'.HUIID&a 1ene
kerk bteA, - De eenip R. K., die er woont, parocbiëert te 11'ow1,idna, - De Isr., die er 115 in ptal r.Uo , hebben ia deH gem.
ee111 llijlerk, waarin de dienst. gedaan wordt door eenen Voorleser.
leo. beeft in der.e gem. eene tthool , welke ,emiddeld door iilS leer
liap.J1è1QCh& wordt en acne koauehool •oor JOqgejutwrouwen met. oo
i""' 30 koadcerlingen.
De gem. ia eene ambechtsheerlijkheid 1 1relle weleer den titel
hurgraafachap wllffde en in 149i beaeten werd door Caa111u1 n11 Dia
Dns. In de l!tlrate heli\ der "tiende eeuw toen r.ij in het beait waa
un !11&a n■ DA Dcu, werd deze door Rade~ en :Meealera
de Re
ktaumer •an de domeine, , en den Proc11reur-Generaal gedaa•aard ,
om aan te loonen wat rrgt. bU had, op. de destUda ook door bom be
lllea wordende 1'iuc/ierij,n 1 Y ogelerijna ea An,-, Jw lo.J,- ondn
tl, ,,_11e J11ri1Ji'ttie gtltgn , en ungeaiea de gemelde Radea en lleea
lffl Tin .Rekeningen beweerden , dat. de geaegde Awbachtabeer
Waaua,a gttn gtnorg111•e Tytel Atulde tot "6 _,._ l'i,1eArnïer1,
Yog,lmjM n .Aea_, J,r La.ui.., tli• Ay ol, .4_,,,,q~ _, po,
liJm,,q , r.oq werd hem gelast : n11 de gemelte Y ~1tlterijn, ogile
rijn tn Áan_, tin Landen, 11it:A te onlAo•,l,n n sijne Aandn J04r
- •f l« lrtfliell. Doch alr.oo de gemelde Ambacbllheer beweerde daarop
reg& te l;iebheo ,in 1ich beriep op 11Un goed besil em., r.oo·i1 tot afdoe•
flÎII wan dit pcbil t1111chen hem en de pesde Baden en M811tert
tlQ Rekeping den IS September 11i3:S een aceoon\ getroll'en • waarbij
•enl tadgeateld , dat de NOIU, Baden ,n ll«1ter1 NII d. IWteninp
4r Doa,y,,,n, ofte wl 11ijfl Kry,erlyl:e lltijt11t#gt ol, (ha..,. • • Rol
W, _, Aea "' de ,pe B,,,.,., tn Be,,wig• dag,. ,o.Je W.
,_ Wm,,1.,. d. rngte lwlfte • • olI. Ja Ti,lt:Aerijea ea Yogt_lerijea,
aal,, 11n •oorn. .Aa6agle • • W11&n1.ua geleg,a;
~t tie.
-.s• ..tlmbagt,-Hm, AD.la n• 011 Dun, enile ,Y!'e E,,,_,. iugelyt:b
•• Lbltn de g,regte wderl,lfl "°" Jien , doch betrel'rcpde het geaobil
nopens den aanwaa der landen onder gpzegde beulijkheid ia toen over
tea gekomen : dat J,n 4m6a&Att• Hnr womo1111l ofte
Enna, IOtlde.

.,,.,,,__._.,._J,-H'

••o

••n

••n

r

.,.J•
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•y••

geAaruJrll ,. gely~ al, by Snuntie, of _u,,.1'orut, _, ,k
Pra,a "°" dm oer,palende I of' wat1'9elege,,e Ju,i,Jil:tita ,oude .ar
.,,. .,,.,,,,.,. of geco■H11ieert. Aaoaeaicn nu die nn de granlijlisbeida

dQnieiaea mel den ,4mbachtabeer nn Hou,renioge nopens den unw11
der la11dea , OtJder «Jie beerlijkbeid gelegen, den 20 Mei 11S:S9, 1ijn Her•
~010ea, dal die beer voor hem en zljnè erven t10t1de belu,"J, nU.
Je •r-,,m L.,,Jna, Il 1't, jatrlycu. oaa de GraeffelyiA,yu
11111, 6~aelnde, \en ErffP "fl "°" dri, grooten "'"' idtre Jltrgtn. en. al,oo
t,r ltn lt tierAtffe• 100 11 dit. aelrde accoord op de aanwasscu van W1~
~•.. waepaat. In bel jaar 1634 werd de hecrlijl.laeiû Wul(11D,1•
1n leen opgedragen aan Joa.111 01a na W1,~,u ■ u111. Na diens oTerllj
dea, in be& jaar 1681S Wt"rd zljn zoon Dnru vn W1m,A&ao111, Ambachts
hccr nn deze heerlijkheid, wiens weduwe C.1t ■ A11u "'" Z111ou110, Vrouw

»-ey-

waa;
qa Ma,,.• .,., eáa:. liur naliel ... ba,in IOOD \Vit.u■ ... w.......
... , Heer HD'
en11., na
over)Uden dearniea. ia liet
jNr 170i beleend werd 1ijne xaster Jonbrouw J.1co1.1 T.11 Wanw,.
••, Vroowè ·nn
na•• ar.tenen de heerlUlheitl ,..._
i• aan hare 1111ter Jeain.1 llu1.1 T.11' W11H.1uu111, ger»uw• IIIC J.1C01
·u11 •n. Rn , Heer nn 1'Hll-l, die durmede \'erlljd werd •
19 Janua,U 1711, dotb de heerlijkheid ten ■elfde dage afs1t" aaa
hare dochter C..TDaa11.1 J.1cou vi■ •• Bn, hu1&'f1'oaw •an .bmJ1.
cu ••• L1'nl, Heer u• Oitterwiji•, welke na het OTerlijden 1'1■ .....
man daarmede anderwwf den t:5 Kei 1728 beleend werd. I■ hll ••
den der Torige eeuw werd •ü beleteá door J..CN Baron .,,... Bn, Bttli
... ,..,_w:leade 1'erM&. Vr\jbeet-·van 1 ' ~ e n ~
eaa, Later behoorde lij aan Vrouwe Caaor.111a ••••••1c.1 Bu11m1,~
boren Gra•in 'fan Banm■ Sr111111'118T, cloaairière 'fan wijle■ da G
T.1■ Gaonnr.a Daua■noa& , \'ID wie ~ij , in het jur t788 i• gekecht,_
Jo Ta1ooooa Baron 1111 Ro1n u11 Au.nan , door wiens oYerl1Jden lij
T66reenige j•ren is gekomen aan sijn eenig kind, Vrouwe Ku1a lt.mmi1
B11■11n11 W1r.ar.■111k Baronuae Dl Be11T u11 Au1■ .1n, ecblge\111111 ·
den Htlft' la,■ Dl Ta■nt H C.u•.11,,woonacbtii'tè's GraYeDJtap, ·
1han1 oog Ambaehtsvroaw N1I Wn1t11111,a is,
Het il. Wu&DDA■ ligt8 u. W. N.W. na '1BeNagenbotelt, I •
W. N. W. no Heusden. Dil d. besl■ a\ IP,'OOlendeels uit eèlle d
rij aaaeea gebouwde buizen , waaronder 'llle fraaije wonuia- lij1I
Tab welkeeenip aan den ri,ierdijlr: •an den Venoome-polder .-..
telt het onder de twee en HYentig dorpen • welke , bij het o
"fllD dea Groote-Zoid-Holtalldscbe-w■ ard , iu den watenloed q118
Wlllber HII , zUn onder ge11loeid, Later il het echter weder d
19!9rdea , ·sooclat het thans een a ■naienlUk d. i1.
Het dorp beeft eeoe hl'fen met ,.. (1ie het art, SAS-Y.111•........_..,
welke IÎcb nihtrelr:t naar de Merwede , 1eer gemaUelUk toor cle 111a
lanthebe ..,aal'lnip , welke hier gedurig af- en aaDYarea , en•,
ner op Bardlnnelcl.
.
De naam ontleent het 'llmtoedelijlr: 'ftln eenea dam , welb hier
ger in de Werke gelegd i1.
·
De kerk, die reed ■ in het jaar 1'9i bestond • wu 'ldt1r tie
formatie aan den H. Kannm toegewUd. ZIJ had beba1Yé liet
altaar, nog •ier andere altaren , welke ter eere,!•n dea R. Pams
de H, Aan, de H. C,nua■ a en het Heilig, J1.rUÎ1 aeet:ïût 111
De lwee laall&eo stonden ia een af1ooderlljlr: kapelletje of • ~ ·
bpelletje, met het altaar TID hel H. Knil, was den 18 Nonmlier 1
door l1cor.,1,11 u11 DH S,..1n. en 1ijne buinroaw ll1cn1LD1I YAI B
tot stand gebr•gt en werd 'leer beaocbt, Het daarin opgerigte
•
werd door iemaad nil de bloed'lerwaalea der stichters
. legde eehtelingen haddeè mede , op be\ 1elfde tijdstip , eea lftD
ffllf drie ongehuwde penoneo , met eene dienstmaagd , opgerigt en llel
triltigd. De pastorie llon4 destijds ter begning nn dea A a ~
be kerk i, in 1783 nrgroot en nrnieuwd. ZU heel'& eeaea
flikken ·toren, met eeae lage le\Jen spits gedekt, dff.b it 1'1D 1ft11 erge
.aonien. la 18ill is door eenen mildadigen plsdieoshrieal, die 'Ö1
uam niet wilde wrmeld hebben , de A•ondmaalilditela daer ..-eentt
met keurig gewerkte zitplaallea 'IOOr&ien , een lr:ostbau lleed daa"80ri
hene'leDI een fraai stel lilurwerk , YOOr de pbeele liedie•Îllf del
R. pl~igbeid geacbikt , ten geschenke gegenn , en 'foor de beiliellÎllj
des R. Doopt , een prach&ig gewerkt. 1ilverea doopbellea met dtlud,
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laliel "8ia tier at,eelientle • - ·batáed aüiier eoa O--ma.....
a..ia_, decb dit ia, blJ plepaheid •an eaaoo IJl'OOleD braad, ia dtn jare

HU , weraielll.
Ik& Baadltuil ÎI een lNli aiaw IIUIIIW 9 met.- lorenlj.. Vl'Olp' beatoad bier ook een kaneel of bult• Zie he, \lelpade .,..
likel..
.
. .
OIICIW- Jas hier eeae redoute lloor Jlllliuadea •enlerlrl t pbot1wd
op da p1aab pnaamd Zeno hl! i ae o, o•er de ba'Vèn. Heh,erl,lij(
NI beataa~ IIClf beden , s\Jacle eeu hui, wn baitenpmeeoea boawtran& ,
4iaraadui, pheeten, en tllana dien...t.tot particuliere WOIIÎllf•
De urmis valt ia den i i Julij.
'WlaUUAII it de geboorteplaata nu de■ Luilmaat-Gmerul A.•1•a11
Uli

u...... , geb. !MA.pril 1746, tt.e'1Gruenltap,

Hllebroerij 18ti,

• op het fort Loe••&eio begra,eo , en, nur IOWIIDÎplt - • • , ••n
..._ na Hovw1111nn, de door baar bmprlroaw in de Vaderlaadaehe
~deui1 bekende dieotlmugd no Beeo Dl Gaocw.
la de eenle helft der aeYeiatieDde eenw lijn ia dae plaau ltnige
TCrwoestingt'D door het ,uur unprif(. · De eent.e ptlOle bnud bad
plaats ia
jaar 16H , de tweede. in t6t9 , de dente op 518 Julij 1841 ,
bij s-Jerabeid •a• dien laallteD braad werden 8i baiHD met bUn• ....
acbterltailea eo schuren eene prooi ar ,l■mmea. Bij die gelépo..
lläd ,erbrandden in Wsuana■ 64 huizen en de Merige in de Werken.
la ltet jaar 1861-1665 woedde de p11t alhier, welke fflo èuinn
..._, en .een 1ruot untal memelan 1!ef8!!nemeo beet\. ..
Ook dae patlllle beef\ rijkelijk pleeld , ia de n111pea , welke ,
&fila• clen nijheict.oorlof "fa &pa.je ge,oenl, bel VaderlM p
rmtnd· hebben. In bn lijdTak tuachea 183' en 1639 tijden, de da,
pa-d• retorsie , • • de pwla Tll'ltokea van .bel gebruik •1111 het
......... , ea 1'11'11en de pladiemloefeninp, l"boaden op
__,., hij .de redeate t.uuehen de paliuadn , s\jlide ._. pluta , o,er
.t. ...,•• piepa, hoi.ten oonLribulie, h• ,otli. siUeade • deele la het
lud t" deele ia aehuilen. Aldaar werd ook kenerud•~aderinr ,
_... ia de open
deelt in de hou., welke alclNr deer doe Ka•
pitain T. Uli Na waren opralapn, gelloam. Op 8 JunU 18:18
-rd lat A•oatl1RMI guierd in he& aebtente deel qu de redoute •
. . . - toeamut. ledig. Bokele maleu werd geclnreltde dit tijdm r.d•
tlielllt gehouden in de kerk , onder Wekking va■ eeo C08Tooi 111da
tea yan den Kapitein T. vas Nu. Aanleidinr tot die retonie gaf,
de Slalen in 'renekerdo bewari■r hadden doeu nemen tie 'rier
Jleofcbehouten -van de Keijerij vn '• Herl01Je■lioseb en den P-altoor
••• 0u , omdat deze. veraehteude de be,elen der Staten , de tieten
m greiadelea nn de kerk te 0.. (waa,in op betel HD de Staten de
..-ÛGf UD de Henormde pdsdiemt ••• •ur••llfJ8D) ' hadden •
~ e n . Die nn de andere sQde baddea, den i9 April 183',
•• hechtenis genomen den Sehoat HD W-■unH e!' Tele andere
o&eie,eu ait de ODll&riba&ie-landen , aJemeda oadeneheidene p,._
dibaaen HD Oister•Uk, Tilliartr, Cuyk, A ■del ea uil Kus-Waal.
Daar de Heenm Staten bier tepn bU retonie wederom IINIII
ffle P■-taan en :Monniken, nroonaalr.te sa)b , dat niet alleen de Pu
toen eu 11onnilm ,ao Braband en Vluuderen aljn p,lugt , mHr ook
•ele Predili.anten in het Lan4 ,aa Hemden, Altena, den Bommeler
,r■ard, Maaa en Waal oenen lijd lang IÏch ltebhen ontbonden ia dtt
aaua,elegene ,ut.e 1teden 9 IOOdat de meeste gemaentea d•lijclt IOD4ler
bediening warrn. Waarom daa ool Ds. Scaa,111■11111, Predikaat Ie
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rMer, doeade ffenwel alt.Ud diemt aldur • of În de lalt ,l hl de;
redoule, tol gerief aoo nu •Une semeeate ala 'fan da andeN 111111 :
19legene dorpen , welke aldaar ondw het pboor kwamen en ..... i
liaderea ten doop bragtea.
In dese gem, beeft de ltonil'floed •an U ·februa,U 1837 oaliere
lenbare acbade 'feroonaakt, soo aau de kade en heplantiurn der baiten- .
polden' als aau den groeten 'fOOrraad rijs en anaere 'fuorwerpen i te,. :
wijl door hel overlooP!'ft der kapitale dijken 'faa cleu •a1Len wal telt:
dijken bacbadigd werden, eenige imtorUen en daarbij ondènclNicfe.
menscben bel leffB •erloren.
Qok bU den Ua«anr Yaa Janua,U 1849 heeft deae . . - • ..t
,ebade geleden,- daar eent de Ve"oorne• en ,renolgens ook .....
polden onderliepen acbl hum imlortteo en ruim twintig on--.
bur lijn geworden. Gelukkig lijn daarbij echter noch menlCben , IICli
•ee omgekomen,
WIBKBNDAB (SAS VAN) , ,luis in het Lnd ... Jllln•, pi,,.
N8Mtl-Bmllawtl. Zie Su u11 Wa111D&11,
·
W)iBKENDAI (BRT SLOT-TE-), arm. alot ia het Lawfl,..Jl
,_., pro'f. /f..,,.B'lflkad, T...ä cliatr., arr. en 7½n. W. !I, W.
'fan•, Hmognh,,A, lant. en ,lf u. W. N. W. •an
S-• 11
au de kom nn 11'ni•""--•
Bel. wu een deftig slot , hetwelk , ia het Jur 1601 door del. llw
J,1 UI A ■lllL, die tegen Hertog Ar.uscn ..... e....... , of liriw
h(rea sijQtn soon W11.1,u Graaf Oodll'Nu oorloogde, wen! .r.
pbrencl. Wij hebben niet kunnen ontdekken of het , lederL •
tijd tet in 1828 , wede, hersteld is , doèb omtrent dat jur '1ft
het door Jonkheer Huna1s. u■ Ees., HD wien hel door b!lllllijk
met eeue doehter uit den h11ise 'fu Bao■ca■oas,: gekomen WIi, Hllr
opgebouwd , -me& eenen hoorn &raprnl en dikken toren ,
en kanteelea •oonien. HeL ÎI in 1841 , bij ...,__.
nn .ten hoileaanoon boogen walenloed , door het water p!eellllijk
plOOfll • IM, 1aallle onr\Jijliel , aljnde dè onde Bargpeort , 11 61
sellcle tijde door den lellen aandl'llllf Yaa be& water oadennUINI at■en op hal punt van in te ,tortelt , in bataelrde jur afpltrolee.
De daartoe helaoord hebbende ,IJ""ldea , beslaaade eeae a p ~
vu IS 'f~ r. i7 "• ell,, worden 1n eigendom beaeteu , door da Be.
Joan G...... , woonacbtÏff te Werkendam.
WERRENDAII-EN-DK-WERKEN, kerk. gem•• pro•. Jfoo,i.J,..
NU, klail. nn H,u.,Jn, J'Ïnr nn 11'o,,Jrit:/wa.
•en heen er eene kerk te Werkendam, en telt er itllO lielea,
onder welke IUO Ledematen. De eente, die· ia dea pa, hetl
leeraanmbl been waarrnomeo, is geweeal G11.r.u Co,w...... , clit;
.er in 11590 kwam, en in 11S94 nn zlJile dienst werd ontaet. Jid lif.:
r,ep geschiedt doer den kerkeraad, onder agreatie wan den Ambachll•I
heer. Onder de hier gestaan hebbende Pradikaoten • waren d, •oor:
.-Une ecbrit\eu bekende Jo■1tt11a Gu11awi11111 wan 17S9-176' ea Jo.1
a1111u J.ceHs LB S11111 T111 Baoaa A. L.11. eL.Pbil. Doet.,.die•ia liet'
jur 1769 al, H«!03leeraar in de Wijsheffeerte naar Groninpn -irok,:
WERKENDAMSCHE-KlLLEN (DE), killen in den Bi,,,,_6, pro,.
]f,,.,.B,.,,,,,.d, en Zuill-HoUatiJ, weJke uit de Lrwede 111Nlwttl•
waarts 'floeijende sidl in den ~-'r ontla1ten. Men begrijpl dor-1
o■der gewoonlijk het S teu rga t, dl! lln k k erali.i 1, do Bruine•
•kil en de Weukil.
1
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1~. _.,,._...,~,. un Dordreoh4 op den liuler oov411 der ,llerwede •
docia lletwelk vermoedalijl de aelfde plaan 111 1ewee1t aijn die-Liter
WiuuoH ia geheelen.
.
WJJlI-EN-RUST,. landg, in Fi1111l90, p,ov. Gro•ingna, arr. eo·
i a. 0. van GrM1tragera, lr.aat. en 1½ 11. N. W. van /aet lloOIJff4ml,
gem. en 1½ ll. N. W. van SlocAlenn, aan de11 rijweg \e
waartoe het behoort. ·
Di, landg. beslaat eene oppervl11kte· van 1 h11nd. 31 v.. r., en ÎII
in 1828 aangekocht door de Henormde gemeente van Hark.stede t!D
Scharmer tot eeoe pastorij ; terwijl de daartoe behoereade gronden ,
17 Land. t v. r. 20 "· ell., door den Predikant Ta. A. Rus111 sijn
aaqelocht.
.
WBBKENSCHE-DIJK (DE), dijk in het Lan4-1J1111-Allena, prov.
lfoord-Bn6a,ul. Het ia dat gedeelte van den .Oud-Allt,ta,d,6-lnn
"ra-Zettlijl •. dat 1ich nn W~u1111.a , in eeue 001t-111idooatelijlce
rigting. tol aan den Noorrl-SchenkeldUk van Nieu~-Altena uite&rekt.
WERKENSCHE-POLDEB (DK} of de BINNKN.BANNK-VAN-DK
WElllU!;N , pold. in het Land-•an-.Jltexa, prov. Noortl-Brolxu,tl,
arr. •, Hntogtabo#la, kant. Heu,tln,, gem. de 1f'erlre11-,-,Sle.,.eijk ;,
palende N. W. aan den Sleenwijkache-dijk, N,. 0•. aan de Vyaie, pa
lende tegen den Sleeuwijksche--polder, O. aan de Vijaie en Janni11&
lm of liet. Laadeke , Z.. aan den Werken1ch41 of ouden Zeedijk 'fan
Oud-Allena, W. aan den Werkensche-dijlr. eu hel dorp Werkendam •.
Deae pold. beslaat., ,olgen• het kadasLer., tllllle opper,lakLc ·Tan
- , bnod. 70 v. r. 4i "· ell., en heeft eene ateenea tlnia in den
ouden Zeedijk, aan den 111idoostboek no deaen polder wijd 1.81S ell.,.
• ~ un eene drijfdeur, en wordl, gemeen met •heL water vao den
Venooraepolder en dell Uppelsche-rlder, door de IOOIJeDaamde Wer-.
lmNlae-tlnit, aan den ~,evwendij , . op de Bleekkil , Hn het over
tolllp ••ter ontlaat. Het 1om11rpeil it 0,88 ell, beneden A, P. eo de
boo,&e der dijken 4.80 tot IS.:IO ell. boven A. P. Bij wordt beatuurd
~ - eeoen Waard,man en -.ier HeeQll'aden. Dil ht!,tuur -.oerl allllllll
de directie op het inwendige na den polder , terwijl de waterlee
~ dijk onder het bestuur -.an Dijkgraaf ea Hoegheemradeo van
hel Oude land no Alteaa behoort. De watermolen ,an dezen polder
beeft ilS,20 cll. ,lost, het '!falerrad IJl'OOl 6,1lS cll. middellijn , 1ijnde
de tehoepen 0.39 breed.
In deaen r,ld. Tindt men aan do oosllijdc een streek gronds groot
20 band. 8 v. r, 99 "· ell., op 'lflllke het servituut nast, dat •ü
eehl dan van o,ertollig water door den molen onllast mag wordt:o •
•aaneer het o,erise van den polder lot op 1omerpeil i• nitgemalen•.
Deu: ,elioudenheid ia veroorzaakt , doordien dese landen weleer tot
boelem i-an de in •roeier tijd in dezen polder beslaan hebbende be
nedenmolen Tcrs\rekten ; doch daar deze beoedeo~watermolen, op de
uart van fi. Cavcqmua, ~an het jaar 1'129 , aaagedoid , kort daarna
wegennruen ia , hebben die landen sedert opgehouden het opgemalen
wa&er te bergen, terwijl het water door den t~eowoordifen melen ,
onmiddellijk uit dco polder ia de algemeene ,het van deaea en de
Almkerksehe- en Vervoorne polders wordt opgemalen. Dele polder
pleeg dns in het jaar 1729. door twee hoog opmalingeo •an liet
water te moelen ontla;t worden , terwijl lmlks thans door ééoen .mo
l~n geschiedt.
XII. fütL.
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Aan de biaaen1Ude HD den Oud-Alteauabe Zeedijk, nalll het dorp
W•keadam, •iadL men In deaeo polder eene kolk, genaamd l1ul1,
-w iel , meo wil clal clue alzoo soacle genoemd· lijn naar lam. V.
Even bo,en gemeld dorp beeft men den soogenaamclen Sadijl,
,raaade uit den rivierdijk HD Ood-Altena westwaarb op tot aan de
Bakkenkil i de1e dUk in 17118, te gelijk met de toen daarin . . . . J,
acbutslui1 , IOO tot beacbuttin_g '\'an bel dorp Werkendam , 111 lol caa
senalie• •àn de nart op de •e1'11Jede gelegd, heel\ aan den ri,lenlijt
de boogie van 4.7IS ell. boven A. P. en bij de achut■ lui1 4.ISO ell. l,e.
'fen A• .P., ·genaamd beL Sas.
WBUENSCHB-SLUIS (DE), 1teeoen slois in het IA•d NII .lllt.1 1
pro,. Woord-B.,..,,,_,l, in c!en •Nieawendijk onder Almkerk,
Deze sluis , •Ud 3.88' boog I.IS'7 ell., i1 voonien no twee pur
puntdeuren eo eeoe schuif in de buileosle puntdeoreo. ZU dieat 011
het Nieuwland ·van .&lteóa van het o,ertoHiga water le oatluta.
W.ERKIRBN or W11c1.un 1 •oorm. havez. in Zalla.i, pro,. 0,,,.
ij1ul 1 arr., kant. en f o. N. W. •ai> ZnU., gem. Zeol~I,
1 o. Z. ten O. ,aa Jbuttt16roe} 1 waartoe het kerl.elül. behoorde, 1H
de Zwol1ebe-vaarl I nabU den Polder no llastenbroei.
Het wa1 eertlid1 een 1cboon gehonw , omstreek• 1'lSO door Jm ,u
lnn•r• gerticht. In 1H1 werd het door de Gelderscbea tcet ge!M
vend ; ia later tt,d i• hel geheel venallen ea eindelijk gesloop&. Ter
plulN, waar •U gestaan beeft , aiet men tban1 eeue bot'renplull.
WBRKHORST (Dl) , een der aoogeaaamde boitenliwartierea ua M
d. SlapAor11, pro,. n.,,;j"el, arr. Z-'k, bnt. H.-ll, gem.S..,.
Aonl, Het
voren een boerenerf, hetwelk, ~66r ee•ïte ~ .
Îfl pereelen i1 Tcrkocht , 100 dat er tban1 niet, meer
Offi1 ÎI i
dan een bui1je, aan den ·1traat1,qr gelegen. ·
WERKHOI\ST (DB), laadhone in Zallnd, pro•.•Olffljsul, arr.;
lant. en 4 u. N. 0. HD Z"'°lle 1 . gem. en I u·. N. •an St.,,.,,,.
·Dcse landhóewe wordt reed, in eeoe oude oorkoadd Hn de dertie11tt
eeuw genoemd. Mea beef\ er eeae Cabrijk HD _awart beenbrudior,
nagmolen en gebouwen daartoe beboorende , 100' mede eeae ïfaoicler•
lijke bctfraaFplaat1 , den Heer Ood-Burgemeesttt K111neah te
toebeihoorende. Alles ligt op de _boorden Tin de Beest, oncle, ·i1ea1
l'GOk ,an Meppel I tn i•· eene uilspaliDml"rlaall voor wandelMN ,,.1
die stad. Zij beslaat , met de daartoe behoorende groáden , eme op·
~nlalte un 40 b11nd. 1 en wordt in eige9dom bezeten door•·
,ebeidene penonen.
·
WH_llllHOVEN, gem.· in hel <hert.artiff der prOY, l(tmlf, an,
Jl•mfaort, kant. 1"iji-&ij-D1111r1t1tle (1 l. d., 8 m. Ir.., 4 •· d.),
palende N. W. aan de gem. Odijk, N. 0. en O. ilan Driebe"l'D en
aan den Krommen-Rijn I die haar gedeeltelijk nn OdUk scheidt, Z.
0. aan Cothen , Z. W. nan 8ehalkwijk I W. aan Houten.
Dese gr.m. beu& het d. Werkboun, de BeYerweerd,ebe•
polder en eeniae verstrooid liggende b.; beslaat, ,otaen1 Letbtlu
ter, eeoe op~rvlakte na 1661 bnnd. SI "· r. 89 , • ell., waroadl'l
1600 bund. 99 ,. r. 94 ,. ell. belastbaar land ; teil 94 b., bewOOPi
door UlS h11isgea., uitmakende eene hetolking van ruim 800 in•..
die meest hnn beslaall •inden in den làbdbo11w. Ook •ordt er ce1i
gen handel in hour I koren en boom,rncbten gedrnro.
In deae gem. IÏffeo drie brossen over den llromme-RUn , een1
ten Oosten, de ancfe-,e ten Itoord•e.ten en de derde ten Noorden u1
het dorp.
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let il' eene aeer nlle en korenrljke landstreek , voonien met vele
boanrlJeo , hoeun en hof,teden , gelijk ook vele kersenboomgaarden ,
die hier aeer •ruchtbaar zijn. Daar is niet. aan te twijfelen of bei
il dne streek, welke onder den n ■ am Tan Wnc1111Dr; •oorknmt in
dta brief HD Goa11uD, den Tier en lwintigsten 8i1scbop nn Utreeht,
na het. jaar 11i6 1 waarbij bij het kerkelijk reg1.1gehied nn deae
plaals en nn Zeyst, als hem toebehoorende en aan het broekland nn
Amerongen palende , te gelijk met de zelfde regtsocfeningen OHI' bel'
broek- en bergland Hn Amerongen I voor ah\jd aan den Oomproost
al'slaat. Die btief i1, onder anderen, onderteekend door eeoeo W ■a1■1ouas •• Wnc11111. Zelfs wordt ·nog de parochiekerk nn W111ca1D1
rnoemd in eenen brief HD het jaar 14:16, nn Al'IIIA Uli Bot111.
,roaw - Bn-rnde en UJijli, waarbij &ij , volgen• baar regt al1
Voogdesse Yan Jonbro11w Jo■ARH 'f.111 Bavnw11au1 1 eenen Kapellaan
,oor de parochiekerk Tan W1ac111D1 aan· den Proost en Aarta-Diaken der
lrrk nn St. Sal•ador te Utrecht ter benstiging voorstelt.
De He"·• die ~r oogeweer 220 in getal zijn, oude, welke 100 Le
d-ten, maken eene gem. uit, welke lot de klast. en riog n11
lfij"lnj-lh,.,.,t.Je behoort. De eerste, die all1ier het leeraarambt
heelt waargenomeo , is geweest GuL1s Pn11s1011, die in het jaar 11S93,
,aa Heumen, in de Betuwe, l,erwaarls kwam. waar bij iO jaren als
Putoor gediend bad ; doch nog weinig Hervormdseziud zijnde, is hem
later bet prediken verboden.
De R. K., die .men er ruim 1590 telt, maken, met di11 uit de gem.
Oliji, eme ,tal. uit, welke tot het aarhpr. nn Utrecht behoort;
900 ûelen, onder welke 41SO Cemmunikanten , teil, dnor eenen Paatoor
bediend wordt en eene eigene bCfl'r■afplaats heeft.
In beeft ia desa gem. eene school, welke gemiddelll door 70 leerlinga be1ocht wordt.
'
Dae gem. is eene heerl., welke in be& midden der Torige eeuw
l,aeten werd door Kuu BA1.n,u11. S1.11'1T1■, Thans is zij het eigen
dom un de Ridderschap nn Utrecht.
Be& dorp W1111r.aon11, nn ouds Wneo1aaofW11c1111aa, ligt 3Ju.
W. Z.W. Tan Amersfoort, i u, N.W. no Wijk-bij-Duuntede, aan
de \Verklao.enscbe-Wetering en den Iromme-1\ijn. Het is eene aan
lienlUke en uitge,trekte plaats, een der 011d1te dorpen io de proviaeie
Utrecht; daat langs 1troomde de Oude-Rijn no W\jk•hij-Duuntecle
aa■ t Dtrecbl, De grond aldaar echijot door de Romeinen te 11Jn be
WOllld pweett, want men beeft er in 1844 een RomeiMCb graf opgedol1'111, wunH de O\'erblijfielen in het museum te Leyden IJIPlaatsl ■ijn.
■en tel& er in de kom nn het. d. IS& h. '" 400 mw. In het
jut 11514 nrkreer mtn bier het. sch~n•regt voor buurregt.
Behal•e de parochiekerk heeft bier, Tolgens het rekenboek v111 Fr.o
aa n11 W na, oolL eene kapel gestaan. Van de goederen der pastorie
heel'l de Pastoor, in het jaar 11S86 ~ niet meer getrokken dan il gul
den , wanneer de goederen der knpel ook niet meer ophraglen dan
S plden· en ISO cents. Volgen• eene andere ongedrukte lijst heeft
de pastor\) van Wns■ovs, aan ttoederen en inkometen bezeten lS6 gul
den ISO cent. De kapellanij bragt jaarlijks rene anm nn 1i g11ld. IS5
Mts op. De koster had sobere inkomsten en men wed niet , dat hU
meer getrokken heeft dan IJ guld. In 11S9S WOi het inkomen nn de
fabrie1' der kerk te W1111 ■ou11 omtrent ISO gulden j11arlijks. De
B. Geestmeesler aldaar toen ter tijde nrklaarde 1ijne ontnngst jaar•
lijk, te bedragen i8 golden 1-t½ st. Aan. den dwandijk te Waa,■on1
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11tond, in l·lt&.l • een •enall11n topelldrn. Tol de fabriek Tin deze
lapel wu eert\fdli 1 of 11 morgen (80 of UO •· r.) ,. . ., he&welk
iu 1693 pegd werd naeesl gegnen la •Un .in do "4jdwllfa, Durfilj
behoorde ook eeno .ïknrU , doende in corpora (gclük hl tien 8-k
vnn PL0■ 11 vu Wui bnondan werd) 88 gulden jurlUu, Dae ,i.
karij wu toen ia • handen taft Coao•-~, Canounik •au S,. Pm•
11 ondr.r een gepraeteadeerde collatie, die mtJn Vrouwe HD M. S..ua
• aoude loecoruen. De tegeowoordip kerk i, em fraai geliouw. dat
me& eeoen ouden apiuen toren prijkt, doch geen orgel heeft, In lsd
jaar 1811 i, •U veruie11Wd I waartoe de gemeente eene som nn 800 gultl.
heefL bijged r11reo.
•
,
De ll. K. kerk, aan de ll. lhát& toegewijd en i11 1810 ,eraitiml,
is een coed ingerigt gebouw, meL eenen ■ piuen toreo en van etrt.o,grl
voonien, - Onder dit d. ligt-de riddermatige hof'at. Bevet'11Hr,. ·
Zie dat woord.
De kermis valt ia den derden Diopdas na Pioutereo en dea 4ff.
de■ Dinpdar in October.
.
W 11&aovu i, de 1eboorleplut1 van den aeeheld Wm.a ••• 0.-,
1eb, 10 Ne,e111ber 17351, die wegen•
ltetoonda dapperheid ia dP11
slag bij Donersbank toL Schout-bij-Nacht bevorderd ..-erd,
In hel jaar 1481 n1oeat W11111on1 aan da 1tad Utrecht braad•
acba\ling betalen.
Uet wapen nn da sem. W1a1■on11 il een paaril. Offlf1"11D door
twee lraoaen.
WERKHOVENSCHE-BIJN (Dl), watertje In be& Overiwarliw Mr
prov. Uinchc. Zie 8111 (Wn&■ovaic:81-).
·
WKRJIKLO, buez. in r-~, prov. OserifaHl. Zie W&M&t,
WERNKRHOfSTBDE. volgeas toBIIDigen eeoe voorm-. landlioPe ÎII
Gooiland I prov. /Foord-llollar,tl, Zio voorts daaromtttnl uader eplie&
art. Nuan■a. D. VIII, bi, 1:S.
WERNHOUT or WnaHOIJT' bU de landlieden gewGeDlijf& w.........
ool wel enkel Wan geheeten, geh. in de bat. van BmJa,. pro•. K-.
Hrdaa,J, Pierde dislr., arr. eil 4 u. Z. z. W. Yin Bred.•, ka■t.111
;i½ u. z. W. wan 6inwlera, gem. Zandert-~n-11' ernAocl, i u. ~ z. W,
van Croot-Z11aderl I l u. ,an de Belfri1che greaHn 1 - . den 1t.ftlal·
•eg \'an Breda op A11lwerpeo.
.
. Hel waa voorbeen eene op aicb aelve slaande -hNtJo heerliklNlid,
clie in 1411:S door deo Graaf u1 OoaT&IVAH' baaien werd m ia 1487
aan den Heer n11 Gu...-a_ kwam la latere tijclen -is hel - ,;..
in hel. betit geweest bij het placbL vu Aa■-1111, vaa laelweli. \\'11111
111, Konilltr IPIIII Groot-Brittaaje, het op het einde tiet
gekocbL hee~, en uit diem nalatenacbap kwam llel ,..er· au Jur
Wu.ua Pa1ao. Het wu een opper- of hoofdleeo van bel l1111hof nn
Brabaod , waarna vele leeoen en zei& eenige achterleeoea al'llann
ware11 en waar ook van ouds , niet ver van de ■uk , een adellijk•
moot aestaao hebben. Ben teil er ia de kom na lae\ aell• IO la. •
100 iaw., lln met d• durtoe behoorende omligeode la. 480 inw. Oot
is bier eeae bierbrouwerij. Bel butnar 'HA -Zuuder& laeeCL alàar ool
nog het vrije gebnaàk van eëne kamer en kelder, lot het houden YID
'ferg_aderiogca eaa,, en wel in de buiainge thaAI Loebeboorende 11D
F. B11C11ua, welks hui• •roecer voor een peelLe tet BaaclluÜI is
gebetigd.
,
·
- Na het hemel der 1emeenaebap met BeJgië I in 1839, is te Wu,
aon, door het Rijk, ecR fraai en doelmatig rboow geatiehL , bestemd
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\&t 11111,iog no deu O11lvanaer en het kauloor der iti- en ui111aando
NS't• , al •aar de aangifte pchieden moei vao alla lanp den gemel
dea 11taal•1!f uit België ÎOIJllVOOl'de en derwaarb uitge,oerdo waren
r11 bopm11111cbappen•
. 0. kermis te W•••aon •alt in den eeralon Zondag na S,. ll1C1U1L.
W&BIIINCK or W1n!fffs, •OOl'lo, b, in TtHNIM, ~•• Ooerijael,
ur. en 4 u. 0. van ..4l-lo, kant. en 1i u, N. O. van Oldndlll,
p. _en ll- 11, O. no #'et'""1, in de IDllrke Tolt!e.
Dit b., het.welk men reeds in 1188 vermeld vindt, la gesloopt. Ter
pualll, waar het geataao beeft, liet mett daaos eeno beerenwonintr.
J)e daanee behoord bebbea1la groadon, bealundo nne opt,ervlakle van
118 band. 18 ,. r., ,rerden tban1 in eipndom beleton door don boow11111 I. Wnu11a, woooacbtig te Voltbe, treraaenle Weanelo, ,
Wil\NSK, oud Prieacbe naam van het d. Wua, pro,. Brie,-.
W, lw. Qw-,oo , griel, H,,,..,._,,._01~.. ,Tooruolde.
Zie w......
WKRPHRR~, WnHua en w....
oude namen wao laet
~leott. W.unu■ , in het Ol,Ja-61, prov. 0rM1Ï"fl'I•• Zie W.llHGa

•••uae,

(11ft DMln■),

WBllPHBNBOURT, oude naam wan het d, W.11n11a, in het OIJ
Zie WA■nu■,
WillPUND of L■■, voorm. acbor, iu S1m11,-J'loanJ.U11, prov.
Zalatl, tuuclien HC1Dtenille, en Oneniue, welke, ten jare t 1M, door
J1u,s, Graaf N • Yl,,a,.,kmt, aan de kerk der H. 11t111ftl te Coeavoor
den geacllonken werd , beoeven• de aa ■ waueu , welke aan dit achol
...._ bmea. lliucbiea lÏfl de lepnroonlip Zande polder wel
\er .plutae waar dit 1cbor vroeger bet&aal! bul&.
WIUST&RDJJI (DE), dijk , pro•.Friula.,J, Ir.•• Oo.mgoo , srieL
Le••-raJ.tl, 1icb in eeae oos&elijke rigt.ing Y11D den 1tna1.wer
NIP hel d. Il' i,J- uitltrekkende.
WBBPSTERDUK (DB VAART LANGS DE), Hart, pro,. FriM
lwl, -k,r., 0..-,.o • griet. 1An-rJ.ratlcel, welke aaa den 1traatweg
- lNgiD 11eeml on ia eeae oostelijke ritJûng &ot la bul d, Wirdum
a.61, pro,. Qt'O#i,.,.,..

~'ias&LOB en WEBSLOE, ~ude namm van liet d. W11111~1.o,
r....,
<JH,ij,,el. Zie WuulLO.
WIBSINGHUIZKN, 119b. in We,t,rcold.t, pro,. O,ottingo, Zie

ia

pro,.

w..........

.WKI\STIHIIS, d.• prov. Friula•d, kw, Oostugoo, griet. /,1,ao,i,,.
""-'- Zie WAUTl8U,
WERUB. d. in Füelgo, prov. Groniagen. Zie W11aua.
WBllVARA, nunt, welken de Neprs
aaa du komjplaat.
llw.M■-S..ua, ia lfednlllnJ.-Oaiana, ko, Sarillli•••
Zie Huu

r.•io

ll•Sw■,

WUVB, ,oorm. slo1orkas~llje op het eil. &1,,,,a.,., pro,. Zee
luif.,.dill&., ur. 111. I u. N. ten \V. wan Ziflü. . , kauL, ru t u.
Z. ,u·B,....__, gt1m, K,,._,,..,Nie•.uleru-B.rngersurle-ea
Li,JJ,,,,d, i u. 0. ten N, na l{,,._,.,
, Ter plaabe, waar- bet ge■ taau beeft, was later eene boerenwuaiag,
doet. die is thaos mede af1cbrokeu, 0., daartoe behoord bebb,i:ode gron • ,
• , bealaaada ecoe oppervlakte uu 40 boud , word.:a tba111 i11 eigea •
®ID bnetaa Joor ondenèhoidene ner,oneo. ,
WEBVE (UET HUIS-TE-), oud adell. h. in Delpantl, pruv. Zuitlllellarul, Zie Mn11m (Ku,~).
.
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. WKRVi (UET HUIS-1'&·)' H1orw. adell. h. ifl DsV,.u, pro,:
Z•itl.-llalloutJ, arr. en 1 11. J. 0. tan '• G,11......,,, kuL., en I D,
W. no f'o0f611rg, pm. en ¾11, Z.W• .an llij,wijl.
_
Uet was heL atamh11i1 der oude lleer110 vu Dl Wuu, die deor 1111■•
nelijke linie buone afkomat Lrokkc11 tan die van Wau, geap!Olel oi&•1
eeneo tweedea aoon der bur.grawen van Leyden. Heer fui111 ,&■ aa
Wuu 11.aat reeds bekend an bet jaar 1i6i. In bet jaar 1448 is dit !
huis door koop aan hn Bu1c11101 n11 01 Wun gekomen. Bü WIi
llidder eu Raad \"GO herl.og F1L1P1 Uli Bouasoaai, Graaf NII Btl

z.

lou 1

aoon 11,n

W1L1.I■ Dl B1111&1l

vu

Dl

Won,

fO

neef van Lmu,

Hn Rijdnt,aor,lt,
u1 DIi Wan• en Wau.

uit rrtl oir eo bloed der eudc
Heereu van
lid wapeu YI\D dit 1tambû m
\"aD ailver me& een fa•ce van keel. Beueven1 nle andere priYilepe
had hel eeu regt na wrij 9eleide en van awan,adriti eo baat eea leen,
register un onderacbeideue vuallen eu ach&erleenea Beer J41 l\11C11N
liet het gedachte llu11-n• W11u, dal door ouderdom sedert vele jaftt
,enalleo , en soo 3oed al1 Hrgaan was , terwijl de aleenen ook lot cea
ander 1ebouw gebruikt waren , weder op nieuw uit de 1raehleD 11111
eenen &waren toren, daar een gevangeni, in was, sierlijk ophalen, •net
hel, met 160 morgen lands (ruim 1S6 bund.) daarbij bebooreode, in leen,
· neTcn• nog eene konijuewarande , te samen met 10 ponden bolla111Ûd1
(7 1uld. lSOcenls) Le verbeergewadeo. Het Hl t.oen een fraai ge!ioaw,
1tund11 roodow in eenen vijver, en meteeaea vierkantea Lorea Yeniad,
waarop eenen achtkanten glaaen koepel aloud.
Na den dood van Ju Rmac■ ao& vu D■ Waava, ia dil buit,••
goederen verleid op W&a, aijoBD vierde uon. Daarna ia het, u 1ie&
overlijden van Ju en l,u1wr11 VA ■ r,1 Waan, C..Ua aoaea, die, ia
het jaar 1K1~, aooder kinderen stienen, gekomen aan Ae■w. 1...
. .& vu •• Waav■, hunne 1usler, die gehuwd wu met J&c:e1 n1 0.
■ uaa , Ridder, en het bij haar overlijden naliet aan bare docht.er lu11
vu Doa1no. Due werd d■armede verleid in 11S17 ea bragt het
baar huwelijk met J1.co1 ,,.. En, Bidder, in dien• placbt, wuná&
liet hij erfenis IJCkomen i, aan W1LLu 8111CU01t n■ • \Vnu, die
heL, bij gif\ tu1•che11 levenden , 1af aan J•co• v•• 11n W 1111 Janu.; 11
wiena overlijden daarmede in 1643 verlijd i1 lijn aooa Wu.r.u v&a 111
Waan u1111 Waan, Hoogheemraad van DelOand, wiea1 dochter LIi&,
het, door baar huwelijk met GonlT Wun11a1, in dient galaabt hract,
Den :J Julij 18(8 i1 het in openbare veiling gekocht door Vroan Lam
Huu. Avc■ 11, echtgenoot van Jonkheer Ir. F1u1a11, LoD1wua Ha,
1111 Ju Hosea vu D1&&1111n111 , woooachli1 te Amal.erdam, 4ie lie&
thans nog beait •
. Op dit buis werd, den 7 llaarl 1489, luuchen de Haapcbe Ge,ol•
mastiadeo eo de Hoek1ebe Ovu1len eea verdrag 1esloten om '1Gn
venbage en Haag-Ambacht voor 200 Rijnacbe guldens ( i80 pld.)
van de Hoek1ebe brandschattingen vrij Le kuopeo.
Thans is het eene heerenhaiaing , met daarbij ataandeu kleiaeo lllrlD
met alaaudc klok , tuinman•- of arbcidenwoning , ateeaea •oepel, 1lll
voor paarden en koetshuis , haitenplaata met bakbonl en o ~ ....
nteo , le umeo eeac opperçlak.lo beslaaude van 9 band. 156 ,. r. 18
•• 811110 ,
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w

v. cll.
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· WERVEN t liuura. op de
10 11. N. van Art1liea, kant. en 4

11.

prov. Gelde,lawilJ arr. en

0. ten

z.

,an BiM,,g, pD•

c:n 1 u. 0. N. 0. ,an 11,erd,, 1 u. N. van Yor:,lea; mel !dh, ro
100 inw.
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WlillVIRSHOOF, sen-.. ia Dr•gt,rltu,d, pro,. Jfu;,,.J./Jqu..,.J, arr.
lloon. 1 kant. Bnüa,un, (3 k. d., 1H m. k., IS •· d.); paleade N,
aan d, pm. ZwaBff-Hoog-en• Laa1-Zwugdijk 8ll de Zuiderzee, O. aan
do ge111, bdijk,
aan Hoogcanpel, W. aan Zwaag-Hoog-ea-LaagZnagdijk.
,
gem. be'8t he& d, Werver, boof. bel geh. Driebuiun,
hftieveas den pold. W er Y ers hoof. Zij beslaat , Yolgen1 het kadaster,
tt111 oppervlakte van 401S bund. 81 v. ,. 49 v. ell., waaronder '400
baad. 61 v. r. 10 ,. ell. belastbaar laad;. lelt 1i0 h., bewoond 4oor
-1ii huitges., uitmakende .eeoe bevolking n11-630 inw., die wees& huo
bestaan vinden in den landbouw en veeteelt. Behalvo allerlei lf"UleD
wonk bier scer 'fee! mostaardiaa4 geteeld. Jea bec:l'l er ook eenea
korenmolen.
.
De Herv., die er 130 in getal zijn, maken 111et die van H oos•e n Lug-Zw-aardUk eene gem. uil, welke tot de klata, ,an HNrn 1
ri11 van llednt6lil, behoort , en teil 280 zielen, onder welke 1i0 Le
demaleo. De eer»te, die in deze gem. het leeruramb~ heef& waarge•
DOllletl' ia peest Fnot:alll rsaauu1•, die. in het jaar 11S71i van Noord
en-Zoid-Scharwoudo herwaarts kwam , en in het jaar tü80 verLrokba
is. Het beroep geschiedt door den kerkeraad.
De R. 1., van welken mea er ISOO aantreft , maker, , imeL die van
Andijk en Zwaag-Hoog-en- Laa,r-Zwaagdij k, ·eene .iat. uit,
welle lol het aarlspr. van Holldrul-n-Zeelarul, dek. van Il' nt-Fri11•
/au behoort , en 1740 1ielen , onder welke11 880 Commoaikanten tolt.
lea heeft in deze gem. eene nieuwe ea aeer doelaaLip achool ,
•tlle gemiddeld door 120 leerlingea be1oebt word&.
Bc&d, Wn,aa1■ool', Wuna1100.uefW1anauoa,, ook W.aanan•
lanl gespeld-, vroeger WH■ HBTSJIOll'B genoemd , eigenlijk Wuan1•
••Ron■, ligt S u. N. 0. nn Hoorn , 3 n. N,· W. van Bnkhuiaeu,
1 a, Z. 0, ,au •ed~blik, aan den aecdijk en postwer taaeben dan
laa1st1 stad en Uoora, Me11 telt er in de kom nn het d, !'10 b. en
800 inw. Door dit d, loopt een straatweg tot aan het naburige Aa
dp, waardoor de zindelijkheid niet 11·eiuig bevorderd werdt, Ook aijn
hier J1Ïet alleen d11 bui&eu en boowlammen , maar ■elf, de paden ea
•tgea beschilderd.
De naam Tan dit ·d, i1 ontleend van eene hoeve, welke Wnura11u, die, op laat nn den Aa"'1bi11chop W1u11aoaa, in 600, la Bedem
ûlil het Eva1111elie kwam prediken , t9t een prietterhuia i11rigtt11 ten
ciod~ ~el den nieuw bl'i1eerde~ Prieaen • die al spoedig een groot ptal
uit111aaliten , -aan geene leidalieden in bonne god1dien1t soa on&hrel.en,
De lork, ,üór de Reformatie aan den H. Waaua1u111 toq;ewQd,
s1011d destijds ler begning van de Graven van Hollancl, doeh d11 he1etlÎgÏl!g geschiedde door den .Proost na Wett-Priealaod. De P•toor
~rel.bij afirezigl.ieid Sponden ,J. (18 guld,) en de landvruchten bregteo
Jlatlûu IS ponden (30 rrold.) op. Daar ns, 100 lang als inemcben
heaga, konden , geen koster geweesL. De kerk , die• ia het be(in dezer
eeaw aeer ve"allen wa1 , ia , even al1 de pastorij, in het jaar 1806,
d~r de gemeente, ondentennd door cJe milde ginen van edele gada
dien1t1rieodeu , inaonderheid te Amster:dam, weder hcrstol4 en vernieuwd
!n, bij die gelegenheid , tevens bijna de helft verkleind, Jn he~ jaar 1841S
•s aij weder geheel hcnteld en daarbij eene nieuwe pastorij gebouwd ,
iijnde de kerk thans een setr goed ooderhooden vierkant gebouw , met
eeneu nieuwen toren, doch zouder orgel. Bij de1e kerk is eene nieuwe
aangel,gde begraafplaats,

°''°
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De R. K. lr.erlr., aan dcu H. WmHHIDua lO!!ge,-ijd, is cm ruim en
fraai gebouw, dat in 1858 en 1839 veel -verbeterd is, niet eeDen phttl
nieuwen toren
,an_, orgel 'fOOr&ien. Zij maakt met de mtt, pa._
torV een aoo fraai gebed uit, ala men misschien nergens elders in Noord
Holland aantrelt. Dit d. beeft met 4•rlijli: eea Departement
der Kaat ■ cbappij:
/fut NII ., Alfi-n, dat in liet jaar
1815 opgerigt ia, eu onge.eer 20 Leden telt.
De kermil valt in den derden Zondag in Augastua.
.
In het jaar 1-160 maakte dal dorp, met Bnkbuiaen en GrODlelnek,
flrdrag wepn1 eene uitwatering aldaar. In 16SO werd de eenl,

ei,

1

r.c

korenmolen albier geboawd. lnsgeliju werd de aluia in tien Leeplijk •
gemaakt , met het windasch , dat men met Je handen wind , e,er de
watencbutliag , om alsoo bij bd dorp lanr te kunnen ,aren, dOfh
dit beataat thans niet meer.
.
. Dit dorp beefl meer dan een• ifnaar IJCloopen ,an door bel senraltt :
•eNloaden te •orden ; 100 braken in den berfit nn 1II08 , op S1.
1

1

Gallendag , aldaar drie groole gaten in den dijk , en weder WIi mrn ·
dan !li Januarij 1610 in grootea angst , zijnde de dijk bijaa door·
seepoeld·, die echter ROff ruet greote moeite gebonden werd:
Het ••pen deaer gem. bettaat uit een weid van sil,er , met drie
roode beet•orlelen op een terra, , in nataurlijke kleur,
WERVERSHOOF (POLDER-VAN-), pold. in Dregt•rla-', pror.

-JfOOrfl-Hollanrl, arr. Hoorn, kaal. BnkAaiseta, gem. r,,,..,.f:
palende W. en N. aan Hoog•en-Laag-ZwaagdUk, O. aan de r. na
Andijk, Z. un de ban na Hoogcanpel.
Deze _pold. betlaaL, 'lolgene het kaduter, eene oppenlakle • 4m
band. 81 "· r.- 49 ,. ell., waaronder 400 liund. 61 •· r. 10 ,. ell.
aelaotbaar land ; teil 1110 b., •aarooder boerderijen 1 ·en wanlt door
de llaisea nn bet Grootalag , YAD het o,ertollige waler ontlast. Het
polderbeatu11r bataat uit het gemeentebestunr nn Wertenbaol.
WBRWILWOLZ, d. iu d, heerl, Clnff, grootb. L ~ . Zie
W1r.w1awun.
WERWOLDB, kaal. in het graat',. Zuip/an, pro,. thlJ,,laaJ.
Zi11 WaW111.11 (Hn SLOT).
WKRZINGHUIZBN, geb. in ll'1dnt110lde, pro'f, B,,o,a;.I"'- Zie
.w"11ea1111n.
WBSA, W n W■u, ri,. in Ont-/,c,lii, op het •olaldr eil.,
4naboiH I aan de 111idku1t van bet sebiereil. Hit.oe. Zij ,alt mei teDtD

11,

1

zuidwaarbehen loop in de biooeobaai tu11cben c1e schienil. Bit,,,
en L~t,-..r.
.
W&;CBLINC, ene, vermeld in 1188 ale gelesen onder 1hltla, ia

TwatM, pro,. Owrija,l,
·
WISCH, geh. in de beerl. Dt,ln,,, proY, Lifll611'J I arr.,• ija.
Z. 0. van llaaltrielt, kant, eo 1 ! u. Z. teo W. un
P·
Jfoo,6,1/i:; met 9 b. en 40 iow.
·
WESDEBRW ALDA , plaat,, nrmeld io 10153 , al, gelegea· ia h~I
graal's. Ho,..la•. R•c1& houdt het •oor de marke Wand81,rl 10
Zollotatl, pro•. 0'11fflj,_l, ,em.
doch BoalWI, ,oor
de bawe1. WunnELD, mede in Zalldntl, prov. Ottriju,l.
.
- WESKl,.BAAI, baaiinOo,t-/Mii, inde/,arlï,cAa-Ztt, uadeZuid·
kuil HD het S",uJa,d,e eil. Jam.
WES.BNBERG, ,oo,m, buea. in Zallan,l, prov. Onrijlffl, arr.
en :SI u. N. n11 Dn,nfrr, kaot. eu 2 u. W. nu lla11lk, ,em. en

0..,.,

z-a-rm,p,l,

1 u.

z.
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l1 hel jaar 1373 , des lalurdags na St. Lamhert111clag, lrol t'<'n .
g~eehe der burgerij nn Deventer naar dit h., nam het in r11 ,er
aielde het io d•n tijd ffll vier dlljJt!D geheel en al.
Dea hnei. is thans afgebroken. De daartoe behoord bebhende
,._den besluo eene oppertlakte un 34 bood. 4i ••· r, 30 "· ell.,
en worden ia èigeadom bezelea door dea 'Beer Mr. P1nu Bn:&1111
Cuam, wooaachti1t te· Zwolle.
,
WISKNHORST, voorm. adell. b.· in bel graaft, Z1tlpilen, pi:oY.
Gmln-la•tl. Zie WuuaoaeT.
··
WESBP of Wao•, 1tad, ten N, 910 6ooit.lttl, prov, /foor,1.//ol

'-'· Zie Wn...
WBSEPK, d. in Zal/and, prov. OHripal. Zie Wmt1.
WBSOP, pb. in het di11g1p.il Z•itl,,_ld, pro•. D,.,.,,_, Zie

w• .,,..

WBSOP of Was,■, bours~ op do Q..,.Jl,l■w, prov. 6elderlat1d,
Zio WnOP (HAnau-),
·
.
WISSEL of Wias■ s., buurt. op de W,der--,,l••, pro,. Otltkr
la,ul, arr. en 6 u. N. W. van ,lntl,.,a, kant'!' e~ if u. Z. lt'D 0.
,aa lff.ier}; gew. en f 11, 0. •an Barnn,ld,
WESSEJ..S..BILAND, eif. ia· Jin,lrwlil, in de lntli,du,.z,., Z. Hn
trin111-0ui-ua , tot de 11'arienhrg,gro,p behooreode , waartan he& het
•ooroaamste is.
•
·
.
·
WESSEM , ,em. in Opptr-RJJer, prov, Liwi6urg, arr. en kant.
(8 k. d., 9 m.- k., 4. •• d.); palende N. aan Heel--en-Pan
heel, 0, aau de Jlaa1 , die baar. YBD Maa■bracbt 111heidt, Z. aan de
·
- llel«uche gem. Keuea_icb, W. aan Thoril.
llae gem. heYat het •l. W euem en het geb. Pol; lie1l1at,
TOlpas h:et kaduler, eene oppe"lakte •an IJ71 band. 08 •· r. 70 •· ell.,
waaronder 521 bond. n6 v. r. ISIS •• ell. 1ebolllaar land ; telt 169 h.,
bewOODd door 179 hnillJCI., uitmakende eene be•olkiog YBD 910 inw.,
die meeat in den laadboow buo bestaan •inden.
De inw., die allan B. K. zijn, malen gedeeltelijk de
wan ".,.. ·
- uat en bebooren ,edeeltelijk tot de par. YDn HH •
·
Men heef\ in deae gem. ééne school, welke gemiddeld door een
gelal nn 80 leerlingen beaoebt wordt.
·
Het ,1. Wasu ligt :il a. z. ten W. Yin Roermond, 11110 d11amtn
,toeijiag •an de Itteren en deilaas I onr •elke laallta riv. hier een
poulTeer is op Panheel. Jllen telt er in de kom der plaats Id h.
en ruim 8iO inw.
De par. van Wusu behoort &ot het apoil, •ic. nn LW,wg, del.
,an lloerwio,aJ, wordt door eenen Putoor en eenen Kapellaao bediend
lelt 7Sfhielen, onder welke IS70 Communilanteo. De kerk, aan den
H. •1Duu111 toegewijd , ia
oud ,ebouw , met eeneo nieuwen toren
en ,an een orgel voonien.
·
De kermis •alt in den eenten Zondag na den 115 Augustus.
Het ~~n vaa W-■u bes\Ut uit drie jagthoreoe.
WISS~GBN, saam, welken men in de ,iraudeling geef\ aan do
buun. W11T-E1&as; op de <her-Yel•N, proY, 6eldnlaw,l. Zie WaT-

R°"""""'

f.8'•

een

EHH.

.

.

WKSSINGHUIZEN , \V 1111 ■e ■urn11, W 1amc-.v11111 of Wn11■ 11wa11u ,
l!'h, in Jl'e,lnttJolde, pro•. ihoflinge•, arr. kont. en :J u. Z. no
lri11Rloten , gedeeltelijk gem. en ½11. N. 0. van On1tw,1tl~, ge•
deeltelijk gem. en 3lJ min. N. van 1'1a9t111edde; met h! h. en 60 mw, lu de nabijheid van dil geb. treft men bosschen aan.
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W ES.
WEST (lli'f), l,.,prov. J'ritalortd, b. Ooat,rgoo, 1rie&. s...u;,,ger
l,uul, arr. en 8 u. N. N. U. ••o HtttPUft I kant. e11 lij u, N.N. W.
no BnllttlnfMIGg, Het is eea der buurtea , waaruit bel d, Oad.g11
be ■ laat.
'
WEST-ABTS-l'OLOEll, pold. in D,lfl-tl, pro,. Z•id-llollaad.
Zie Ant-Nl.ll&a (Wu-,..) (1).
WEST-BEEMSTER, een der ,\jr deelen waaria de bedljkin: de
in ll'altrl.ttd, prov, /foord-Hollllrttl, atr.
kut.
verdeeld ia.
llcn nnlaat daaronder het pan& , waar de Jiaperweg ea d11 Ho1,r,derw"I elkander 10\jden , en waar eene bijschool gHonden wenlt,
Deae ecbool e11 de oabijgelepne boerenwoningen dragen dea aum ,u

B,,,,.,,,,,
P.,_,,.J, ,

HOflrll,

·WaT-Bauaa.

WKST-BIERUII, ,oormalig d., prOY. Frit,,_rttl, kw. ,,,,,,,,..,
rriet. Bam,J,,l, Zie Waua-81uua.
WES'l'BROEK, gem, in bel /federmrlin der prOY. Umdl, ur.
lltr,cAI, kam. Maa,u,11 (S k. d., lS m. k., Sa. d .) ; palende N. au
de gem. llil.enam, O. aan Acbllieobonn, Z. aau Zuilen, W. 111
llaaruenrn en Tieaho,eq,
De1e gem. bataat uit den Groote-polder, deo polei. bel Bois
Ter-llart en den Boitenwegacbe-polder; be.at het dorp
We Il b roek , beaeven, eeoigo verspreid staande huizen ; beslaat me
oppenlakte, volgen• het kaduter, tan 11S56 bund. 60 •· r. 14 ,. ell,
1Hanan ongeYeer I pdeelte i, oilgneend. Zij teil Oi h., beWOOIIII
door Ht boisgu., uitmakende eene betolkior vao 700 iaw., áie i■
koeboerder\l en -.eenderij bon bestaan ,iaden.
De HerY,, die er ruim ISiO in getal 1Un, bebooren tol de pa,
ll'utitorl-n-.4ddtinAnna. - De 8 Euogel. Lulb., die er woHD,
worden tot de gem. .an Uine/at gerekend. - De R. K., HD welke
mea er 170 lelt, parocbiëren te lltreelil en to 1/aentffl.
Men beeft in dese gem. ffne aohool , welke gemiddeld door OOgt'fft
100 leerlingen beaoeht wordt.
Deze gem. i1 eeoe heerl., die •roeger door het ceslacht u11
11u11aa beaeten werd , doch naderhand i1 gekomen aan dat YH Ran
TOT N10111BoasT , waaruit sij door het huwelijk van Aan L11&11t1 ns
R11D1 TOT N1ouao■ 1, , Vronw • • Zuiln , Il'e,'1,ro,I;, Zwur-1.g
en1. meL H11Da11. JAc:o■ n■ TnL&. VAII Snoosuu■, i11 diens plàl
is onrresun , waarin •ü toL DIi toe verbleYen ia ; aijnde thao1 A ■·
baebllnouw nn Wan■ou Vro11we &iaA■IT■ H1■a11n■ Eaw■ Ba,w,
oeae Coi.UIT •'lscuu, douairière •an Ca11. Eau1111. Baron v.ur Tnu
nw S■■OUI.IH■ , wooDaebtig te '• Grareoba,re.
,
Het d. W 11,uo111: , du, genoemd mei betre1king tot de gewaea alNlli
'l'ln Ooatbroek , ulke weleer bohan lle Wiueuouwepoort. der a&acl
Utreeht stond, ligt 11 o. N. W. Yan Utrecht, 1½ u. N. O. m
Maaruen. Het il een tamelijk sroot .dorp, in welks lom mea 70 J,.
en 480 inw. telt. Vóór hel jaar 1467 wu er slechts eeae ~ ,
welke oodar de ILenpclkerk "ID St. Jacob te Ut.recht behoorde, Do
later aldaar glllicbtlc parochiekerk behoorde tóór de Reformatie oad•
het aarlldüenachap nn de domkerk. In• deae kerk waa eeae ,ib,V
a■n bet groote ootur. Ook was ar een tiku\j aaa hel ootur YU lle
ll. llaag,I llu1A, Vol1ea1 het rekenboek nu P&.0111 u1 Wn1 heel\

a...

(11 Eveneon1 1oalu1 men allo do md \V11T ramen11e1teld, namen ,
snon<ten wortlen, op de ,roord~ van ondoncllel<lhl11.

••lil• lller 111,:

1

WIS.
l1ei utpleD \'an de paalorij en •an de Puloor1inko1111len gestaan aan
de Been:11 no Zuilé11, die ook Hoeren ••n WuT■-ou waren. Oae
kerk it een vrij ,root en a11aar gebouw , wuraan men bier eu
daar DOf eenigen duifsteen vind&. Aan den aeh&erpnl binnen Le&
koot il eenc hardateeaen i.oa.be, ter eere ua 8.u.Ha■n na HoLUH ,
dea negen en &wiutigs&en Bi11chop •an Urasc■T, wu'rop hij in Bis
iciieppelijk plegtpwaad ligt ui&gehonweo. Oolr. ia aldaar ia tenen
,teen , welke in den muur .il ingemelseld , de gedachtenis bewaard ,
dal aldaar aijn besraYen de ingewanden Tan den , &en jare 1441S over
ledea1 Be11r W1LLU, Graaf u1 l\11■ 1111a1, toen Heer •• Zu11ffl •
1'alhroel, welka. hart in de abdij •an Ooa&broek en verdere li1JObaam1. deelea Ie Zuilea 1ijn &er aarde bu&eld. De toren ia dik co awaar ,
ra wu vroeger van eene 1pill ,ooraien , die er in 175!3 ie afgeaomeo.
De lurk heli& geen orgel. In 1848 •Un kerk en pulorij veel ve,be1erd en Yerfraaid,
De ke,mil nl& ia Dingsdag na il, A11gnstu1.
BiJ dit d. sou in 1487 tuucbeu de Hollaodera en Utree~11ehen, eon ·
bloedig pveeht aijn voorguallta , waarin de eer9lgemeldeD de onr
,riooiog behaalden en vele Leden dar re,ering Yin de etad Ut.recht
1neHeldeo.
Be& wapen der gem. it gevierendeeld;_ het eerete ep vierde Tiul
keel, lllet drie auileD van aiher; he& tweede en derde Taa aabel,
met een fasce ván zih·er.
W~TBBOEK. d. in het Goongl, pro,. Grtfli,,,en. Zie wIIHIOI&.
WESTBROEK (DE GROOTE-POLDER-VAN-), pold. in liet JfeJ,,,.
-Ciir der pro,. Utrecld, arr. UtruM, bot, llu,._, gem. lrnf
broel; palende N. HD de gem. Hil,enum. 0. aan AehuioaboTen,
~- tau den Baitenwegsch~polder, W, aaa Baaruenen en TienLo,-ea,
Deze pold, beslaat, ,ol1rea1 het kadutor, eene oppenlakte Tan
878 baud,, waaronder 311 bond, 10 ,. r, 76 v, ell. aeJaotbaar laad;
lelt 80 h., waaro11der 38 boerderijen , en word& doo, eeae sluis , op
~e ri,ier de Vecht, Yan het overtollige wa&ei: ontl-.t.. Het land ligt
0,H ell. onder A. P. Het polderbestmu butaat ui& een l'oldenehou&
ea ,ijf Poldermeeaten.
WEST!lROEK-EN-ACHTTIENHOVEN, kerk. gem, ia het. l f ~ , 
lia der proY. Utrer:ld, kla11. Ylll ~---•foorl, ring van TienAowa.
lea .liaeft er é4ne !r.er~ Le Weet b roe li. en teh er 840 aielen , onder.
• • ~ Ledematen. De eente , die ia deae gen1. 1-eL lcerurambt
beef\ wur,enomen, ia p11eeat Bu111Ga nw llueraKH , die io het
jaar 11177 bier atoud. Het beroep gachiedt door den Ambachtsheer

"Il

f■D West.broek.

·
~ae gem. aijo in .1843 t11ee silnreo 1elialeo, ten gebruiko·hU
hd H. Avondmaal , ten guchenke gegeven.
WESTBRUEK.-POLDER, pold. ia Rij11lawd, pro,. Zrci41-Bolland 9
arr. ea kant Leyde11, ,em. So,tm,,oiule; paleado N. aan den Groote
poldtf-,ao-Sc1et.erwoudc, O. aan de Weipoortscha-,liet, die hem 'fin•
dea Oost.broek-polder 1c'-8idt , z. aao de Noord-Aa. die hem van dea
0ude..Gelder11oudache-polder 1eheid&, W. aau den Zwet-_polder.
Ite.e pold., w.elko een sedeehe uitmaak\ van den Q--1,i,.,.,,_
OUIC- a Il' eie-Broekp~ , wordt door e4nen watermolen HD hel
overtollige waler ontlast. Daaria lîlJlren het geh. Wei poort en de
oostelijke huiaen der Zuid buo r t va D Soe terwoude,
WESTBllOEKSCUE-VAART, nart in het NeürirHr&áer, pro,.
l,'tncllt, die, aan de Klop , boven Zuilen , ui$ de J'rcltc voortkomt ,
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io ci:11e nooaddijlie ri11liRIJ, l111r.chen de gcm. ZMile11 co /l"nt6ro<I. ,
ter eener aijdc en Ac/aUinAoont ter andere aijde door , naar IY nt
broei loopt; in eeno westelijke rigting door het dorp naar dl! Jl'fU•
1en der gem. Maar,,ewen 9loeit , en 9ermgen1 tauchen die gem. en
Il'atlnwi en Z•iln door , 1wede, io deo BUo oilloopt.
• WBSTDIJK, geb. op het eil. 6oeJ.awJ., proY. Zuid,..1/ollt,,.J, art,
en 41 u. Z. no BrieU,, kant. en Sa. W. teo N.
S..-Wiji,

m

g~m. Or,Jdorp_.

lf.,,.

1

WESTDORP, geh. in het balj. Ha Kn-'a11l, proY.
!
lloll1trttl, kant. en 1 11. N.W. vao Jlllaaar, gem. en W. na Be,gra. 1
WESTDORP ol WuTan, geb. in Oost•rMffrfkr-di,,g,pil, pnn·, 1
DrntAe, arr. ea judic, kant. en SI u. Z. O. un ,11,n, adm. bnt,
en 8 u. N. leo O. van Daln, gem. en I n. Z.W. van B~; m
Jen weg. die naar bet Ellertaveld loopt; met 11 h, en onge,eer dOin.
Er beeft weleer een adellijk huis aeslaan , dat tot de aelittiea
ialben behoorde, die, io 1898, als rjddermatig werden erkmd. · Ah
si iehler de&fr ba,eaatbe wordt i;enoenad aeker Heer n11 IDD1l1111 1 ua
wiea ondtijds, met nog drie anderen, Bnons, l,svn111e ea S...,
volgen• de overlevering, de geheele gemeente Borger in eigendom toe
behoorde. Toen dit viertal later tot eene nrdeelinir had betlolea I aoa
Wasnoa, aan But11U aijo .-toegeweaen. De ba,eaathe ielve i, daim
weder in koop aan anderen o,ergepan , terwijl , in 17119, de lullte
daarbij bebooreade landerijen , heoenns eeoe meijersplaats I door J. E.
W. Rusau, Heer -&Auilnrh,y, le Veldhaiaen, aijn ,erkochtge
worden aan An■uT B11m1111 , te Cèet. Genoemde Raau baat ia de
kerk te Borger een grafkelder, die ook ià deaen koop wat befftoepea,··•·
der beding echter , dat de daarin staande kisten niet IDOffléli w ~
ot verplaatat worden ; hield de kooper aicb niet aao dae ,oorwaïidt I do
nrbeurde bij den kelder weder aan den nrkooper.
·
Hen dJr laatale eiirenaan van dit goed wu Mr. Pnan ·Bllffllll,
Oud-Gouverneur van Drenthe. Tbao1, nadat het hoi, reed, laDfat·
leden ia afgebroken en er niets meer 1igthaar is clan overbttfiels ua
grachten, wordt het erve en de landerijen in eigendom hmlell n
bewoond door de weduwe Yan den landbouwer W. Bnun. ·
WESTDORP, TOorm. d. op heteil. TAolna, froY. Znlad, Z.·W.
'llan Tholen in het oudo land Yao Scbakerloo • waanan S.mMml
oog eenigc oYcrblij(sels uir, doch thans niets mêer Tan te Yindea 11,
WESTDORPE, gem. in s,-,,..Ylo"""""", prov.Znla_,, arr...,
kaut. .Jlnl, dialr. /1■1111 palende N. aan de gem. Neaaea eo ~•
0. aan Axel en Zuiddorpe,
UD Su•nn-Gent , en W. aan Sai-no•
Gent en Neuzen •
.Dese gem. heataat uit het dorp Wutdorpe, heDCTen1 dee b·
1tricen-polder, denpold. 011d-Papescborre, denpold.l'litaw·
l'apeacborre en den Westdorpe-polder; voorts 11it een r·'
deelte van den Polder-un·-Caninliet en .an den nieawWUl•
ten Pa u I in e-p old• r. Zij il, volgen, het kadaster, groot tHII liilnd,
7 v. r. 69 v. ell., waaronder iSU bond. 81 ,._ r. 29 v. eU. l,elast•
baar land; telt 27i h,, bewoond door 277 huisgea,, uitmal:adt eeae
bevolkinir "an 1400 inw., die meest hua beitaan Yiaden ia de■
landbouw. Mea beef\ er 1 wiodko,eoruoleo , 1 ciebi,rlJfabriek en i leer
looijerijen,
De ,ngeaetenen, die, op 70 na, allen B. K. aljn , maken de par.
nn 1'e,lllorpe uit, welke lot het vic. gen. van B,,da, ddl. n,
J/at,,, behoort en door eenci, Pastoor wordt bediend.
1

"ff.

z.
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n. 70 Herv. maken deel ui& na de som. So,..an-G,a1. - llen
liet/'t ia Jeq_ geni. eene aehool , welko de, aomen se1uiddeld door 40,
des wuien door 1510 leerlmgen huocht "·o.-dt.
ffeL d. WuTJIO&PB ligt_lS 11.
nn Goes, 1i u. Z. W. van Aiel,
eu 31 u. Z, W. 'Van ffulat. Hel ia een knap lang dorp, welks hui•
&ell de.da op. deelt beneden den Graaf-JauadijlL gebouwd aijn.
Ot·t
kanaal ,an Neuzen loopt van het Z. naar het N. door deae gem. e11
,cheidt baar in Lwee oogelijke declco, Er •Laan in het .dorp 72 11.,
bewoond door 7 4 .bnisgeainnen en 420 aieleo,
·
0. kei;:l , aan de H. 1/aagtl toegewijd , is een nel gebouw, met
eeaca loepelt.ore• en. van een orpl voor:i:ien. In 1841 i1 di11 lerk
grooteadeels vernieuwd, - De dorpuehool is in 18i7 nieuw gesticht.
Da kermis val& in op den eenten Zondag in de lll&lnd lulij. Ge
dlU'Code de Belgische onlu1ten i1 deze. pm. door troepen bczei geweeat ,
om de toegangen naar het naburig Bclflië la bewaken , welke 101f
ecoigermate weren venlerlt.
Het wapen van WaaTDO&H is ,an aauur, mel bel gedeelte van een
dorp. bat-.henen door de omlergaande 100, alles van goud.
WESTDORPE (DE POLDER .VAN-) of N11aw-Vo11nsc ■ oaaa, pold.
in S...11-r la•tulffffl 1 pros-. Zeeland 1 arr. 0011, kant. Anl 1 distr.
ll,J,1, gem. /F e1ttlarr; palende N. en W. aan du gem. Neu:ieo 1
0. aan den Stroodorpe-polder, Z, aan het Sa11ebe-gat .en de gem.

z.

8-s-,an-Geot.
Dae pold.
nmen& ,

i•,

bij ver1Jnnning -vari Let toenmalig Franseh gonver

in da&o 29 'tltermidor jaar XII , door eeoe vereeoigiog

nt,

,a■

eigeaaren , bekend ouder den naam van de Ca.papie Binto,,t ,
met eenige aldaar selegena gronden en 1cborreo. llij i1
r greol. 141 ~11od. 70 v. r. 8 v. 11II,; heeft. eene kadastrale
uitgai~klheid van !üi bund, 96 , . . r. 00 v. ell. en bnat 1lechll
2 holiteden.
0- pold. watert uit .op het westelijké uitwalf.lringskanaal van
Belgii nur Ncu1en 11n: heL bebei,r berust hij eeneo Dijkgraaf , eenea
Guworene ea eeoen Ontvanger Griffier.
WBSTOORP.ERDIEP, water in Oo1ür1nauJmling1pál ;prov. DrealAe,
dat, 11abij Wnlthwp, onupringt. en, ooordwaarLs lljlnloopeode, ver
volgeu, onder den naam van liet Dao11w11D■■ u1■P, ee11 weinîs ten Z.
1an het do,p Gaaeher-l'iijevcen, de Bunse of Oo1Lermoersche
t aart vormt.
WESTDDINEN , duina&reek op het eil. Gae~~n,-fherflal,;m,
prov, ZviJ..Hol"vtá, gem. eo i u. W. van Ouddo'7', uitmakende een
a&oaderlijk ~ l a daiaen , door polderland OIDJ'inffd , als : Z. door
d~ Preekbil , Z. W. en W. den West-Nieowlaodsche-polder en N. den
ll•weooord- ea Oud-Nieawlandscbe-polder.; terwijl zij ten 0. tegen
liet Oudelaod-van-Diepenhont grenaen en daardoor dit voorm. eiland
•roep, lqen de 1ee bescbermden.
.
WEST-.RILAID, eil. ia 0011-I,ulii, in de Straat ti11.nda ; 12'> 4"

J. B., 1:'58° IS8' O. L.
WESTEIND, b. in Rijurul, prov. Z11id-llollaad, arr., kant. e11
t ll, Z, van ~ - 1 ,em. en 1 ll. Z. W. van Saeter,,,tnUle ; met
13 b. en 90 inw.

·

WESTEINDB, ~t westelijk gedeelte, van het d. Dtoingeloo, in Di,.

~r,li•g,pil, prov. DrntM, arr. en ä u. z: Z. W. HD Álll!P, ad1a.
1111\, en 4 u. N. N. O. van N,ppel, jndic. ka11l. en· 3 u. N. W. v~u
lloognttn.
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WESTEINDB, b. in Knu11m1rla111l , prov. ,Toor,l-1/oU.nd, arr. en
..n .4,n,tn,l- , kanl. /f ieurwr-Am,lel, i n. Z. W. m
✓.,,,.,~,-•, gem • .Jal,...eer-n-KuJel,IMrt, ½o, z. W, no .4.,,_,,,
WESTEINDE, b. in de lfiedo'J'ff'l:ogge, pro•. Noonl-HoU..d,
arr. eo 31 u, N. 0. 'fin .-lhaa,, kant. eo 31 n Z. 0. van &A,.
gnt, gem, Orult-lfirdorp-n-Zijd,mnd, 1ijnde het westeinde ,an lffot
d. Oude-!Vhdo,p.
WRSTEJNDË, boon. in de o.,,,..pel■we, pro•. OelJtrlan,l, distr.
Yeluvc, kw., arr. en 9i u. 0. N. 0. HD ArraAem, kant. en i! a. 0.

l u. Z. W.

no H,,,..,,.;jll, gem. eo i½ n. N. 0. van Bf'flllllo, 1 u, W. no
lf-,,,.t, waartoe 1ij kerkelijk behoort; met 64 h. en 410 in•.
WESTEINDE-VAN-ACHTERBBORK (BBT), pold. in den Cti.
,,.,.,.n,,aa,tl, proT. Zriitl-Holland, arr. Rottmlotn, kan\, &'°""'°'8,
gem. BwUfHMNde-1t1•AcAtmroe/r.
WESTEINDBRLANDEN, streek lands in de riw•lfoorrl~,
proY, Jfoortl•Hol'411tl, arr. en kant. Hoorn, gem. ,,,ogru,a-n-'iJ·IA
way ; palende N. aan de bannen nn Sijbecarspel en Benninghrotl
0. aan de Oosteinder-landen , Z. aan de BnitendUksche landen, W.
aan de Bannt'D nn Wadway en Spanbroek.
WESTEINDER·POLDER (DE), pold. in het balj. 110 , , , _ , ,
prH. z-.,tl.Hol'lontl. Zie wuun (Hn w..,........ua-).
WESTEINDE.VAN-LUDIEN (HET), b, io K-na,rlou 1 prot.
JfoorJ-BoUnrul, Zie L,■■H (HIT W1u1111D1•n•->•
WESTEINDSCHE-POLDBR, pold. in RijnlnJ, pro•. Z..l-Bol•
lncl, gedeeltelijk arr. en kant. #Ayden I gem. 6oetewH11J,, .-.1·
telUk arr••, 0rt1Hf1Ttagt, kant. 1'oor6r,rg, pm. Stom,-jl:-ra.-.
~J,t:Amda•-Zrcirlrijth-en-T,Jirigrr6ro,k; palende N. W. ua dlll
Spek-polder en den Rof-t,older N. •&Il den Vliet•polder • O. 111111 den Greo,
ten-polder eo den Z•et-polder,
aan den Groote-Blanbatt, Z.W.
aan ~en Hoi11itten-polder, W. aan den Riet-polder,
,Deze pold., beslaat, •olgena het bdanler, eene oppe"l11ltre un
1174 buncl, wuronderlSISIS bond, sehotbaarland; alsonderSo,t~J,,
•olgeo1 het kadaster, 304 bond. 98 v. r. 90 •• ell,, waaronder l90 baad.
acbotbaar land, onder s,-,-ijUI' ilfffflt-L,yàwrtdam-Z'""f't•·
f'tdiflgemod , •algen, het kad•ter ooge•eer 270 band.~ en dllt'Gllllrr
i61S bund. achotbaar land. Hel land ligt 1.47 eU. onder A.P. Dwi•
ligt de b. We ■ te i n de. Men telt ·er onder Sodtf'IIJhtk, 18 ._ en
1!il boerderijen. Hij wordt door eeoen molen op den Jltln , TIi hel
overtollip valer ontlast. Het _polderbestanr bestaat uit Borpliealcr
en Tier Poldenneester.
WESTELAAR, freh. in ·hel markgr. un
pm.
Noorll-Brahnd. Zie Lua ·(WIST-),
•
WESTEL-BBEBS, d. in de ller'jfflj '11ft •, Bntogffl6oul, l.,, o;,.
1""1tlijl:, pro•. Jfoo,tl.-lhabo1t.rl. Zie Bnas ·(WISHL),
WHSTEN (DE) , of WnT111111D, geh. op het eil. Tenl, ~•• 1'otrtl
llollantl, arr. en 1 a. ll. van Al6ntoar ,lanl. en 3 a. N. 91n dtn
Heldn-, gem. Te.rel, ! u. W. Z. W. nn dert B•rgt 1 1 a. N. van
den Hoorn , wurtoe het lerkelijk 'behoort.
V roe,rer wa1 dit eeh bloeijend dorp , welkt kerk , near men tril, de
moederkerk nn het geheele eiland sonde geweest 11Jn en het rest ~n
begrafenis , •an te trouwen en te cloopen heél't gehad. De ~ J
·van de pa1torij plagt oo" den Graaf 'fin Bolland , !Ie io,Lelliag ,.., dea
Putoor den Aartsdiaken no Utrecht toe te komen. In het jaar 11JI~ [
had de pastorij in eigendom 18 morgen (ruim 14 bund.), etn pastoorsh 11
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tD H perccelen laod1, Loep e 1 go o raten genaamd, :In hel acltJe jaar
1ru Pastoor van \VIIHHID , aLLE ■ n11 Au. ■ ua , dio, laoe"el niet onder
ziioe pastorij wonende, jaarlijks nog 60 rijnscbe guldens (84 gold.) lrok.
De koster werd ook doot de Graven aangesteld , en 'Werd dal ambt in
het selfde jaar heli.leed door L11nu Gu ■ 1n1., die bij afwezendheid tJenoot

4 rijnsche guldens (IS 1tnld. 60 cents). Van de11e kerli. ia thans geen 1poo11
meer onrig , doch de toren is oog steeds in we&en en heli.end onder
den naam van Westertoren; hoewel er de spits, omtrent het jaar
1710, is afgewaaid. De toren heeft notr tot aan den omloop zijne ,olle
hoogte, en dient thans tot een baken m zee, wordende dan ook, of
schoon bel een eigendom der gem. is , door het Deparlement van Ma
rine onderhouden. Nabij dien toren slaan thans nog 9 hoereowonin•
gen, bewoond door ruim ISO zielen.
Wanneer of waardoor dit dorp, dal vermoedelijk een• nij aanzien
lijk moel geweest zijn , in 'l'erval geraakt en allengs l'erd\\'enen is ,
llodt men nergens opgelceli.end ; de Ot"crlevering wil , dal liet door de
Spanjaarden 'l'erbrand 1oude 1iju I waarvoor geen andere wauscbijnlijk1 heid beslaat , dan dal er voorheen omtrent den tegenwoordige Hon een
inham bestond , het Spanjaardsgat genoemd , welke het meer gemak
leltik maali.te om dit dorp van den zeekanL te naderen.
WESTEN (HET), d. op het eil. ll'imngtn, pro.,, lfoord-1/olltncd.
Zie Wun1u110.
WESTENBURG, buit in Delfla•tl, proY. Z•itl-llollo•tl, arr. en
1111, 0. van '• GraPmluzge, kant. en gem. Foorbarg.
WESTENDE, b. in Ken11e-rlantl, prov. Noord.//,U,.,.,l. Zie
W1n111111.

WESTENDE , voorm. plaats or d, in Oo,lb11rgtf'-andaeA1, in Slaat,.
J'loa,uhr,n, pro,. Zttland, op het ,erdrcml,,en eil. ll'ulpn I de naam
onllt!t!oende nn de ligging op dat eiland, Hel terdwtèo reed, vroeger
dan het eiland zelf. Zie hel art. Wnr111.
WESTENDOllP, Luurs. op de lliJdel-Yeluw, prov. G,ldtf'laad,
distr. 1'elu1r111, kw., arr. en lij u. N. van 4mlann, kant. el) il 11.
N. len 0. van 41ieldoom, gem. en 1 u. Z. 0. vaa Bpe; met ruim
130 inw.
WEStENDORP, boun. in het graaf,. Zatphe., pl'O't, Geltkrltlflfl,
distr.• arr. en 6 u. Z. Z. 0. van Zutphen, kant. ea 1i u, N. 0.
,an Ter-Borg, gcm. lf'isch, f u.N.noYarutNld, waartoe het ker
kelijk behoort; met 1li4 h. ea 101S0 inw.
WESTENENK, buur,. op de /feJ.r.relaw, prov. GMÛrla•d.
Zie E111t (Wuna-),

WES~NESCH , geb. in het dingspil ZuiJnrPdd, pro". DrnatAe,
arr., judic. kant. en OJ u.
0. van Ár,en, adm. kant. en il u.
N. 0. van Dale•, gem. ent u. W. van Emmen; met i7 h. en ilO inw.
WEST-ENGEN, in de wandeli11« genaamd W111111G1■, W11111n1 of
W1111uu, buun, op de
prov. Geldet-la•fl, distr. Yn■-,
arr. en 10 u. N. ten W. 4nil&nn, 11.ant. en 1i u. Z. Z. W. "fan El
bi,rg, gem. CD 10 min. O. van Doorupijl:; met 46 b. en 210 inw.
Jo deie buurs. stond in het jaar 80IS de eente Cbrisle&kerk, op
deo thans nog bekeoden Kerkenhull, waarvan de sa:te in oanloop
is, dat de duivel die in eene naebt verplaatste naar DoornÏijk ,
an bel tegenwoordige Zuiderieealrand. Ook bestaat bier de
of.
T u • W e_u i ogen, waar de tinaen der geestelijke goederen van
Epe nog jaarlijks worden ;ifgedragen, onder de beoaminir van hd
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WESTENIIOLTE, huurs. en markle in z"zla111l, prDY. Oitrijml,
ar11,, en 1 "· N.
\lólll Zwolû, gem, Zwollerl.atirl, 1! u.
Tiln
Jla1t.,ibroá, waartoe het kerkelijk behoort; met 11SO inw.
Deze oude buura. io vroegere eeuwen ook, volgens Run, W1S11111WALD.t. gehecten , bevat de plaat•, wanr eertijds de beruchte burg:
tLins Voorst of Voërst beengesLaan, en de Konijnenbelten,
wclle beu,ela niet onwaarsr.bijnlijk door de Zuiderzee, v66r het l,e.
alaan van Mastenbroek en 1elf1 vao Kampen or de Delt.a ran den 11ml ,
opgeworpen zijn.
Jlen heeft er bet kast. \Ver k ere n en eene school.
DiL geh. is in den watervl-1 YOn Febroarij 18i!S irrootendeels on•
dergeloopen, hebbende het water aldaar op enkele plaatsen 1,70 dl.
gestaan , in de school 1,ISO.
WEST-EN-KIL-POLDER-VAN-DE-BKEKSTRR (DE), thane betet
bekeud onder den' naam ·vaq den :M1DDI\IIP01.Daa, een der drie pold. waar•
uit de Bena,ter bestaat, in 11'atrrlaml, pro,. Jfaarrl-HollanJ, arr.
//,,,,,.., kant. Purmermck, gcm. BHffl1ler,
Deze pold. beslaat , •~lgens bel kadaster, eene oppenl11kle uu
:n;oo bnnd. 6ä \1, r. 49 ,. ell., en wordt door lel en twintig naolem,
op de ringsloot, van het o\crtollige wa_ter ontlast.
WEST~EN-OOST-POLDEll (DE), onbehuisde pold. in DtlpaaJ,
prov. Z11iJ•llalh,Rtl, nrr. Rntterdam, kant, Y1aa"rlin11111, gedeeltell,ji
gem. Yltlf!,nli,.,,., gedeeltelijk gem. Ylan,rli"ftt'"A"'6atAt-1a-B.,.
pulckr; palende N. aan Groot-Vettenoord, N. 0. aan de huen m
O. en
aan het Buitenland en de Builenpmn en
Vlaardingen,
W. aan den Zevenman1-polder.
Deze pold. wordt door eene 1lai1 , op de Maas , nn het o,ertallir
water oatluL
WESTIND.IJI. (NIEUW-), pold. in Staata-Ploèn_,,., in
Är1WG1:M, prov. Zttlaatl, arr. 0011 1 k_ant. A:nl, di1lr, //•ld,pm,
lltl(lr1 paleiJde N. aan Oud- Westenrijk, 0. un den Kleine-7.eTlllllr
polder, Z. aan bd voormalig A1clsche-gat, W. aan deo louden-pol·
der en het. yeh. Mauritsfort.
,
Deze , in 661S ingedijkte I lolder heeft eene kada,trale nitptrêlt•
heid wan· t31S hund•. 6lS v. r.1 v. cll., en ia schotbaar grooi. 1i9lllllcl,
llli v. r. 40 v. ell. Daarin staan slechta i boerenhoe,·en en tmt
arlieidernoQPII , en hij watert door eenen &lecnen duiker op dea ·r
melden kleinea Zevenaanpolder nit. Ret polderbestuur bestaat lil
eenen Bebcer4er en eenen OnderbeLeerdcr.
·
·
WESTENRUK (NOORD·), pold. ia Staat,-Jl'laattilntn, in
-"-"'""'• .pro,. ZeelonJ. Zie Znnua (KLE111-).
·
WESTINRIJK. (OUDJ, pold. in Staa,..J'laanthren in lf~mt·-'•·
6aoht, prov. Ztelo,111, arr. Goe, 1 kant 4.rel, distr. HNht, gem. Oitl,
palende N. aan den l,oven•pulder en df'n Goesen-polder, ·O, Uli den
Gouea·polder, Z, aan Nieuw• Westenr\jk , 'Vf. aan dt•n Konden-polder
en be& do.rp H,oek.
,
,
Deze pohl., in 1638 ingedijkt , héeft eene kadastrale nit~lreltheid
~an .i36 bund. 66 ,. r. en 8 v. ell. en is schotbaar grool til tiuad..
~ Y. r. Daarin slaau , be~ahe eenc meestoof , OOIJ 4 hofsteden,!•
eene bijzondere 1Joai111~ Hij watert 01& door eenen eteenen duiker 10
deo Loteapolder. Het polderbt-stuur bestaat uit eenen DljkgraaF, bV·
gea&aan door eeaen Ontvanger-Griffier.
.
,
WESTEN RIJK (ZUID-), pold; in Staat,-Plaann,rn, in !Fe~srN•
Ä111baclit, pro,. Zeel11n,I, Zie '\ onr.,.~cuo11nt1 (Oc11-).
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'l'ISTENSC,OUWEN, heerl. op het eil. Sohlneta, prov. Zn1-1, arr. ZierilR,, kant. • ~ , pm.
,.._; paleocle N. O. en O. aan de heerl. Burgh, t. aan de Ooe
lff.Scllelde , W. eo N. W. aan den We1tennban-van-cle-dninen-van
S.ouweo.
D.e beerl., waarin voorhe4!o het. vlek Weste os c ho u w e o IOf_!
lin1t lhan, 1lechta eenip venpreid linende buiaen en hofsteden. zu
lialaat, volgen• het kadu&er, eèrte oppe"lakte van HO.band. 91 v. r.
l,n telt er 13 b,, bewoond door 1S hui1f191., uitmüeode eeoe hevol•
1Îllf ,an 80 inw., die meest in den landbouw hun beat.aan- wiadea.
De iaw,, die allen Be". lijn, behooren lt,t de pm. 't'Bn Bwgla. lea lteef't. in dae gem. geene IObool , maar de kimleren (911ieteo
onderwijs te B■rgla,
·
WDnUC:110awu. il un· oud, met Bamstede hij de 1elfde Henen
llaeten pweat, en van daar zijn meest de aelfde privilegiën , ~ea•
mi en voo,boden, aan beide deae heerlUkheden gemeen. &:hler •er
giMen lij aicla, die hierom meeaeo , dat Wurl&lllclloawu un he& l"efJ'I·
pbied •an ·Haamstede onderworpea 1011 aijn 19wee1t or eea p..ate

s._,.,,__

daarnn nu· hebben uitgemaakt. , naanlien bel altijd eeae heerlijkheid

op 1ich ■elve ,ras ia en nog ia. Baar regt1gehied strekte aich.oit over
liet ,-le W e ■ t.land en den polder genaamd de Ieipacht, en
,oonoaalt ook over bat. Oude--Nieuwland, dat nu door de aee
t1r1nlpo ia.
·
•
la bet jaar 1677 ia de heerlijkheid WaT1111eao11wn, met de Zvid
da'8'D , .bij koop gekomen aan deo Heer Pan• •• HtiTaan , Heer
• Bargla, llaadpea1ionaril van Zeeland ; doch in be\ jur 1878 p
lllMt door dul Heer l•coa u Wina, Heer NII H-,ffl,, Rent
-.ter-Generul van Zeeland Beooatea-Schelde, Zijae dochter, V reawe

r..u.. ••

Wina, hralJI haar &en huwelijk ua -den Beer

l•• N

Bn-

IOOn, de Beer Br. A•u•• •• 8111'118T, oatl Ba._......ler
der ltad Zierikaee ea OpperdUkgraaf van den lande •an Selaouwen, in
lid midden der vorip eeuw , he1i&ter tlaer beerlQkheid "81, Tba•
wordt lij ia eigendom beaeten door lllevroow ·Gaarau1D& H Wn,
d-.îtiàre •aa Jonkheer Ju , ........ vu Vauaana, woonachlig Ie
ZianliRe,
r
·Hst toormalige vlek W811'1111Caoaw1111 las S u, W. •11n Zieribee,
'I a. z. W. Tan .Brouwerahaveo,
· ·
Het werd du genoemd , omdat het in het nitente weateinde van
Schoawen piepa wa■• In eenea brieF, door Jouw , Hertog N11 llfllltta
riag,a, in bet_ja_ar 15196, op Woen■dag •6ór Allerheilipo, ~ •
Ier bede van Heer Jaa na Bu111a, kreeaJ het den naam van T.us
1a1, wieu

lffllr■ DI : hetpen , votren• 1om1oiRCD , 100 veel beteelteot als eiland

••• ol aan dé Schelde , die bU Pnr.oa1111 den naam van Tab n d a

draa,t,

,

.

Dit acht men dan ook le Ilja , he\ Palevoebheinde, bij 11am Stou,
oader Ju n• AYUlla, gemeld, welke naam echter, onaea aehteoa,
door Au1ao1 beter word& lOl!ppalt op het Palinbdeel , lijnde NB
llaerlllige ■tnek in de duinen van Schon•en , die nog het Pa link ►
11 l genoemd wordl, Wat er van deae aumaloelpeling ooit mop lijn.
bel ia oaptwUfeld een aeer ond , en al
het ffrl088rd11aea bloei

P.dste

•roer

tlelt van Sehonwen seweest , welk, bekwame ha•ea bel niet
alleen goede plegenheid voor een groote binnennart , maar 1elfi ook
1 1111, e~a aanmerkelijke aeevaart nnebafte , aoodat nle koopv ■ardij
ldiepen naar Outt en West I en -.oornamelijk vele haringbuiaen • no
XII D1n.
19
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claar af,oerea , terwijl het reeds omtrent. het jaar 1418 -Uae ,aart
lel in Spanje en PCll'tupl uidireidde, lllltgeen toen nog ieh .,...._.
••; BelUl dan ook de IChepen, te Zieribee te hais behOllllllde, ..
belverpanftll Ood-DreiMbor, daarSU Yroepr plasten uit .......,
nor lang albiergehuend hebben. Gelaip un aijnen kooJ>~•del.4'
de bie, 'foor gemeWen ltrief •an Jnu, Hertog . en
~ . •••rbU·hU die 'flD W1111111movwa •etgant, doer alle
IQne limda tolniJ te nren ea bannen koophalldel te d,U'ffll ; llllle
'11111 aeker octnoi el priv~e na ~ lun na Beaaeallli, ah
Graal - UD die 'flUI
en w ~ ,
f8118Vlà te aecbelen , op dea lull&eo JunU det jun 1471 , nlel elleen
tel
lia,e ,reàmarkten , 111811' ook 'flUI allen .....
handel dur pire,en ,rordende, Tot dit einde 'Hl'd ban ~ ,
eee ■eptedoea_.., amd---•tesepleaee
helfeae Ier ale 'fllll 'fooncbnftn handel veni,cht ln wotdtn. lea
nder blijk ,an à l~del •• Wan.....,._• Yiadt . - ÎII
NlltD brief 'flD ln&D IV, Koaias ... Br,gelnd' 'fBD het .... Jur'
ia welke• die 'fllll a•••,,,,,. ea WanllllC■H'WD 'flll'SIIDd wnl:
•clat lij in alle gewetleo ea hM'811111 'fan aijn lonillgrijk , met i.ne
• ~ en koopmamclaap •rUelUk, 'freder\Jk en ru ■teliJk . _ eu
• wederben,a IDotr'ID ;" en la■tnelUk de brief uo tolnijheicl , daar
ILsmwao 'fU Can11U■, Heer"• H.............1Y,,,....,,_,.,
den i1 PebroarU 1803 , van de Heeren ,an de rekeainge na IWlnd.
,.., beide deae beerlUkheden •erk"'fJl!II, lndiea het. waar la• • 1I,
~ wordt, dat te Wanuc■RWD, toen het io -Unen bloel ••
_ , en hrmtÏIJ ,Umche-wtioherberaen te plVk pweeal ,Un' - ÎI
het ligt te betJ,Upen , clat het 1111en grooten toevloed 'fllD huddalèn
IIIINll pbatl hebben. Omtrent het jaar 1'9S begon mea er, a!JeNint
ia Zeeland, lot de 'f'ÏlebTanpt, hoeken of 'fÎIChbo"'8n te lloinlel,
te • - 1leah11 kleine pinkea en slabbencheepjet l!Ûfill
wenlea, ,raneer de riHh, die •U aanb,.,._ • • .,..· ftlMlk of
pd,ooa,I werd , daar mea dien toen , in tonnen paowten , Mf11 Ie
ffffNrea, Het 'fll'bilal, dat R1HD1aaa van W■nlllCUUWa pft,
doet PIIGII aien, dat he, eeae tre&'elUle plaats IIIOI& peat 4n•
HU IIIIJI , dat er 001 in aijneo tijd eene 100 schoone eo fn•Ué hrt
,tenc1 , ali mea ep weinis dorpen ia Zeelllbd •indt ; dat liet eefllds
~n dreef nn boomen , aan beiae aijdea nu de kerk , me& 'file ICMlle
baiaen en lelden heelt 9ebad , nleL anden, dan of hel eeae ...i p
ween ware. Maar nadat , op hel einde •an de 'tQf\iende èD ie W
Jieeia 'fan de Hlliende eeuw, · de hann 'f8D Wanasc:nnra ..teo
pen en ftnlllld • • , ia dae plaats met den ttd ••n imronen Olt·
llloot , waardoor de haiaen en kerk tot eenn puinhoop ..-._,dmi en
eindeJUt geheel atirebrom aU• ; aoo dal ,aa ilien ouden laitler in
on1e degen niet, lan een ,tuk van eenen toren , dat mede DGf tot
en baba •entrekte, wu O'fel'IJlbleven , bene•ea• eenip wemip liae
rea,roningen. Doch ook deae fraaije bouwval , het lut,te om-bllW
•aa die eenmaal aoo 'ftlvannde plaats, i, in 18411, lot leedwesea
'flD alle liefhèbhen der oudheden , afgebroken. Hel ia· opmerleltlk,
dal ·een llak "n dt1e11 toren , doo, den bliksem at'prukt, in 4ea
hoitenmuur, een weinig lager , aoodanig iapdrulr.t · wu, all of liet
mel den muur tot een gegoten waa, waanan het bijploof wetwliela,ebelijke •ertellingen deed,
.
liet wapen dezer lieerl. bestaat in een veld nn sabel , mel fflll
fuce nn goud.
.
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Wl$TDWOOD, geh. la 1'olknllOH• 1 prov. 0Hrijutl, arr. eo
ff a. N. N;W, 't'ID Zwll, 1 kant. eo i u. N.W. van Stllftroijl, gem.

eo t u. W. na SIHtlwijltrwold,

Ower-B,,,..,. ,

1Jl!STBBAAN, oua aaeU, goed in de
pro•. 6tWtrlorul,
&tr'l arr. en 1i u. N. nn 1'ij_•,gen, kant. eo gem. ~Id.
Dié goed , bestaande in beereobuil ea verdere getimmerten , beae
ftllÏ liciompard , bouw- en weiland • beslaa• eene oppervlelte 'fan ft
hand. 10 "· r. 40 •• ell,
_

~EUDT, een der drie deelen of ambten

tall

Fi•lgo, pl'O't'.

~RBAatlA , oude nu~ Yan het Yoora1. d. W1ffu11u1111,
pro,. Prinloü~ lw, 1l"e,l!f'goo, griet. BorraJ11l. Zie Wuna•no■•
WBSTlll
1[, Yoorm. buit. op_ het eil. F oldttirtfl , pro•. Zulilr&cl 1
arr. ea 1 u. z. W. no Mitllàlhrg, kant. en 10 m111• .N. N. W.

z.

,.. Ylifflffgffl l_ gem. en IS min.
taD Koiukmb.
WISTERBBBK (DB), beek in het diog1pil Zuiûtr-,ld, proY. DMtlM, ·
w.lke mettwee takken in de uitgestrekte Nocml-en Zuitl-Bo~,r.tHlllll1
in liet Z, 0. •ao de proY. Drfflllw 1 onupringt, in een 1oidelijke rigtias
door liet .d. Schoonebeek Tloeit en 1ich .in het Sclwoae#,ee'lwnli,p onllut.
WISTIBBEBK (DE), beek in ~et Riji NA Nijmeg,n 1 pro't. 6,l
imtn,4. Zie llua (Har).

'WtlsTERBEEI (HET 'HUIS-TER-), voonn. adell. b.,

&11101

eea

l,ait., in het 1'111/and N11 Delfl,atl, prov. Zuul-Holland, arr. en
1 a. Z.W. vao '• GmflfflAag,, kant, en i 11. N. Leo 0. van Naald
.;'i, gem. ea 1 u. N. 0. tan Lóo,"4,i,an , aan den weg uar •• Gra

tt11liap,
Di& liuit, onlleent 1Unen naam no eeno beek , aan welke het ge
boan il, d111 pheeten in tegenoverstelling nn eone andere Ooater
heei. pnumd. Reeds in het jaar 1430, wu W11.1.1•, bastaard 'fan
dea Graaf .•• B olllantl , Beer """ Schagen, aticbter no dit alot. Het

,rad pbouwd, om te dienen &ot eene plut1 van nnterking. Van
hier de diepe grachten I van welke het omringd werd I en de Tier toreoa

met. ielûetgateo, die op de boeken van bel gebouw 1tonden. Tbana
1Îel men 1lecht1 eenige lage seskante torentjes , rondom een vier.kant,
llfflDI een oil.ltek hetwelk. ten dak~ uitrijst. Ook bad het iijn opper

ta•nederboC, boo1J!1aarden en eigen warande, met menigte konijnen ,
in dicnoege dat •U aomtljda tot overlaat van de huren ventrelr..ten ,
waarom het Hof in deo jare 14153 aan aekereo J.i.coa Wu■■a111:t11U
nijheid gaf, c,m de konijnen, op 11Jn land.komende, &e mogen vaogea
ea tlood alaan , uitwijaens de volgende acte.
.
• Op ten XVllen dacb Octobri A0 , LIII. soo was bij den Hove
• peumenteen al1 dat J.i.co ■ W11aa11CÛT11001 alle de quenynen die
• hJ oter beerltcbeyt van WDt1H111 commende op 1yo laat en in
• sya pachtgoede aal mogen tangen , 1lae11 ende syoeo wille daer
• mede te doen , wair by op ayn voerss. land bevingen en gecrygen
• aal mogen sonder misdoen , overmits dat die aelve bim daselia
•sroote acbade doen , ende der meerder aekerbeit of yemant dairom
• J.u;o1 · YOersa. overlast doen woudé, 't Hof neemt den ■elven J.i.coa
• W11■ aa1c ■"1s1. in myo gen. Heereo protextie en beschermenisse aen
' IJle en aen goede. Ald111 gedaen in den Rage, actum ut supra et
• praeolibua Douaour, Uruaon
Pon1a."
Bij deae acle nl\ op te merken, dat het Ho1s WasrHHlltt aldaar
betiteld werd met den naam van heerlijkheid, 1100 als het ook iri andere
OQde brieven genoemd werd Att ,lol en l.a1te11l W11r11111111., welke be
•oordiogen te keunen genn cle aan1icnlijkheid eo &lerkle van dil huis
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in dien lijd. Ook werd er gemeenlijk bijge.uefd J'iUell,,.,_J,; d01
\'Ïudt mcu dit woord al in den cer1teo opdragtbrief vaa den 1 laa
arij 1430 , waarbij zekere Daas. Junoo■ aaa den Horaaemdm Beer
Wu.u■ den Butaard, H•r NII Sdaagn, opdraagt eene WOllinp met
Yier mersea land, , luuel min of meer , gelepo op J'itüU,,..,.,
strekkende van den breedeo ,weg tot Jr.w Ba11101 woning toe. 7.oo ook
in eenen kuali~gbrief YDD het jaar 11S68, waarbij Beer N1couu n■ Wa
T1a11u Yerbiudt, ten bebone nn den R. Gent armen in '• Gra,enhag!,
1ijn hui1iop of kuteel, genaamd W ar1u1u en Tiluu.-Je, mittn
warande , boomgaerdeo , groot omtrenl~en margen ; en in anderen no den jare 11i&9 1ijn hui■ ge
Yiledlenoonl.e. Bij ftl
teatament door N1co1.u1 ua W aru1nr. en A ■ 11Hnr. •u .Rooa, édatt
liedm, werleden en rpasseercl , den i7 Maart de■ jaar 1711 , •ml
he\ meergemelde hu11 genaamd an ■ 011 n Wanaaaa, die lier.tal,
Yan Fiuelleruorde anoes den anderen. Of no dae beUIIIÏlg
behoort -aan het hui■, hetgeen t'6r de 1ticbting ••a het bui■ Ie Wa
TUJtH -door den meergemelden Wauu den Ballaard , daar bed\ r
ataan , en er als nog ge,onden wordt, doch io een boerenhni■ ,eraadml,
en ouwel 170 voeten (raim US ell.) lang i■, dan aan den greod oflnd.
streek , waarop dit land gelegen i1 , mag men ae1r3en duitter le rijii.
Want het te \\"illen brengen lot de tijden van den Keiaer Las Vr
'IILLIVI, e11 te aeg~n • dat deao \"ont, wannttr hij al■ O,ente Bt.
Yelhebber der Romein■ebe benden bier te lande gebood , dit huis tol rija
jagthui ■ 1oude hebben gebruikt, en dat het oit dien. hoofde dm naam
Yin F1111.u,01T of V1n11,1.1uoo1T 1oude bel.omen hebben, ÏI "8lteo
allen grond nu waarheid en een urdieht■el •
lieden , flie uit
den klank dc:s woord■ hunne tijdgenooten en aakomeli11Cf!1 mlle
fabelen Hor echte bewijzen ep de mouw ffetpeld hebben. Derbln
ia het, on1es bedunken•, waanebijolijk , dat V1n1LLBYOOBI niet is
do naam van de hofstede , maar na de laadstreek , waarin dit ••
1taal, ea derhal,eu 100 nel gengd al ■ Wanu ■ur. i• of op ,.,.
.telkmwrde, aoo al• ook de oudste brief medehrengl. De •oonieenule
lleer W1LLU deae bofatede eenigen tijd beaeteä hebbende, •erbclit
die mr.L opperhof ea nederhol, boomr,urden , 1'oomeo , wal'lllde , Jan•
den eo a11dera, alles met aijo 14ebebooren aaa Jon• ,u L,NT, Bffl
NII R11r:t1 fl& ..an Bou,d I Stedehouder Generaal van Bolland, 7.ee
land en Friesland , eo droeg hrm dil geheel en al op , bij brief nn ilen
23 Ma11rl 141S7. Uoe en wanneer dil bui, na d~n 900neftreYe11fffl
Lr.aOT in andere banden gekomen ia, blijkt niet , maar in een• laa•
hren brief ,·indt men ,crmeld, dat ia het jaar 1490 nn dit liaÎI l,e.
zitter wa■ Heer W11.1,1■ Rv.c-■oa, Ridder, en dat hU n■ Stad·
bouder en Raden un Bolland had verwonen mandement op dn
eersten Hl•lo~tenr, • om overal bij openbare edictie to pablicierea ,
• dal 11ie111and beru aoude vorderen te breken de wallen Yin de .......i,
• uo den ~oonebreven aijnen bnise ,an We,terbeek, om ee■ Offr•
• 88111 of pad daar door te maken of konijnen te ,angen."
Op-wat wijse het meerpmelde bui, wan dien Heer W11.Ln 1lncna1
geraakt ia in het placht, hetgeen aich W11T1a ■na hee~ late■ 11111!•
men , daarn11 ia mede aeeo klaar bescheid Yoorhanden. Pit ia aker,
dal bel in de \'olrende eenw hij koop gekomen ia aan An.ua Zawü■t,
. J,eenn1an van Holland, die uil hoofde no 1ijne grootmoeder i1 ••t
g1,1lacl1tsregi1ler van de Heeren n11 Hl Bu11ca gevonden en aldaar f'"
a"gd 'llei'J, dat bij aekochl had de heerlijkheid vaa WaTn111&. One
i, 011li. , ' toor zoo ved men kan nar.aan , de rente geweest , die 1ijlll'1
naam ,rnn Zm1,wun in die van WÈnE■■IEI. hl'cn ,craodrrd.
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Hü giair, den i9 Srpleml,er 111-t:I, met clo Regering van •~Gra,en
hap een ,erdna aan YOor hem, 1ijne enen en· nalomelingen, we
umla buitten van het uezegde buis , • dat 1ij· ten eeuwigen dage
• r9ieten 10Ude es:emp,iën van nijH , aubveatiiin , impos~tiën en laai.en ,
•mallen achijn als een vrljgeboortig Edelman , vrU Soppoott van den
• BoN ftlJ HollanMl , bimrea '• Granuhage en , llaag-ambaabt fen•
1 llllde ia•.-. Ná het·overll)Nn van den genoemden .ba wa WnTD•
nu, op het einde des jaars 11187, kwam dae plu&& aan •Unen 100n
ll-.au v.ur Wan■nn, Beer Nn Katentlndal, volgen• den opdragt
brief vJOr Schout, Burgemeeslenn en Schepenen nn '• Gravenhap ,
,:epalNCfd den 9 Fehtnarij 1168. In dit gealacht f1 het Hilff -i1
WIIIIIIIH gebleven tot den jare 1688, al, wanneer lièt, ·ua oterltJ
den van Vrouw BnD■n,, wedn"'e van den Beer Kapitein C&a•1n1n ·1
uil harea boedel uekocht en o-r■gen is aaa wijlen dea Heer én Mr.
WIINLT SUCIIDI , ()ntvanger Cè'ner■al na de Admiraliteit te Amster•;
dam , uit wiem nalaten1chap deze hof1tede aanbedeeld is porden ,
aan ·eenen vaa •Une aonen, Jifr. Anosrs S1.u:na, Baad-Ordinarii iri
dea Ho,e no Holland, Zeeland en Wat'-lriesland. Tegenwoonffr
vordt hel in eigendom beaeten door den Heer S.J. v.ur Da111111, woon
aeblig te 's Gravenhage. Het beslaat; me, de daartoe behoorende gron•
den, eene oppe"lakte van 8 b11nd. SIS v. r. lJ4 v. ell.
· · ·· · ·
WISTERBBEK-SLOOT, voorm. laadg. in• OiffrNft'dirtg,pil, prov.
Drt111At, arr. en 6 o. z. W. nn .Aan, kan,. en lf"u.· N. variMtpptl, gena. en i u. Z. W. van l'lffltler.
· ,
Op dit laadg. ia ia het jaal' 1818 de eerste pnd1lag van de ~Óló
aiiD der BubchappU van Weldadigheid gelegd. In den aomer Yan
hel geooemde jaar begon men de gronden Le ontginnen , en ia Novem
ber1:11 December werdeo de' eente bni1houdingen, ten getalevan ISI, er,
in oppnómen. De edele
DU Bate■ betastte' aicb met het OpsÎlfl
• deze ai1111we aehepping, en behartigde tijnl! vrijwillige· verplilJtio;r
mel eenen U•er , die weldra aeer bélangrijke ge,olgen l,ád,
WBSTKRRKKRS, d. in da llnjmj •• '• Hmoge,JJo,cA, kw. O;,.
lmlijl. Zie 81111 (Wan,-).
.·.
W-BSTBB.BIERU![ of W111T11 ■au■ 1 in hel oud Prieteb W11T1U.&aa, 1
'"'111. d;, pi,,.,. Frinlaatl, \.,, 1Yumgoo, IJrÎet. Barroü,I, da&
door eenen watenloed ia le gronde gegaan en waarvan thans geen spoor
m.r _pi911d11n wordt.. ·
'
·
WJ!STEILBOOJIS-GAT (HRT), TOC>ffll, vaarwaler ten N, van de ZMi
._,, maaben V4ieland en 'ferscbelliDIJ , beoot&en de Slenk. en naast
IID Ter-ScbeUi11J,·'
·
•
' ,. •,·, '
'
Het 1Jerd •niet gebmikt dan door ,makken en de,gelU1u1 Yurt•ïsea,
W ia \han1 geheel •enand en Gabroikbaar.
,
WBST&NBORG, l'OOl'm. lamltr, op dea rJ.__,., prov,,Oel
.,,,,._,,, dialr. Y-elu••, kw., arr.· en 4! o. N. N. o: van Á,.,,._,
kant. to ;ij n. Z. O•.ftn ~ldoori,, gem, en I u. N, W. van .Bnma
.,., 1 u, O. \en Z. TBD li.U, waartoe bel behoor,.
·
Vn dit ti.ild1Jeed , •oormnal, een eigendom van de f11111ilie SIIOIT ,
•ml IOOr roim eene eeuw flet ka1teel tol den 1JfODd- toe -afgebroken.
Ter plûtse, waar dit gebouw heel\. gestaan, aiel men thans een boe
naërf m dé landerijen wonlen door 9'trscbillende personen heae'8D. .
. 'ISTBRBORK, gem. in Brilmliag,pil 1 prov. Ormthe, art• ..lnn,
,ÎUll111, en:adm. kant. 11-oogn«•, (1 k. d., S m. k,, 1 •· d); palende
N. aan de gem. Rolde, 0. aan Borger en Zwcelo, Z. aan Zweelo en

v~•

Boop,een, W, aan Beilen.

·
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J)ae pqi i• 111Cr opd en bceUe in UI06. 8 u re h , be,1\ !m.d. We s
ter bo. r k, benevent; de geb. Eunlpge, Blp, Ornhe, G1r
ml11g.o, Balinge', lhu\inge, Bruniiuce en Zwinelle;
bealaa\, ,ol_pi11 het ~daeter, ecue oppen~akte ?.- t:5,689 bqad, ih.,.
71$ ,, elJ., 'f!'8llr,ooder 13,637 bund, 33 ,, r. 43 '!I ell. belas~ lucl i
teh ~UQ h., bewoond d11or i JO huisgea., 11il1DN1Dde eeue henlkiog "'
1400 inw. di,, meeat in den landbouw hun he1lUD l'iadeu, Ool lieefl
m~n. er vJe vëe~u en hl!idneldea. ~i• hll\ ,olpqde eaükel, lr il
m,de ~.a winclurea• pel-. eQ vohnoleq,
De ~,., -~ie ef 1iilS au l!Jlal aijn. ouder "elk~ 4iQ ~_..,
....~ ,ieapç .I•• u~t , ,welke te~ de ILI•- ea ria, 1'ID
be
hoor~. De ~ e , die laier. het leel'lle~bt beert • - - ~ , is p·
•eet\ Gaaa1iias G1oaau, 'die. er ia 1600 ia !liemt wa1, d!IN ecnl ia
1~ \'OOr TIi& aonpaonien
Dw hij , wepp ftoao.ciilti OIIIID
dw~en, ,cle 1e~eeote niet aeer IQet ,,iehtiq koude
•~~ ~ ,,crk.91 ~ij
,de klflllÏI in 1603 aij~ Qnlllaf, tea eilde
n11r ,ene and~. plaat,s oin. te aien , hij ~oi,1& hier ~ - • 11Gf la·
to 11ngetl'08'e11. de.t beroep il ~e koninklijke collatie.
Dis. Chriatelijli,e Afgescbe,~en, dia IIIID çç USO aan.ani\, •
welle 10 LedelJ)lltep , make11 c;ene gem. uii. De nn&e, clil bÏlr ui
leèraarambt h"t't w11.-1eno111eo , ·is geweeat B, ...... , die ÎD het jaar
herw11f!r\i.k.111•fD 10, ~ IÎJD '~~ naar: o~,,,..tde, ~
i• dc»or J., lta,•a.,.
,
Men heet\. in due gem. vier 1cbole11, al, ééne ~~•chool Il Wet•
\!Sf bo r k ~o drie w~qtarbijHlbol11q '8 E lp , &e 11,u l i n ge ea te
g c he , Jrelke ge,11me11lük 1 door een s-1 "~ UO lftfliOSt
0
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Be&d, 'W•nuof;5.or W1,1-r-.,M•, ~ de ludliedeo ...__. .W
- , ,gebee~., \isi. 1 U,
tpn,O. , ... ...,..,,. 1 Il, N.
T,a llao
H°' Il ~t rerhe,eqate
n....'1Je·, l ~ Hi .u.
hoven het
~er ZuideQIIC. •en ~& er ia ~ lem ~ i.t
d. 6IS h. en 380. inw.
.
..
Jle kerk , welke vóór de Reformatie eQI d111 .11 •.
gewU~,· ia een oud 4ebouw, d!at in 1778 her11ieuwd 1reql,, IOIUler aipl,
~och _-.e,l ~D
toren, waarin drie ~)q~ça ~ , op tw«
\'ID welke men leest :
,
·

gev~. ••te~

z.

o..

,,n, ~.

S..-• • •

•p•~

Urfe boen be ganeente-Dfjemftomeil J.'/D7.

•toad

er eene bpel, welke met de lerk :te :a.1111 il
llie 'flD·,Slelawtik, 4oor Jla■a "a au Aaaa, • · •
en derligaten BiNcbop no Utrecht,. aan bel- Benedïe&Uav Uoaelerkl
werd 11fP,1taan. De kerk.,.an W11RUOu: wu eeae.doclaler m
die TID Beilen
óit dienhoofde ID08à .lij ook eea llerda"be&et. h• IOOfJ9IIN4llde Hlkuplcl, door de kerk 'fall Beilen 111 4lie ••
Steeawijt Tvacbaldigd. Dit ••• eeoe .aekere ~obt • welu • .....,
'fU Dtncht jürlUb nn de kenpelen Aalo, Vriet en Beilen puot,
maar door bem aan.4111 ken Hn 8'eeDwtfk wu af~n. ~
11.ellik.batood deae WIIIÏDg in valkea ul•en en bepu~delUk •iD witte;
later Jiel de kerkvQGRd be& aich "linerJn liliolmde munL Jletalea, De
100 Qllatoadi vVD1efcie nailiDIJ van 1i08 bregt nn aelM mede, ut
de Abl.en 'fllD Buioen ook collatoren • .,.. ••• de lierl te W...-U
Oik•UI• e,ieowel werd boa dil regt 1,eawial ; doeh er atn alilea ...
wai9 •an de jare& 11l69, IIS70 en H7C, w•nait bl\jb • dat lij •
i.a buo ciollatieregt aijn bevea&igd geworden. Vaodur dan oek Jianee
toc1lemmin1 lol de ouderliu1e Ofereenkomat tuHchen den Prieller " 1
Ja 1j06

l'Jlil~

a_.

le,pG

en

,~

o,gitized by

J

L,oog l e

Wl(S.

WN11110un eeo eoo,enLuaal , die ia 148G plaall bad. Vandaar ook
J1 lllatlJDQJiag , die er ,u buanea kan\ sevo~- werd_._ toe11 in 11110.
ire1m· broeder L•a.n• C.~ IOt V~rl, du kerk te Wo11Tn1H11: lle
.....l
HeL ia oe_ diea greo4, dá Atlf ten laaidipa «f;ar. ....
__.. ,ao - - .Pndib11L door du laniDIJ DIM paehiïidee.
De ~k il O'ferigeDI 11!1f- ui, "o ander qpunt merlnrurclig. ZU
Dï. Hlcleai d,e versaderpluu YaQ deu Drwt " vier .•,

werd.

... ,.11,aea
l•ÏIIÎlf

Bua vu Dna,be ,

rea41 pmijep.

qlQ

refl \e tprekea LIINClaea ,..il 1oe,

Dae IÏLt.Îllpa, ,.,..,. pnoemd, 18ee11eo prepW
~ I •• ~ plloadeo worden e11 a..-1.oe kOllieD all pluUeD vaa
~ ,oor ; llello ~ RoLle, Rolde ea Anlo. l191"him ·week
Dl!! ,.... .,_ af ,.o •
bepalias, en HR 14i1 is nog C!9D. ■ tuk
. . . . , ·~'llÎL l>IJikt, daL dme teregtaillÏapa· eok 11a àlÏ.St.e
- , ia d, k#1': to W•"•*" laeltbtln plull goltad. Voor&e eabUaaa
ook de Slateq ,ao het luchcbap hier lluau ~koallea wel . . . •
bllllia ..,.._,., Bop _briJ ai& Wutaaoa& 1 ~ c l - 7 April
1~ linkt d•pa.n lea bewij!IO.
· . ·
U. kerk 4• Qh~llk• !f~••n" ilt het jaar 1~ 'plicht,
ia~ .._..._ gqo11,r, mei paaaen ,...,, •
,aa llfl boa&ea p"flf, aonder \Orea Q( orpt.

qo

bi11a11D,..,...

. ..

0. clqrplebool w1>nl& paicldeld dq,r 14'0 .leerlilllJen' hnoo~. · . .
la Jalij 1J4& 1ij11 al4-f door ,.,.. IM,ta~eclden ~ op, ·èlea &:an,
,aa ee111 .uilpt(r•••• alaet ia 111111 IW~ IJl'Nllland oailcdleboiulio.Spun

Nlae ~ • 1ilt9"11 PIIUlklll ml\. 11a ~ lift _gi:v~d•,; de
~ bebb,a ..a, --P,>C!'le "faQ eenea rijudeàldet • claa~ , rJde■·,

ea ,iijiiiui~.,...., ..tie goal IJICIIIIIHilWdrCL: . . ,: ·, ·
WISTBRBORK-EN-BR0EKVRBN, heideveld. io B.Z.••
~ ~ A .,,,
.kei. f l ~ . ; .... J/'. . 6aa .
Oi\.i....Jd.,ftOlt' ruiaa lMIO 1'1tqcl., is• luit u11-11it jaa,(1848)
1tr •ll'Y!IIIIIÏ811'· ._ ·l!fllpui111 aan~: door M Holi.~ ÏIIUl•
IPINII,... wiu·IH,oîd .._.. tie Ülllflllt J. G. Lua, ·te'Allllterdam,
ce A~ ~ W.,,.a 1 ~ den JiqÎll11 Pijne11burs, te SoatdUl, 1ulleadll er
a~•. !1'~'4)1' lllllff tfü jaar, bel1!111cUku ontpi■iapa plaaa,

~

,~.,,it,

4,..,

~.._,

.

.

'

'

WESTERBOSGH (HET), boach io Keuem,rlucl, prM.·lfoonU/~
lo,I., Zie BJ•UJll!N!••
.
•
·
· . !
.WJST~llAQU WlNG , landfr. ep dllll Y
prov•.G,,,,,,,.,,,_,;
~-,f.""1N!. ~"'· ~ 1 U, -W.• ,VM .4...... , 1wa,.... 611'11. ·O....
l f ~ . pua, f.ll 1! .11. Q. ,ru ._._, .8 mia. W. -,U:O.,,,,,_i.
~- lllo,Jgi: liptl..,\ eelJe opa-nlu.te ,an ~ lioa4. U
li ,w-.. ett.;
eo wordt. in ei(8odom bae&e". dooi d• Hea Il,. J. I. C. (iu■oa 1

,1.,_..,,._,

r..,.

i,_,,,..
• .. ·

1!!198!\lllllil .\Cl ()qtteriieelr,.
'
.
'f~~PU.\K, tpeerl~ i11de Yï,r.Jf..........,_j pre•.

1'"'4u, 10'"-

'°

.'

1 nain. -N. •• ·U.e,..,_,,,
WISTEI\BRICA. , a&reek lands, -vermeld in eeMll pl\lirief - . DrasV,,
~ HqlJ,,,,,l, van .het jnr toa ' •~ria eene ltUaeadete plaats '
~.r,ou.-,d•h, ...,~· UD de .... dan ... 8oipl•···
plegea was. Het ia wuncbijoqJk, dal door dea atreek land• de Broek
pol!ler, tut,ICbeo VluNlinlJeD • Sebiplqide.a , ffl'tlaall wordt.
W~T&aBl\0EK of w_........ , owllld• all•u Bao,& of Ba11:1,
d, i" he~ llooregl, pl'.Gi• Ç,..iltfM, arr. ci■ 1! o, 0. &la ·Z. vao

c-.

G ~ , kant,, paa, co 1 u, W.. tea N. vail lld-H~, eea
•aiaig lon N• .-an het Scbui~n" 11f Winschoter-diep, maar unpreid.
Hen lol& er 90 b. en 460 Îrtlf., dio mcat liua lle1&aaa 1iad1a in de
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beggelrrijen , waardoor er groote waterp'-n ,neelt nu, de sijde na
he& trekpad aijn ontstaan en boe langer boe meer geboren wordea, het
geen eea tnarig 'Voorkomen aan die streek geef\ , en oaie nazaar wa■
allen ,asten grond en ·•an diens wrochten aal beNIOven·, want boeaeer Ie
bodem wel biag ligt en moerasaig is , 100 hebben toch enkele aodn pead
baittcrt , die door deaen werachtelijken goácldont niet gedrewen ,rer
den , geloond hoe •atbaar deaen bodem door werhooging , belllestûtr,111
eene ,-Ie landbuishoodkundige behaodeling is , om (JOfllh· W'ellaaden
Ie worden en aeHi Hkere hontsoorten met ~rdeel daarop ~'plullll,
Op de hoog&e no het dorp leven ook sommigen •an tien laadllNw.
Sommip hniaea staan aan den puinweg ·n•r Winacbolen, amltrt aa
den Bo'IJ•er en andere wederom aan den ouden weg. Het Sdiaillll
diep ·Joopt jedeeltelijk ower den pnd nn dit dorp. Langs dft dlds
painwer 1moonen aicb eenige · aangename baitenplaatlffl i ·W' l'tle
udenn , die · ,an weinig beteekenis waren , lijn ploopt.
•
D6 Ben.; die er nege~ 4IO in ptal aijo, onder welle 90 f.ade.
walen , maken eene gem. uit , welke tot de lr.laas. nn 6rowirtg,a, _IÎD(
•n i,t Hoognaal, behoort, De eerste, die bier het leeruram& W
waarpnomeo, is geweest' lhtt1111 Mmn, die in 16H bier ttOlllen
in 16z8 opge•olgd werd lloor Ar.nant Peon. Het bèl'Rp gèRhieilU•
cle Eigenpërfden. De kerk, is een klein lanperplfffebonw, met eaea
Yierkaaum .toren' tllet pa1111t11 gedekt, doc&•.. &Ofldèl'·ergel•
.De 6·Bnilg. ~atb·., die er woneo, ·bebeorea tot de gem. na· On
■ir,ga; - ~ lilNpa,-., ••atr. •elklt 111H er 15 telt,· bèhooren 111 ·de
pm,· •ae &pJi,1llffr....,.'HoogetJor,l. - De ll. ·1., waa welke• i'hll•,
parochië!"n Ie lll..._.,r, :.... De dorpltlhool wordt ptnicldeld door
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·

·

Wll1na1n11& mallkte d1111 8 •Mei 18M eene willekenr , tal llel·Jeam
en' oaderb11uien· ••an ·1en1111 dUk , 1lri!kkende Hll den boelt
4eo
EuplbeNlerdijli., aoidwaarts aan ·tot op 1lt1Dsingelanll ·en 'fflOt'Ü Dlll•
11Ui!l1 •tot op
de IC~~~n_g taMcbeb. het Golnat 18 · ~ • ·
· WISTBRBROIK , ffOl'ID, tio1t. ·1n het halJ, ,_ llritlm,4,, 1"8!·
lf~Bolleul, ar.t. en :11 Il, N.·
k•at.,
1 1l, Z.
'IID Bffff9iil:, gem. en i u. N. •an 1'11l«n, aan deo 1lraalwtf't111
Baarlem"naar Alkmaar.
..
,
· ·, ·
·
Het hui, i, reeds in de 'Vorige eeuw gesloopt , op den· _.t it
11111 ba,ehje~- poet·t bmul. 6 •· r.· 40. •• ell., httwell
ei
~óru bebóort aa11 áeo Beer AH■lllf.a Ju 941:Dn ·Por., H lálstoftljn,
. WBSTEBBIJRBN, b., pro•. Fnn~-1, l1r. OulllrgOo *P• .lal·
~ , arr• .'p Sf a. 0, un
1 kant. eo· !h;. 0.1. 0.
UD ,BllrJfC• , f li, Z. W• TBD 7'_,.,,f,
.· '
· .'
'.
WBSTBRBU~N, ge~:., pro,. Frill,la■tl, kw. Ood11rgoo, ~ ~ol
,._,.,_........N. . .R.,...,lo-11 arr. en Il! 11. O. N, 0. UD l.ildlr
._, kant. en 1f u. 0. h9I
UD ·!Joota., f Il, N. N. 0. •an ,,.,,,_
géfll; waartoe afl behoort.
. · ·
1·
·
WBSTIRBURIN, b., pro••· /lrü,'4rul, kw. "•tngN_,1 lritt,
lr~rilillNMI, arr., kant. en 1f' u. W. •an SnHI:, ! n.' n. «i·a•
.
.
W ' TERBUU-VBNNBN ; · illreek lands , proY. FriNlo•l, kw, Ze
- - - , grieL Op,t11rla■II, arr. JM.-rd,n 1 kant.
Z, 0, •aa het d, lJ11t., waar onder •U behoort, tu•eben dit· d. en
bel Kooiag■di'ep. - Dae reel lands 'bestaat uit hooi• en weilndeu,
WBSTERBDURT, h., ·in Dr~tffllJfltl, pro•. /foo,d-Holla•tl, arr.
1111 il u, 0. N. 0, nn Hoor■ , .kant. en 1j u. W. nn Brdl,aim,,
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gem. r en/,•iuta-na-llerr&, een gedeelle vai1 heL d. l"e11/aui:en uil ma
lende,
WBSTEBBUURT, geh•. in rollffllw,t, pro,. Ot1erijml,. arr. en
ij a. N. van z.,.,11,, lant. en i u. 0. van Pollenlaoflè, 11em. ll'a11-

•~-WBSTEBDKEL-1..UGEWOLO, landstreek ÎD' het
P'°"• Oro,,inga. Zie

LA■HWOLD (Wilsr11e1n).

F uteraartier,
.

WISTRBDIEP, water in bel Oltlambt, pro•. Groningna, in eene

-,delijke rigtinlJ' loopende l/111gs / P i ~ , en daarua ncîordwaart1

ldfll Y,mila•, nagenoeg ennwijdig met het Oosterdiep.

WBSTRB.DIJK (DB). geb. in het 1'1,terl:martier, pro,. Groningen ,
arr. en 11 u. W. ten Z. Tao Oronin!Jftl, ka~t. en 11 u. Z. leo O.
•• Z•iJAorn, gem. en 11 u. N. 0. vao de Le,1, iO min, N. W.
v■11 Ood•old, waartoe hel kerkelUk behoort; met 7 b. en 40 inw.
Dit ~h. beataat nit eene •~ree\ kleigrond.
.
.
WBSTiBDJJK (DE), dijk in 11',ntenooW., pro•. Oroning,,., ·gem,
lf'ttlltt,

.

WESTIRDIJKSHOBN, voorm. d., tban, eena b. in ll•nri•go, prov.

~•ge,,, arr. eo S u. W. ,an .lpp_inger14m_.,- kant. en l u. z. van
f111èrd'11J11M, gi:ru. en ! u. W. ten N, W. van
teo W. HD
à treburt in etmeo- hoek _des. dijt,;· lleo ~telt·~ 20 b. én i,o inw,,
die meeat- bun bestaan vinden io landbouw en neteelt.
·
·
· De Ben., die er 74 in gétäl •Un, behooren ll)l. de gem. van Bi

B,tl.,,,,

-.,,...,,alerJijbAot'II {aie dat woord). ·w.-uan11ll1!~• had io 1199
neda een eigen Predikant in .ll&c1111us L111ma11 , die ia t6i0 · o,er•
lel; Tot verbeleribg van. zijn sober traktement werd in 1604 0 n•
derwierom· hierbij gevoegd; in 1618 werd Ln1u•11, wegens 1walt
Wd' , · met' o,Frl'IJ nn de klasii1, ,an· de d~nll te Onderwierum ont,Ja. ,
po, doch n• _1Qn overfijden •111jn de beide gem. nreeoigd bediend lot
110 1GISO , wanneer'Wïsr1n111isaou weder eeneo eigea Predikant be
bam ia
Sc■ M.unrv1, die in 166 naar Tinallinge ve.rtrol.
1'a het ,ertrek no Gian,11ous H,111111 io 1686 naar Weiterwijtwut
ÎI ~ weder niet (ha
i é i-u III nreeriigd, helwelk- stand. heef\ ge
tD\ mn 1819 , wanneer het bij Be tl u • ·is ge'foegd; De. kerk
• ,ooil weinige jarèn , en wel i'o _het jaar IQ, afgebrokell". · De l6Re
•l'om •. 'torem met oude klok ; hèt kerkhof, de pastorij ·èD eenll' wele c1ia1Loni1(s\jn_ e( nol' alll~"-eaÏf. In 1829 i1 door den toenma
'leà ~em~ter -~~n Onitwe~de een pel kerkpad van hier naar
.Bedam aangelegd.
· ·
·
· · · ·' · .
De R~ K., die· er· 6 in getal zijn, parocbiëren te B,J.,,., .;,.. llcn
beeft er geen sc&ool ; de kinderen genh1len Le B,J,,,. ondèrw\j1.
WanaDUUSoaw·mirakte vroeger op aieb zelf,eenen .taanden refllloel
ait" .ffto1 hqitler ook bier de primaire collatie had. lu het aijlweaen
behöt lret wor het grootste gedeelte onder de schepper!) van lnflmJijl:;,
WESTERDOIN , . vootiQ, boit in het halj. vao ·Br,Jeru,, , prov.
1'oorJ-ltolltlrul, arr. eo fi a. Z. van BnfflDlïl:, · geló, _en t Il, &en Z.
vaa
aan den Aehterwcr,.
· ·
Het ia reeds in de YOrige eeuw gesloopt. De grond wordt \hans in efiren. •
dom beaeten door deo Heer JA-co■ 1T Hou, woonachlig te·Ams&erlam.
WESTER-DWARSWEG IDE), weg io de 1''ormer, prOY. lfoord11,Uat.d, loopende in het ;restelijke gedeelte dezer bedijking vaa den
Zuider-ringdijli., in een·e noordelijke rigting , naar den !foorder-ringdijk.
WESTRR-KEIIS (DEPARTEIIENT-V AN-DB-) , voorm. depart. Ho
hel Frau/,, Kri:1/rrijl. · Zie Een (Dr.r..aT1■ EH•Hll•DE•W1n11-),

lvaA••~ ·

!1--·

,-,z,,.,

tl,,.•

W ES.
WBSTU-BIL.lND ~ eil, iu Oó,,.,/,.Jii, in de f,.J,idt.e••, Hn de
Zuicllr.111t van het S,cntltueh eil. S111116a-, 8" 49' Z~ 8.
WESTRB.-ElLAID, eil. ia O--I11tlil, io dfn 8'a.._..4rolii,,l,

hU

het inkomen der &raat-Stuula, 15° 47' Z. B~, IS" 6' 48" U. C..
WESTER-BIIDEN, d. in FiNlgo, pro•, Grnir,gn, 81'1',, bllt, en
ii a, W. N, W, Ha .J,,piageda•, gem. ea f ll• 1. len 0. wan 8"'-,
i11 eene beerlUke landatrcek , op -,ne scbooae wierde, waa"aa 1w tap•
punt IS;ilS of lf,ISO ell. bonn het maalpeil aillomt, •e• kit er, iue
kom van beL d., Sli h. ~n onsneer 240 inw., ea mel de daartoe fie.
hooreudll ,enpreid lineode wooiogeo 715 h. eo roina
inw., dia
IDl8ll ia dm landbouw en ueLeclt' hun helluo viodep,
Dele plaats, hoewel thipas van wcioig aanaiea , was woorheeo tlea te
meer .n.,...rd , Tooral ab me■ haar l1oudl yoor het oade ·Amilia, .
eeee ll~v-. ra marktpluta hU ProL011.1n1 bekend , ea HD waar fffllo
L1u1 de twee Romeinsche keurbenden naar cle llu111e, . opp}eïd W.
Buillta kijf ÏI hel echter eene nar oade plaats i B■o ea'fla• pw

''°

gen er van als van eene lèebaven en beroemde marktplaats eo sel& par
o ~ ~ .naam HD
(markt)• dao oatl,r baren ~ 
ken naam ~a" E■sn11, en WqT1111-~11" breil!de 1içh meer en 111111r
ia mag\ ea ~naiea uit, Volps E■■1v1 • • 4il eerlijda de fiaa" al,
de Em~ldeo, ~•geq 1fmlen, 11111\'1' ••~ijalijk is bel , . .
van anderen, die Jmde11 in Oo1t-l!'riesla11d -1a d11 11111nlplaa'9 ...._
•'91• Wuna-~ ~cJ. ~-~, ~r aommïser ~intr, ~en •la~,
maal, pdeq, eaa boap~ 1111 l!!p school e11 vele oud11 regJeq, Oua •
411n1ie1tlUk~eicl der pi!!&~· bameu aldaar j,arliK,a.1 op •"'1111111 ~ ,
djp1111D S~ä,~eg 11~1, deRig~.,.a ~ !'4,elp J.e ~• ,
p!,fiig h• dia eecl JCPO!p,n Je wordep. . 0- .cictdCfl ~I«; na
,aa flAAr 9e'"9 1141d te ~ n , die
~
der ...-,
... !!1!118 -,ih"°l en tJÏldl!D li~bea 1!014 ; d~ •~ea-,n G~jap •
Htq11Ïagi, liclt
1ili wersett.edeo, boe'!"cl qapt 911t1cluUip11 •lul•
D4a he~een de1tijd1 het. fi.rUrpweld njet k.op ~~gaan • 1oh"
d...-., tiet •l,t.1 4AO~ieo eep &'faro wla)~ tJc, ~ve11; ~
plaat., &o._118n djl Ets..·t~, ml$ slijk Terudd.e eo cmb"''"bqr . . .;
&ef,wijl cle ~•leren van dien "'k der Fivel, w,lke h.i« qidi,p,
cleu4•
!HD haar
te opeo1n IQ. JiClwpn 111 ~ • • , ~
lts.,....-. ""..,. hrapd ,, di, aelC, dei.er~ gehèel ,u,ecrda1 .., r ~
h,t oude l■ naa zijn vorie ,aa!'ieu. 1.1:11 ee~m11al verloor; en lt•
~fi.9.m1111 yqp Emd,m, aaa de ounijda va, tlq ~q&f, ter. - C l ~
.cbng deo bijoaam HD Wur111-H ■HI heeft moeteu uau~,. , .
. Be inw,.,. die er op 1i ~ allen Befl', 1\jQ, PD4iflr welko o,..._.
80 l,i:dlllJ4len, maketi
pl'I•• ~it, wellr.e tot de kllllf, ,... J,
p;,,,,- ,. rins ,à11 ~ - t behoort. l)e eerat,, ~ - tiet-
""'·"''" h,eA •aarpnGqMD ie P"--' Je■ •••!!!' $cuóaiu..· ilio 'l' ~
18QIS ~ kw•m, eu iP 16.11 p( het hqio van 161i IJ8'liiiskerk en 1-tbrk 'VCflrok. ... collatieragt 6eboordu, w.i Ie . . _...
d,a Heor Taa Sted11m , ia soo,er die flet1r 1ier •Lelnm'8. ~. One
tlemmen áijn in 1818 sekocbt door J.1 Wanaa1 &îR••, la!IIIM1ftll' ie WMter-Bwdeo, Ba ia 1~6 door hem Terkocbt aan cle p0f!'-■ te, De gelden daartoe 1ija door d~ leden der gemeente ,.ftiil
Ji119ve.n, Het regl Tan collaLie word& uitgeoefend door ked•raadt
kerbOOfden en No&abeleu. B-.iten due •l~!UCD ÎI nor t!élle
•telQ lewendi(J, · De aodere ■temmen r.ijo uiet in be~ leno te nllfll"•
0. k11rk waa ,Gár de Rel'ormatio ••• dea B....... toef01!Ud , ·wicas
heeldtaais men er \'oor eeuige jaren nOB in etll der glam1 ug ,
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dal i■ 184il , toen er froGle rep■ ratië11 111n do kerk plaieclt afn ,
polen is. Zij stond onder de Abten no Winewierwa. Het wis
,rarpr eene krui1kerk , doch ia nu een nel , laDfWerpir irclion• , en
!wel eeoe lenrte un ongeveer :l3 Ned. ell. en cene hréeil1e van on819* 8 Ned. cll., TOOI eene belt\ met twee ateeneo gcwal•en, doch
hNApen orgel. In 18t6 on&,iDf desa kerli. een ■il,erea bord, ten
,-ai.ka bij de bediening vaö bet ll. A,ondmul, ten IJIIICbenke vaa den
~ • e r W ILLBII Tan11 WND, oud 8!i en Mojofnouw Gun,■ Pa■nu Snn■ 1111, oud 86 jaren, en in 1847 een gelijk 1ilnrea boni
YU d~ Ltadbouwer Ju Won1u Bomi■.a. Aan den in 1803 ûge•
brokea toren, •elke door eeae kleine 1pill op de kerk venangeo- ir,
werd ~ veel daiF,teea se•onden.
De Daopaga•• flD wclu mea er 111 uatren. behOOND lol de pm.
l l ~ . - De dorpac:bool •ordt poüddeld door ruim 70 lcerlinra
baocht.
la den omtrek un dit d. heel mea in d,n grond walvi1abheelltlort11

gevonden.

·

· la liet jaar 1i3i, in den oorlOf tu11ehen de H1101itl(Oên en l'in- ·
liapëra, •erd W1naa-E.11u, &oen reeduene ,Uli.een vermaarde pluu,
11111& eeuen .-aval Hn eerstgenoemden bedreigd, die er ~ den a,ood
..himeu. Hier o,e"ief hen een achielijk opkomeudo dil... IDÎlt,
•ardoor aU het apoor bijster wudon ; du.bi ,.,..~rikte hea het go- ,
klep der -l!lff'ndo kerkklokken , ÜI welke verwarring •U wijd •
.gd, aonder ieiuand paien te hebben~ de vlagt namen. la ~
w.rlooac11 &oestand tielea 1U d,i fi,elpën ia boden , die -e gruo\e
llqtinir uuder ben aanri1ue.

~N-BAN-VAN-DB-DUIN~-VAN-SCHOUWBN, aed•lte.,..
clm pald. van S-.IMI, prov. ZH"lad, diat. en arr. Zienlsn, bot.
sem, Roaa,uJ,; paleude N. aan de Oo1&enabaa-va11•
de-daiuou-Yao-Scbouweo, 0. aan de beerl. H1&101Ledo, Z.W. UD do

J,.._.,Aa.,,.,

d■iDtD tepo ·de

Noordaee,

, · ·

Rat t.eiïaàt meest in duinen en ontruchlbate 1ronden , benneaa 11Q
weiuif 1eliaarbout, eu atut onder het bealnur Yan eenea
t " Gea1'0renen •• eenea P1DDinpaeeste,.
WBSTKBEND, Doopsgu. kerl. gena. op laat eil. TeneA.Uï-,, prM.
1'flffll.Holr-J. - Men "lt er iOO IÎelen. De .._,.. beefl torea aoah
orgel.
•
.
WBS1'Ba~ND I tfh., erov. Frin,._,, b. Oodffpla I friet. Mil;.
l:ar,prlca~ arr. ea ~i u. 0. van
kant. ea i u·. O. na

DU...,,

B.,-., i

t~,

u. W. ,an D,ogJiaa.
WESTRREND, geb., profo. Frit,load, b. 1'11t,rgoo, pieL H,

,n

-'--O~l•lfl-lfoomt110ld11 arr.
IS u. Z. W. , a n · ~ ,
~ ea ii ~... Z. p. •an llindefoop,a, onder K o ~ .
WBSTEU~D, b., pm,. Fri.u,ltiad, lw. 11'11~00, griet. Hn
. . . . . . . . . . , , 1 arr. en 3i u. N. tea \\'. ,aa S-1, bat. en li u.
N. 1. o; van Bo"-"', 10 min•. Z. W. van ll'il,ryp, wauwe al
Waoart; met 7 b. en 40 iaw.
·
\\'BSTEREND, voorm. b., prov. Frialarul, kw. IFatnro-, ubg
Il'o,it,,a , later aan de atad getro,lleu.
WBSTEREND, bnun., prov. Frinland, kw. lf'e,tergoo, criet,
Wpl,rilnraJnl, arr., kai,t. ea il u.
W. no s....al 10 min.
Z. van Gaa,tflU!er, waartoe het behoort aan de Flieusacn.
Onder clo inw. 1ijn ,ele vi"cben ; terwijl laier de !iki:o liggen, met
welke de op9ekochle meer-tiách naar llolland en elders vurzoaden wordt.
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WESTEREND, h., prov. l!'r~1la11J, h. Ze,e111H"*"• ari.:l. Op•
,t,rlantl, arr. en i½ u. N. 0. van lleereneeen, kaot. eo 1 u. Z. W.
no Beeden111Ua9 1 S mio. Z. W. van Terwûpel, waartoe aij behoort.
WESTEREND, geb. in Gu,trMr-4mliadt, prov • .1foor4rlloll,ql,
arr. eu 3½ u. z. Z. W. van SeAage11, gem. St. II01Jrllf&-Be11Îjftt
ln,rg._-raUoog, t u. o. Yall s,.•aa,tea, IOmin. Z.O. '80 ra11.
oog_; meL 4 h. en 24 inw.
WESTEREND, voorm. d. op beL eil. Tenl, prov. lfoorl-Btllaal,
Zie WBSTEI (D1).
WBSTERENDE, geb. in F,i,elg11, pro,. Groningen, arr., bat. ea
il u. w. van .lppingeda•, gem. en ! u. N. 0. van s,tt1••, N. Wlft
deo Dellewer, luascbeo Huir.inge en de Zeerijp.
WESTERENDS-POLDER, pold. in Gmtmer-4..hadal, prov. /foorJ.
Holla.nd, arr • .AU:maar, kant. &Aagna, gem. Sl. llaar,-_B,-ir
burg-na-Yaäoog; palende N, aan den Schagerwaard, 0, au dm
Voor-polder , Z. aan den Tren tel , W, aao Groencnld.
De polder beslaaL , volgens het kadasLer • eeoe oprenlakle na
11S b11nd., ·11aaronder 9 bood. 37 v. r. 90 v. ell. scbolbaar laudi telt
1 h., r.ijndc eene boerderij, en wordt ·door ecnen molen, op de llÏag•
alool , van beL overtollige water ont~ast. Het polderbestuur lleliNd
onder Valkoog.
WHSTER-HN-ILPEND.àllllBRWEG (DE), weg in de P•raer, pm.
lfoord-Hollar11l, in eene r.uid-r.uidweslelijla rigling van A1,rijk mar
Ilpendam loopend11.
_
WESTERFLE , plaats, voorkomende ia eeoen gif\.bi-ief van Keiar
H11J>a1a 111, van be& jaar 1046 , als niet 'ferre tan den reg&u oe,er
van den Duel, benl'den Weggealapele, gelegen. Men meeat, daL
daaronder heL tegenwoordige boi1 WB1T111u1 ■a I order D~ia,
~olgens anderen he& d, Wuu■ , in Zalland, prov. Onrijuel, Ylrlllll
wordt, Zie W■aTEIVLIII. en W111,■•
WESTEl\l4'0ERT, WESTERFOOllT en WBSTBRl'UERT, aude
namen van het d, WBST■atoou, op de Lij-., prov, OrllrrlaJ,

Zie

Wn,aavoo■T,

·

·

WESTHRGAAST, b., prov. Fri11ltmd, b. Zt:11enfl'01ula, griet,
&Aolerla.n,l, arr;, kant. en i u, Z.Z.W. van Hnl'f!IIHn.
Deae b. bestaat uit d11 weslelUke huiaen van bel. d. Gaat, eu leh
i h, en 10 inw.
_
WESTERGAST, r.andheuvel in het F ater/n,arfier, prov·. tJro,,i,i.
gm 1 10 min. N. W. van. Z•itlAorn, tusseben dit d. co NoordMn,
ten W. van den 1traalwe4, IS min, N. van Hankemabur1,
Op 4ezan heu,el \lerdeo, in liet jaar 1734 1 op laat van-■ IDSC111
van Paan, een aantal personen ·verbrand. Z10 de art. Bmu ea Fur.
, WBSTERGAST (LUTJE-), hoogte in 11'ed1110ltliNf1nlo"'1, ~!°'• Grt•
•ange,i, gem, en 1 u. Z. 0. van lf/etlJe; t u. N. van Blv"-
WESTEB-GAT (HET NIEUWE-), eea der r.eesaten ten N.W. ,an
dna Hellur, Zie Wanu.
·
.WBSTERGAUWE, oude naam van het kw. W1nuaoo, pro,. lria·

la11tl. Zie

Wu,1■ 100.

WESTERGEEST I ook W11TIIGUH aespeld I d., prov. FrialiutJ,
lw. Oollergoo, griet. Kollumerlantl-eN•1'Ïffl•I{,..i,/anJ, Off, en Il u,
0. N. 0. van Lffl,mrJm, kan&. en 1 n. 0, van Doe.ia•, 1 u. W. N.W.
van Kollum.
.
Men tal.t er, met de kerkelijk daartoe beboorende b. W u ter b 0 •
ren, Weerdebureo I de Wirden, Deinlemabui1 en de
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Triemen, 6!i0 inw., die mee.tin dtn landbouw en de ,ceteeh bun
belau ~inden·,
BU 'heL d, heet't men hooge bouwlanden , doch het onrige is meest
111( land , uitezonderd de uitmuntende noordwaarts gelegene kleilan•
dm la~ het Docknmmliep,
.
De Herv., die er &ljn, bebooren tol de gem. un Outlro,,J;•rn-1'tt
l"Jff!_I, die hier ook eene kerk beeft, welke ,66r de Reformatie aan
dm B. MHT111111 was toegewijd, en door eenen Pastnor en Vicarius
bediend werd. Men bad er oo'k een 8t, Anna-altaar en eene 1oogr-,
naamde ijaeren koe. Het is 1.-en somber g«'bouw·, met e,nen· vierkanten
stompen lor.en , doch 1onder orgel.
Dei R. K•• die men er aantreft., parochiëren te Doel-.
. ·
WKSTERGOO, een dtr drie· kwartieren, waarin de prov. llrie,'4rtfl
tenlwld is; palende W. eo N. aan de Zuidenee, O. aan Ooslergoo,
Z. aan Zevenwouden.
O1ullijd1 had Wllfl■IIOO de tweede en O o, ter ga a de. derde plaats
onder de aeven r.eelauden van Frietland, en nor in het jaar 13::17
,tnli.te aich deae landstreek un Stavoren af tot aan Leeuwarden uit ,
ffl Donia• ■ rstal met aijn toebehooren werd mede onder dit çoo gerekend ,
hetwelk in het l.atijn WaST■ aC■IA en WuTa1"111.t., en in het Duitscb
Wnn1Hiu11D plagt genoemd !e worden.
Wmuaoci i1 bijna gtheel omge.-e11 door eenen dij\ , welke een be
gia neemt aan aee, totsehen Oosterbierum ea 8e1bierum en vervolgens,
boffn Fran_eker naar Acblllm loopende, van daar achter Tjum, Cubaard,
Wommeb, HJ'daard , Oo1terend • Lutkewierum , Bo111m en Oosterwie
rum I lot ..aan den dijk van de Rome, namelijk aan de nieuwe landen
fGOr lantgum, Wèidum, Jellum , Bo1om , Marsnm , 'Bi!etgnm , Ber
likum, Wier, Minnertsga en Dijuhorne. Dei" Bo rad Uk had in
,roeger tijd veel •an de aee te lijden , \'Ooral omstreeks het jaar 1i0O.
De SI ach te dij k is eerst aangelegd toen men begon te bemerken ,
dat de aee tnncben Vlieland en Terschelling eene meerdere rnimle innam.
Dit kw. bevatacht11ecJen: Bolsward, Franeker, Harlingen,
Hia.eloopen, Sneek, Stavoren, Worknm,enYht, rnne•
gen ~el.1 Raarderadeel, Barradeel, heL Bildt, Franeke•
radeel, Hemelumer-Oldephaort-en-Noordwolde, Hen
naardera deel, Mena ldnruadeel, Wonaeraileel, en WJ'm•
hritseradeel,
De aard der lande,Uen i1 in W1sT1Hoo niet 100 verscheiden als ii1
Out,rgaa, naardien· me11 in geheel W1ni11100 geene heivelden en
weinige uenen vindt, ja 1elf1 geene aandgrond1m op de oppenlakte det
aardrijks, allettn nitge1onderd den hen vel, het ll o ode KI i f. Over het
algemeen betl ■at WATBHoo nit vruchtbaar kleilan_d , hetwelk 1elfs in
de laagste oorden, door inpoldering, toL voordeelig weiland kan wor
den gemaakt. Onder1n11cben •Un he L Bi Id l en de hoose deelen van
Barradee l en Il enald n ma deel wel de vruchtbaarste streken va11
dat k:wartier, ja mogelijk nn de geheele provincie Frialand. Hier
IID volgen in deugd de bouwakken nn Won ■ era de e I en F ra n e
hr adee 1, welke beide grietenijen I gelijk ook de vorige, insgelijks
1eel goed bouwland beaitten. Baardnadeel, Hennaarderadecl,
ffn aedeelte van W o nae rad eel en H eme In mer-Old e p haer t,
gelijk ook het beste gedeelte van WJ'mlirîtseradeel, 1ijn meeren
deels niet geschikt tot den graanbonw , maar aoo veel Ie dienstiger tot
weilanden , die eenen groolen schat van 1waar vee, boler en kaas SP.Vl'n.
Alomme vindt mPn echter in de beste grielenijt•n lage landen , die
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un weinig dien,t iUn, 100 •U niet in polder, worden gebrlJl ; dotb
door dit beilaaam middel , hetwelk meer en mNr worcft. 11npwllld,
kuaaen -U alle zeer nattig gemaakt. worden. Ondertiwcben
er
ook grieteoijen , die •oor een groot gedeelte alleen uit lage landim ,
poelen en merenbetlaan, hetwelk•ooralin Wonaeradeel, Wr•
Lriheradeel en Hemelomer-Oldepbaert. plaats heeft.
W11TDGOO maakt tliana nagenoeg het arr. Snttl uit, hèllut, vo~
. het kada1ler, eene oppenla(te na 89,SOI bond. 87 •· r. 9i •• el!.
én daaronder 8!i,7H bond. 31 •• r. C7 •· ell. tielutbaar l~ndi ~t
tll,1110 b., bewoond döor 16,112 hoiagea., ailmalende eeoe be'tolliar
•an on,ener 79,000 in•~• die Dll!esl in landbouw en ftllleèlt ha
bettaan ,inden. Ook heeft men ·er de ,olgende labrUlen : 11f bi
branderijen , 8i ateea-, pannen• ea pouealiaUertfeo , S pbateelhdh
,ijen , 1 euilierpottenbalr.le,U , S ,rtelgieterQen , i ankenmedertleï ,
S4 acheepttimmerwenen , 14 lijnbanen , 4 aeilmake,Uen , 1 nll••
dertien , 1 traankokerU , 1 IUmaiederU , Il zeepaiede,Uen , 11 nàlle
tm , 17 looQ11rQen , 1 aeemlabrijk , i leem- ea aeemtoawerlfea 1
1 Yellenbloote,Uen, 1 lintwHerU , 6 wolkammerUen, S saijetfabrQla,
1 ealfcot.wewcrU, 1 delen-,olmolen , 1 wolapinnérU , 1 papietfabrijl,
1 boekdrukkerijen , 1 1tcendruUerij , 11 chicoreilabriJken , 4 lier
brouwe,Uen , 1 mouterij , 1 branderij , 1 Jîkeantokenj , 1 mW. groenfabrtJken f f$ wagenmakerijen , 44 hoalaaas-, 9 olie-, S eedllDC
S tru- en looderts-, t leer-, · IS eek-, run- of Hhon-, 1 • ~ ·
1 lalander-, 9 pel-. 1 rijstpel-, S pel- en koren- en tlS korenlllÓ-.
De Yoornumsle vaatte& in dit kw. aijn: de Trek, aart na Leed•
warden oor Praneker naar Harlingen, de Trekuart
,,aà Leeuwarden o,er Bolsward 111ar Workum ende San•
kertrekTaart, welke laata&è, over. het lrfOOll\c gedeeltevan üna
loop, detrrenaacheidlng lunchen Oo,lergoo en Wanaaoo ai~L
Ben heef\ er·ook eeai~ aanzienlijke ineren, ala: het IaU,n
mermeer, of het Kooèlmeer, het Parregaaatermeer, liet
Workumermeer, de Plieuuen, het Heegermeer, dé Oor
den, het. Haanmeer, de Iorrha, het Flait, de Vldb,
Brekken, het. Gaastmeer en op de 1ren11n het Sneékermeer
en het SI o o Ier meer ; beneYeoeeene ontelbare menigte kleine meért·
ja, •ooral in Wonaeradeel, Wymbriheradeel en Hemel••
mer-Oldephaert.-en-N oord wo lde.
Nergene worden ia Erv,lmtd meer aeesluizen gevonden dan in, Wu1na100, aijnde dur, 'Van Rop tu ijl t.ot Sta ,oren, acht 1B lid
geheel. Onderta11Chen heen men l,ier nog dilr.wijl1 sroolen 0""811
nn hel binnenwater , het geen uit Yenebeiden oonaken ontstut.
De meeste dier eloiaen liB1en aan plaatsen , alwaar hel nnehil der
hooge en lage getijen 1eer klein is, gelijk vooral te Worh111,
H ia del oopen en Sta Toren plaats lieeft, en d111 kunnen die ,!ai•
:&en weinig nitloaing geven , dan alleen met Noordelijke en Ooltellfke
winden die, vooral in natie jaargetijden , aelduam waaijen, ia wet
gelUkiDlf nn de auidelijke en westelijke winden , die Toor de
1troomin1r see)o ongooalilf &tin. llleL.111lke regenachtige cn ongumtip
winden wordt het water uit de láge ·kwartieren naar de hooge plre
nn, en dua aaarde scheiding tuueben het Bildt, Iena1dam•·
deel, Baarderadeel en Oost.ergoo; doch bier wordt be& water
gekeerd door het. Leeuwarder-Terlaal , en -rindt. naauwelijks eenen aan•
merken1waardipn doortogt dan door de J,eije naar de Dokkumer-He;
terwijl durentegen die Hn Ooatergoo , met ooslelijle winden , hua
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1•lm open~ , W•nueo nog daareaboten mel lano overtollig
water beawanm; doch d111rijl Oostergoo lbans, ua het 1lauan der Dok
llamel'-Be • allo water aemaldi.elUl.er ba loaen , i1 di\ laallte nadeel
i . minder pool .cfaa •al TOOr d_,.; doeb bel eente blUk nog lhed,
ualioudeo , en i1 imonclerbeid aadeelif •oor· b • t Bil d-, en M• • a 1daraadee l, dewUI de andenin1 hoop bainrallen daardoo, dilnrijl1
ia à wiolertijd diep ouder .water atun.
De 'l'OOrDIIIIDllle weseo in bet kwartier ,Uo I De klinkerwer ••n
Lètawardea O'l'lf Sneek naar de Lemme-r en de r•in-dweg
,aa Leeuwarden o,er Praoeker qa•r Rarliagea.
· .

Bel wapen.,.... WDTn- ••• oud&ijds 1ar vendailleode van heJ.
~woo,dip , hebbende bel toen be.taan ail drie ffllltwen, welker
uûcldellle eeae S.otiu of Heil~ •• , die twee kleiadere alt twee
Ülllella ter wedenUdea had. Tham bataat het wapen uil tVll •eld
,u naor met - • bande HD ailver.
WISTBIGORS (BIT) , v-,u. gors HD he& eil. 11'_,,-rtHllji,
pro,.
late hedijl.t ... ,,,.,,,.,,,,..,,. en ,,
7.ie dia art.
·
~RGUITB , pold. ia hit eil. Zail-B'""'-', pro•• Z,.,._.
7.ie Gnn•JIOJ.Pft (W~a-)
WBSTBIUIElliNT, ~h. ia do •njmj - •,
kw,
Oidm,iji, pro•. Noorl-Bro/,a,ul. Zie Wanuu■,.
WBSTEBBB.11 , •oenil. hoeft el boereawoaing io de par. •an H""
or ,..,,. 1 ptoY. Utr,el,t.
De Graaf•• tJoija beeft sija rtgt op ~• liendeo dier hone , ia het
jw l!li8, ,pataaa aan da St. llarial.erk te Utrecht. Ja hei jaar IM
rillllt ..a liur •ermeld onder tleD num no Wmnva. De aaam
it pliael 'farlor• ari men w•l nin meer de juÎl&e plaall aan Ie ,rV-,.,

z..,1aat1,

--•rltle.

g.,,,,,..,,._,

••• IILa-tNn heeA.

W.BSTBBBBSB , plaats, waanan de p,denn in de nepnde 11111r
nn Ut.recht ge,chonlen werden , 110hder
àt mea weet • wnr sij piepa ••••
·
W~BBSSILKN, naam • onder well.ea be& geh. Hu,11t111, i•
~ . ,-,... ,,,_,,,., in eene bolle na Pao1 PIGI IV
,oorkomt. tfe H--.n.
·
.
WESTERHITSU.M, b., proT. Frialand, b. ,,.,,.,,,,,., piet.
arr. en 4i a. W. nn
kam. en 1i o. 0. ten
z.,aa Barliwgn, Jo.Z. W,noFN••• 10mia. W. TaaHiku•,
•llrloe het behoor& ; met 4 b. en 30 inw.
WESTEllROBVBN, ph., prov. Fiv,la,ul, kw. Z ~ , .
griel. St.Ui-,-f-11't1diinde I arr. en 4 o. Z. O. van Hnn•-• 1
bat. ea i a. Z. Z. W. TaD 0""6erli;oop, i u. ~- N.W. na Eif&.
met 3 h. en ruim iO iaw. '
WESTERHOI, 'fGOnD. landg. in Zallarul I pro-.. 0-rijlNl, op
bdwell., ia 1398, het klooster Agaesberg ge,tieht ia. Zie dat woord.
WESTERHOLT, ba-,ea. in Zalland, proY. O,mj•.,, arr. enlSf a,
N. tea W. van Z-U., kant., en gem. Yolln"-.
WESTERHOBN, hoon. in hel H'nlnbiarlwr, ,.._.,, Oronmg,•,.
~- en 4 u. W. N.W. na Grnü,gn, kant en 1f a. W. lea N.
taa ZfliJ/uma , pdeeltalijl. gem. ea oamiddallUk tea Z. W, Taft Grijp,•
ltri, gedeeltelijk gem. en i u. N. N. W. vaa Groot.ga,I, i u. N. •an ·
~ , waartoe dit ,redeehe kerkelijk behoort.
Dese baan. bataat uit 19 boerderijen en 1lS b,, met ongeveer !l60 iaw,

fflP' llnH11a aan .te kerk

F,.-...,,.,,

L.,,,.__,.,

·•1

». bodem beslaat er uit klei ,

eo de lapre auidelijke landen, langs hot

Hoendiep , worden door Qtermolea1 drooggeboudeu.

·
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Vroeger bestl)nd hiu een buri;, van welken alle o ~ e ~ ,er. f
dwr.nen &ijo
:
WESTERHOUT, h11it, ia hot balj. wan Bloi.r, pro,. lfoor./lfl.
la,.,I, arr. en ·i 11. N. van Hoa'fWfll • kant•. ea IS min. W, "•• lt
•~ji, gem. IPiji-aa,1-Z,,-,n.1'ijl-..n-Dráw.
Dit buil, betlaat , met de daartoe behciorende gronden, ftlll •
pervlalle •an 47 b11nd. 21J v. r. 30 •• ell., ea wordt ia . . - • ·
betelen , door den Heer Lucas Bo11a..
·
·
• WES'fERHOUT, buit, in llewn-,_d, prov. N,,.,.,J-B.U.., i
arr., kant, en ! q. Z. ,an Hnarka, gem.. eo l u. N. van Il,,.... '
Dit buit. beslaat , met de daartoe beboorende gronden , eeae .,._. l
vlakte vau i band, 4 ,. ,. iO "·
en wordt in · - · · - - fl
tea «\oor den Heer G1111v V1uu, woonachtig &e Amaterd1m, " , ~
WF.sTRRHOtJT, voorm. buit. in Dregterlaû, prow. JfOOf'4.BolJa4j"'
arr., kanL en ! u. N. 0. Hn
gem,
1
1 n. W_. van 1'e,t,r-Bloün-, waartoe •U behoorde • ._ Ter plaalll, ~
.waar •U gestaan heelt,, aiet mea tban1 ceae boerderU, .
~
WESTERHOVEN, gem. in de lleijmj ~• '• llntogen'-l,
.KftApftlat1d, pnt•• ·,Toorrl-Bmbattd, Denk dutr•• arr.en bal'-•'
iotlffl (IS k. d., 30 m. k., IS •· d.); palende N. W. aan dep,
Riethonn , 0, a•n de-·&eerschoJ>, die haar no Dommelen ■clitil&, 1.)
aan Borkel-en-Scbaf\, W. aan Bergeyk.
i
One gem. bewat het d, Wuterboun, benenns de lt. Brp1•1
straat, Loveren en Heijeulraat en het. geh. Braamlre1eh';~
beslaat, "YolgèDI het kadailer, eeoe oppenlakte van 1081 bood•• • ~
onder 1047 l111nd. 48 Vr r. 715 v. ell, beJaatbaar land; telt 1H b., ~'
woood door 116 buisgea., uitmakende eene bcwollinr no raim 700 Înot l
die meest in den landbouw hun beetun. Yiodeo. 0nll. beef&
water-korenmolen op de Keeneboj. De grond i1er1eer1cbnal •
dig. De raam, dï. er-gebouw worden, beat.aan io rogge, hoehlilt
en hanr.
·
De inw., die op 10 na allen R. K. lijn, onder welke 410
nikanleo , maken eene par. uit, welle tot het apoat, Yic. •11. •, H•
togflt6ostA, dek, nn
behoort , en . door e'!Dell p..., •
diend wordt. - De 10 Herv., die er wopeo, bebooreo let de
1

,n.,

u_..,

z.

o•.,.__.,,.,_,,,..,,,

~'f

men•-~
•1
ç....

B,,,,,...,_ ,

BngeyJ-RwtAoem.
Men, heet\ in deae

aem,

a

eene school , welke pmidcleld deor eea p

tal na'. 70 l,erlingen hnoeht wordt.

Het dorp Wnvn■ovn, Tan onds W11nHovn gennmd, lit
3 u. Z.Z.W. van Eindhoweo, in hourlen Yenpnid, Men lilt er is
de lom van het dorp 11 b. en 70 inw.
De 011de , geheel vervallen , parochiekerk is in het jaar 1898 •fse
hroken en , in bel Tolgende jaar , eene nieuw kerk met ffDCII lapl
toren in de plaall gebouwd. De&e kerk , die no een orv-1 ..,.,.lfll
is , is even als cte vorige iopwijd onder de bescherming no St. Sn
nnu 1, Bisschop no Tongeren, en omset'ffl door een ommuurd urkuf.
Jlr estond vroeger in de nabijheid no bel dorp een ao.......
Valentiju putjè, bij hetwelk de R. K., lot geneaing der koorll
gingen bidden. Hel w11 ee11e lcveodigc .wel of brou op eeae 1toort
11u1t de Keerschop plegen, Than• i1 dit putje door de lecnclMp
ingezwolgen.
ln 1688 leidden de Frartsehen de> pinorie wan dit dorpje au kolr•
en in 1747 eiNihlPn •\J er Lr.aad1cbaUi11ff,
Het wapen deier gem. be■ leat uil een tcbild vatt aaunr, mcl !art br,ld
van St. Snnu van goud.

. W.BS.
W~BUIS, woor111. state, prov. Frinlanrl, kw. Oo,'"t_oe,
griet, F ~ l , arr. eo 3 u. N. van /Aei,v,art/m, kaot. en i u.
W. Z.W. VIII Holwerd, iO min, W. van Jlarn,,,., waartoe aiJ be!aoorde.
Ter plaatse • waar aij gea&au heeft • aieL men &bana eene arbeiden
•oDÎD!f• De daar&oe behoord hebbende gronden, beslaaode eeoe opper
,lal&e ffD 1 Land, 751 v. r, 80 •• ell., worden ia eigemlolQ beaeten
deor Sus Guun v.u DU Lnsv, . woonachti8' le Hallum,
,
.
WF.STKRHUIS, voorm. stàte, prov. Frinl•n, b, ff'ulMp,
piel, ~ e l , arr. ea 1i u. Z.W. nn IA-nln, kaal. ea
11- •• N. N. W• . a n ~ , i n, N. wan Jf/N/OfflJ, w•rtoe lij he1-de.
T• plaatse , waar aU geataan heeft , aiet men 1-haas eeae boeren
ham11f9, De daartoe behoord hebbeade gronden bealaao eeae opper
Ylakte uo 33 band. 80 v, r. 41 v. ell., en worden in eigendom be
llllla door den laodboower .Fanai P1n111 Koo,u11, , · woooachtif &e
JGnlffll.
WISTEJlHUIS, bo&L. in de llanu, io Hll'Minp, pror. Groaiwgn,,
arr. en 8 u. W. van Appingedam, kant. en 4 u. W. nn 0..Jenlm
tlaa, pm. en l u, Z. Y&n Ulrv•, l u. Z. t11n 0. van Niel:wl •
narloe 1lj kerkelijk behoort.
Dae.ho&t. balaat, IIIÄ de daartoe behooreode gronden, eeneopper
vlakte wan 39 bûnd. 4 v. r. 30 v. ell , en wordt in eigendom besete11
en INN001td door de enen nn den landbouwer L.urx111v J•1t• u Bo1a.
WISTERll UIZEN , geb. in Zalla,ul, proY. 0Hriju,l, arr. en 9 u.
N. ten O. van Dlfllftfff • li.ant. eo il u. N. N. W. uo 0 - , . , geia.
t■ i u. N. HD 4flffetd; meL 4 h. en ruim 30 in•·•
WESTERILAAG (DE) , pold. in de vrije beerl. &J.agna , prOY. IVoorl
BoUau, arr. 4l~r, kant. en gew. Scliagna; palende 0. aan do
O..ter-koefJ , Z. en W. aan den Zijdewind-dijk,
lJm pold. behoort tot de sectie d., Kaag , en staa\ onder het polder•
ba&aar un Sebapn,
WISTBllXBB.K, b. in Dngte,la",l, prov. Noord-Holland, arr. en
:it n. 0. N. O. van Hoona, kant. en li 11 • .Z. W. van Enüat'U11,
pan, Y,wu,itwa-m-H,,,,., een gedeelte un bct d. r"Jwiuu ui1ma
leade1 met 10 b. eo 60 iaw.
WISTERKLOOSTER, geb. in Hinuingo, prov.
arr.
,a 8- u. W. teo N, van AppirtgNG.. , kant. en 4 u. W. ten N. van
~ , gem. en 1 u. W. van Kloo,urba,r,n, 10 min 0. nu
Bllnlltaun, waartoe bel kerkelijk behoort. heataande uit eeae boeren
hoF.tede en twee daglooner1woningeo, met 1ü inw.
WESTERK.OGGE (DE) of UooaHH08GI , eene der vier k9trgrn •
waarin
Dregffflartd, prov. Noord-Hollaflll 1 urdeeld wa11 pa
leude W. en N. aan de •ier Noorderkoggen , 0. aan de Middelkogge,
Z. aao de .Beeukoeg.
·
Het ia een afaonderlijke polder, ataande eoder het bestuur un Ge
commiueerdea uil de gemeeaten Beets, OadendUk en Schardam , en
ligei,de tunchen de &wee groote uitwaterinaen ua de Bee1111ter en van
lenemerlauden We1t-.Friesland. Deae polder bent de at. Hoorn, be
nennsdedorpen Avenhorn, Berkhout, Gro1thui1en, Schar
• o ad e en O ud end ij k ; bealaat , wolgena liet kadaster, eene opper1lalt1 van 4314 bond. 39 v. r. 61S v. uil., waaronder ill88 bund.
scbotbaar land.,. als, volgens beL lr.adaatClll: onder Hoorn lS93 _band.
4i ,. r. 491 v. ell.; poder ÁHMOrll 167 bund. 9i v. r, 40 Y, eU.;
onder Bmltaut llölSi bwad.113 u. 73 v.ell. 1 eoder GrûcliHftl 36'hon4.
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60 ·v.,r. 1 "· ell.Londer :Sdla"oudt ii1 .bund. U Y, r. JJ0 •. el~
,ea ondo o.dtttlliJA 411.bund. 8i ,v. r.-6:S Y,.,m.; lelt ilU
bi
-woond door ii1S0,6ni,IJOI,, -uilmaleade,eeae be.Mlkin9,•an .U,IOO:m~
die t ,met ai.......rias •lfaa de iopaellllloD ·der stad Hoera. •1118111l 1
de melkerU•ea •het ,lu•111aken bun ,...tua ,'Üacltta.
~
,WESll'.!Rl.,WAiB.T.JBB. ,(HET), .eeu dw .drie 'kwadiereu, •urin
6roaing,,...D,,.-4la. . . , tijden• ho&-beltaan der B,publiel, 1
..,_,; palende N•. aan.de Buo• or het l\aitdiep,\:0. aan ,ä Bu111
.... ,lieL 0.,.1e,~lada.bamtil, Z. aan het-DrenLuclae-dioppil ..._
•Id t
llriaebe ,pieti~ij ,Opitillllaad t :w.. MD ,8e 1 ~
S111Bllîngerlaad, Acbtkanpclen ea Kollumerlaad-ea-Nieuw- •
•Dit pdeelta der ,Ommcilandeu ,b.f't ,dea ,aam van ,aijae
11n ,W1111111 ftD -de ,. . . . .Il ,dMloo ......,d...Lad ,woainpa.
-•oalDÎafJ .it,niel aeer. eud, en .eenL iin •a•s ,sekemm , :a■dal 4e
o1elaiu..de.l■nd1c:luapja :,en .dit.lLwulier izicb·v•eeaisd ,hadûa,. •
Gróoioge■ de Weaterwarr or de rigt.erlijke bijeeokom1l, te
._p\Ul ,die ..a ! H ~ .en :Fi.velp , •Waar de Ooat.er•ad Jiaildeit_
tfn ,1819 verdtélde mea dit ,lwraaiw, ,eYeD ala .de andere ae,
:fhie eadllfllee1en: l.ange.weld, V11edtewold en M,id.d"t.
tweecente hadden hunnen naam onlvangen •an,lle waaclen ot.
-met
.dae lnclatrnk .aahiar a,val - I d
,il: •
. -.... t nn •~ijac liniag -llaar den miildag., aai •., hel .&uidm
.opûgllll ,vaa -de Buaae. ,Het ,is .u" Ie ,neodaaltelijller.,. ,de ....
.pphoid daer lanilen .wel Le Jaea■en, ,dowijl oák .de iawoa1■ ca
.jebeele ,lwattier ,doer bij&Onden .uMDen , elk •o -Un ,eige,a
ontleend , van elunder ,pl11rt11D• onae..ahaiden de we.dea : OIIIIUllül,
1.aa«ewoldtten , Vredewi:ddaten .en'lliddo9talc:n , ,waanaa.cle _.,
..aaonlw1steache • de ,tweede .de 111uidwllllUICbe • ,de denle de
lijke landstreek bealoepn. ilertijda leÎtle,meu, hehalv.e tloae •·•
,,.ierde ,ondei!ltu11ier., Jietwell Ku mait.er:1 a,Ml :of :Ro.mis1t..i11
genoemd ,rercl , en aijne inwonen llum1lerlandwt -• :H
•
.Da tèdprlllflen ,uo Ad,u·aril., lllo-o,g:lo.rk·, Leet"erli.., Ier
werd .en ,Pda.t v o,et.:Juai 11(be11Gllllllde to\llilldaft) ,ttloada •
11ok aog·to&.aan 11748, .onder :tle--üeeterwarf - iniai
warf, gelijk de kerspel• der andere .land91ibappeo " dewijl
1!1111 gedeellc YIII ,Hno1ïnao tûlmaakte; IQ ,llit ........., à
·
.dag ,(ha ,Z11iden), waren ,dan ,eak ,rene .b11urreflea, plijl ia~
-overige ,IIOll~lte "IIG :het
w,.u11L
B.i •Wunu.•••- bevat .de clC111peu : lla t'<U na~ ?i ooNl,wil
Nuis, Nieber1, ''I:.olb.el'L-, d.e L-k, Jt.i.d,_l,de, Lett.c
.lur-t, U.0.1\iw.eld·.e, .F.11aa, IU.elerili., IOld.ekorJk, S.e,1,•We
bu re.n, ,,..110·0 te,1a1.t, Does aw, iOpe·11d.e-,.Lo11.l-_,.a,t 1 :Vl•
•liet, ,Gr.lJ11.ü,e.rk, N,iea:U.l, N~e.boM, Qld.e1io•u,]
sum, Baiuge, Feerwerd, Garnwerd, 0.tn-l. . ,IFnatHI
tl.n .Ham, fio• r.dJbora, Zuidhorn 1 i&,tlauaul, W.iu,•11
illonk w11rtl., B.oogllerk, LeetrllLHIIL .en Le.ge.- &ee.l.a11
,IIÎtwauatie -de Ydlpacla ,10tf8111,: 6hr.u•, -d,e Leel, Ol-del..-!1
Groohg1a ■ t, !Gr.ijp1.k.arli., Ollclela.ou1, E.&.iag1e, .Zaiàla,,ra 1
Ad11er.d, ID ,HtOf.kerk.
Lt ilall ,il84 lb., b.oood tloor 4161 1huiap., 11ilmaluatle...- !'i
"•llûug un ii.600 jnw., ,die uallCll in dc11 ·Iaud.l.uua Ju,a bralUI 111j
àca. Ue .gensdlaeid .van den poad in àiL '1.wanier •• , aa■ illllll • ~
owdoo , -vaa l'lkaader aanmen.elijl .verechillendc ; •1t1nL hal uaanldi~
11H1o,illè • " - uit aeer ,nfitbtbae. klei , waarop bouw• • .w1il111dftl:

b.,

z. w4 ......

.,..eeà

••llui

o••••

,w.,.,..
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lleeh ■ur laat Zuiden •ml men aa ■ d(readen I die met Louàaudjm
bad • • 111, ia cle Mbuanchap .Ten Groainsen , aie& mm aie& d•
lap ..a..d.eo, die, plareade den wiuler I meeatentijds ader waler

.....

.

Da B_.., die er nim il,4>00 in paal •U•, cmder welke ilOO Le
...._, -ba de"YOIIJeacle 161em. ■it: Adnard, B-ai·•r••
l'eerwerd, Gaua-werd-en-Oee&am, Grijp ■ kerk, Groot•
a,1-eo • Doeaam, den la m-e ■ -P rnn•n m, Le eir-ert •H•ciir
erl 9 Leuelberl, Lutlegut, Banm-ea-Noordwtik·,
Iidwelae-e ■ -de-Leek, N i.eltove, liekerk-Oldek.erk~e•

f

fa.a ■ , Nieaijl, Noerdher ■~ Nni1-ea-1'iebert, 01-dehne,
ON&•elde, B00111-en-Lage- ■ 1111de11, Opende 1 Saak,..ia,
SehaUebnren, Tolltert, Vinliet-en-Pieteraijt; Wier ■ men-Dorlwertl en Zuidhorn.
·
·
De Cltnstelijke ArgescbeicleDeR ~ die er •0111111 , maken de irem, •••
llr ■ tr•.latUI onder OIMlioN en oinllNkea ait.
De Doopsges., van welke men er 190 t.alt; onder welke 80 Lede
mlilea • heboenm lot de gem. an PÏfNnijl, J f ~ ea dera H-. De &waag. Lath., welke men er aantref&, behooren &ot de. pm. •••
fhoaiagn. - De R. K., die er 920 aijn, onder welke 1!50 Coaunn
ailaa&eo, maken de llal. van Z.ïdlaora .uit. ..... De 1i0 lar., die •
WOllell , behooren tot de riagsyoagiop MD 6nnn-,m. - Ben heefl in
an Wamsw.a.at11a 16 acholen.
·
la 156 vielen de Bearpdiën ia het WuTU&W&81'11■, en braa4den
daar, tot Faaa toe, ·biJ114 aUes ,l. Seiridijk keerden aij eclater terug•
laai _.. uil Gro■inpn , gesurlt door euoljke Geldenehe nldateu.
op baar les fÏDB· llaar nu be11111 de Geldersman llftn eleebt hui■ Ie
hoadea , als weinitr bevoreo1 de Bourgondiër. ()p eeaen dreipdea tOH
Tnl!fl liV Tan H11n■ingo • Fivelfo , eena branl1obaltin1 ; en trok .-an
K.emer ea Tinliet, tet verwekking -vaa - d e r v,-, dieper land
wurb ia naar Aduard , Zuidhora ee Noordfao,a. ;
eene andeN
~omto• bende ruiten eent te &.en , • llaarna in Selwert ••en
· eens liaotlelde, all het ander Hik i~ het WaTIH.WdTID. Bij deaen
· ~lulwpn toeetand lwamen nog do 11rare bellreiainpa der keiaer
lijlle BeTelheltben • indien Dlllt langer ait■ teltle den ieÎHI' buide te
deeo. zu lf'prden aich aelf, , OIR er llem ... t.e r-' bij Gerkn
llcioaler ; mllM' wercleu "n de Geldenchea ru &erog gednvea t· hoewel
te& lauel tNOll TQOI' de ii,paetenen , wijl eeae aieuwe •enl.erüna qa
uilt , door Geltler berw•rt■ ,eaondea en in Aduard gelegd I flMCle, tten
als laare voorgaa111n , ia het rooven en pluaderea tlee faodmMt, betllMlf
adat. van hare aohtentalliae ..Wij ; ja , aelti de koenheid bad Mer .tie
Ommelanden - e 1cbatûn1 Dit te acbrijven.· l>oqr welken ••erl111
de Ommelanden ,etergd, &e GronÎIIIJIID bij eea kwamen ; en •elda!W
. .pu;g halo&ea clat •olk gcwapeaderhad te verdrijTeD., welk CIIH
meedig hetlait die
llevne■d maakte • huoae 1.erugko11111. ftP•

t....,.

1'09Y.,_

laaastte.
•
·
.·
ILort nadat lo:nker Ju,_ ••• 11,.... in 11515 deor lha1L BertOI[

S.lder, tot Swlbolllier over Groniagen was eaqeateld , ~
llij 9 lot 1toit.Älg • • de keiaerl\jke lt!Ollf"'D I die aioli reed• •in de, bu11nchap der La11wen onthielden , den derden ma ■ uit· de Ommei....
lauden e■ be& Okl-ambt. De venamelplaataen aouden -aijn Naia en )la.
rum, in het W••-wa..... Derwaarts aond ltlJ de Geldersehe ba
d.en , de GtonÎflger Scbut'8n en een nan4el burgen ; RJlllr 4ic -des
- • voor hel eenl soldij •~Gl!A ea ook ont,insen. , Onderriç\, d'llt

-
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.. lwiierlijke hneUaeltber , Jv■u w.1 \\1 auu.-a , door Sipn■ohk,
ia Vredewold wilde bfflen , -vroeg bij van de slad efllig ·peflat,
om •e daertogteu Ie -beletten. Maar W- • , .dat • ~ , ·ftl
dea moenuigen grood aldaar , varen latende , tro._ langs BalL.e
..., Wen enllOllenolde. llau1& bral ■a IINNle op, tea eiade aiel~I·
, - . . . . Ie. wonlea1 daa t.auclaéo •ichr-'le en J..eu.elbett . - - ,
_.... ~, dat •e &tiurlijllen, ..._ deerplreapo, de Leèk 111Clata
te beaa11.ipn. Rij aoatl ioea de ruiterü denrurta I bm WM111u1
ep te bciade11 , en trok ia allerijl met bel andere wolk • Ie ldaanl en
bait•,-t Ldende , nur Groniapa, ■lwaat' bij ook noder Iebel 11111·
kw-. W&N11&1& l•rd• siela daa..., in Noordhona , ·ea beamf
.W., de Ommelanden, em u■ dee- K.eiaer. den eed ,aa set-•lieid
af te leaP• ea 31,000 gouclpldem (48,080 pld.) op Ie .......
Die eed werd cloor ~migcn ook werkelijk gedaan. De Geld. . . '411cl■tea y in .Adunl ■clat.rl ■teo , blnea dur niet , maar bept• licL
eent 1111111' Sclwer& en ~ naar 81118 ~ waarbij da haisma,

................ 1■111-1.
.
Dow dea watenleecl •• de 1tormwindea ,an 1i an 13 Nevemlier 1118
heel\ dit kwartier Jnote schade pleden; JerwUl daarbij iO ....ia

omplame■ ,

en

8 ba111n geheel ea IS gedeeltelijk ,enüeld , 1 paarden

-at l-U- nrdro11ken aQn.

WB&TBBLAND, bij ,erkorliog ■n Wana en in eu uacWrik
d,r Utreeht,cbe kerk Wnnu.au • d. op hut eil. ,,.,,,,.,,., pnt
/foortl,.Bol"""1, an. en 10 u. N•. 0. ,an Jllauun, laat. d 1 •·
0.1. O. wan ._ Beider, gem.
i a. N. W.· vu B!]llli
tualaoef. MIO telt.· er IO h. ea ilSO inw., die meeat han 11es1■11,ia
«n ia de veeteelt (,ooral scbapeateell) , den laadllouw eo liet 1ii1cfaen vaa "wier.
De iaw., die er op , aa allen Hen. lijn-, behooren lol 4e p,
YIII Hwali'-•"-1--".,.,..,, welke hier eea· kerkje w, dal
vó6, cle llelormalie aan dea ll. NK01.u1 was toegnijd, en ter-hege
ti•1. wan de Graven 1toad , de beveslitJiDf wenl ook cloo, da !arbo
diaken der Dtrecbtaehe domkerk geseven. De puto,U had eea liä, •
trok uil de la■tlerijea eene rea te van een pond , lu1naeade jaarllib ...
lrellt. ia aUa opbiugen 'ISO 8.ijnache 1uldeu (70 pld.). Dil kerkje is•
aeer oud gebouw, sonder orpl. Er is nel duif'steeo aaa, • Ml
beet\ •oogenoemde rsotee maren • dat ÎI' , .... meN■ ' welur ,..
1eh,1iwijclte met. eewen& en k11i1leenen is volpwerlL; het leer
lijk gehoawd ea niet me& de kerk verhouden ·eo· liet ltonnate .....
YU den toren ÎI waarlClbij■lijk ompwaaid ol ffl"br■ nd. la llit•Wjt
-Vn ...ie. erkeo, ·die op 1teeoen dooclkiaten plot.en hebben, ..A, llet■
••• dien uni ia , da& hij , alhier gebra1t moet 1ijn tea tijde, llfll dt
Noumanaen hier meeater waren , hellrelk ia de negende een pü,11
Jaatl, lG8lt aij hier alla te vaar en te awaard verwoest hebliea. N.....:
••t, aelfi.hij 1JÎMÎog, •• te make■ ,an clo ligurea, dia ep d111 •
ken •Uo wtpbouwea.
De Il Doop,pa., die er wonen , behooren tet de ~•· ,aa B ·
,._,,.,..,..•, &,-. - De i R. K., die mea er unt,e&, woidea 1tt
tie stat, wan ll'ieri..gn gerekend. - De dorpachoel wordt s-iiideld
door tO leerlinrn beaocht.
WESTERLAND, oude ■aam ,an de heerl. Wu,usca1wu, op hel
eil. SaAouien, pro,, Ze,lou. Zie Wu,uscaoawa.
WESTEBJ.!NDSCHE-POLDER, pold. in he& eil. ll'ol,,Mtlrtidijl,
prov. Z,ela"tl, arr. en laat, 6,111, gem. 1l'olpli11111tJijk; palfldc

11'.....,..,.

il_.
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N. aaa de Zuid,liel, 0. aan Oud-Sabbinge en dea Zuiderlaadtelie
pold,r, Z, 0. aan Nieuw~Sabbin9e, Z. aan clo Schenp, W, aaa dea
W•&lerli.e-rlder.
.
.
Dea pol • beslaat, wolp1 bel ladasler, eeae opper.lekte•"'" ii9
INuad~ 77 Y, r. 16 Y, ell" wàarondor i baad. 8 Y, I', 41 Y, au. nij or
,,_laad;. lek 4 h., wuronder 3 boerderijen,
door eau 1lllia,
4f .à Scbellge, '9llD het nertollip waler ontlast. Ket peldet.....,_Dt'
licllaat ail eenenDUk«ruf, t.wee Geaworeas • een• Pona.........,,
WBSTBRLAUWBllS , aam, wellen aommip MhrUwen ...-- au
de~•• fllRIUlra, omdat de LNw111 die..,.,,,,, nn de pn•. •Oro-

H..,..

•i••••
afaeheidL. Zie Famuwa..
W.BSTERLEE, 'd. io bet #'ol,I..0""-61,

o,._,,., arr..

·
. prov.
ea
Z. 0. •• Z...,_l, ~:en

h. W. wan ll'û.u"°"9~ bat,• i 11.
fa.. Z. z. o. Uil &6.-,Ia., ½a. z. W. \'AD het ,,__,,_,,, ,,
Beu pllllla aebijat du s•aamd te •Un ia oadeneheicli•1· Ha Id
lloosler Oo,terlu of,.d,uhrlu, lln"elk•aal'lelaija1Ukwank1ie
doeld , al. ia het· Ye"oll .,.. de Wiraaaerkroall wcirclt ,1t'Dll(d,
dal er. io de Woldatreck, van Fivelp of van bot Oldmabt lleoiter
.kll'rleo heeft plaan , ,rien1 ovente vaa IJ"°' pag wu hij • lli•
111iapn. lleti telt er IU b. en i60 inw., en.._ de p. Hei'li.ger
lte 9 lh peb' en Klooslerboh iOi b. en 1ii9 iaw., die --t.
ia dea landbeew bua bestaan rinden. Ken hoeft, er mede -i a&eea
en CIIBMltbakkcrijen, Detr'°od ia hier-ttaipina laMg a u•daclatif,
dot mea ,iodt er ook klei- en. weengroad en beidewefd. Vm den )m.
sea aaaclbeawel Ooat.eqptte • beeft meu een sebooa ui&sip aur SebNmda
,Zuidl,roek en ;0mligende plaataea.
•
.·
.
De iaw., meer, op 9oa, allen He"'. 1ija, m.,kea de pm. no·W.n
.,,__Beil:igerlff uil. - Do kerk~ welke w6ór de Bef'onuitie ,._
tien B. Guaaa111 wu toegewijd, is ia 1776 door eeee nclere,v........,
gtD 7 aijnde 8eD Del en klein lanrerpic goboaw,. mei fllHID niet fioo1m .apillea torn , hebbende uarwerlr. ea de llollMdaehe.•mugd •lol
tiodwijaer op -de •pi.la. In 1817 werd ,er en niea• orpl, ia tle lerlt
ceplaaut., - I I D • de kostea door de iapuleaea tloof ,,twillige. 1141draa- bealredeo . aija. Volpna owerlneriDf 1111111t. er· t.o B • il Ïf u
lce, op de soopaaamde Oo1ter1ute, aeoe kapelp1111n hebllen·,
naderhand soa pliead laebb• &ot
der .vwip .ke,i te

-•iag

•elu

lf..,.

Wunaus.
.
. ·
,
De Deo)llgal., die er i in p&ahijn, beboorea lol de,._.., .
.,.____ N,,,,,._Schuvula.
·
· ·., .
o..n. 1'., .,...welke mllll er 7t.el&, parochiiireo te o...JJ,1,,.4. ~ dorpnlaool wordt pmidd.W doer een gelal flD .180 leerliapn haoaht.
Hel .wapen vaa Wanu.sa bealaa& ia eea •weid .••• IÎMII', ·ml& &.
li.m &e paard. in aataarlijlr.e kleur.
.
,
.:
WESTEllLEK-EN-HKILlGERLBB, kerk. gem., proY. lboai.,,..,
Uaa.. ea ring na lriaidtoln, Men beet& el".ffae kerk lo We ■ te-rie e
ea telt er H80 &ieleo , onder welke HO Ledem■ lea, ». _..,., ·clie
~ier het. leerurambl beeft waargenomen , i1 pweesl ll■■••••n C.■IIIO
_ . t die er ia 11S98 kwam ; clocb ooli. · bier ,red. van •Uoe dienst. ont•
iet wérd , d6r l1dij 1611 , want toen wu GuH1G1 Cr.aHIII hem reetl1
ip;eYelp.

Het beroep geschiedt door aollatoreu , 1temgongtipen en

,erleraad.
WBSTULEBSCH&-VBKNEN, nea3rondeo, in bel ll'eld-OW,.""11,
,ru•. Groaift1m, gem. ,h &,..,_da, 10 01ia, Z. no ll'l!alrrlle, waar

Ie Remcl IÎJnen GOnprong nam,

W BS:

.SIO

WBSTill.LITfiNS, geh. proY. Frw•la•, b. ,,..,,.., tlMI
S-..rdftadul.ur. eai.q. N.·W. Tan
laat.. entt a.11.~
Tan Bot,.,.rd, 10 min. W. van Il'o•-1,, waartoe beL lielaert; mj
7 la. • ,uini ISO i■ w.
.
WiSTEB.LOO (NliUW-) , polll, i■ hel eil.
•Ow!
f"IM., ,,... Z..,J..B.a-d, art. Bn,lle1 luurl. ~ . 1111
.,_...,. r palende' N, ·•n de baffa v- ~ • -- ~
G..,.._loider-polder , O., ..a dea Groo111-Z-a-poldn-, Z, 111 ~
1. . .Zmcler•poW. ••· \11. aait o.d"W...,loo.
Dae .pold, ÏI •ia he• jur 1611 be4ikl en itt 18U . . . 1N1rf1
loopea , doch tlurna weder pdig&.
WBSTBRLOO fOU~), peld. op het eil. Go.,.,_a._...,_,iwt.
P""• Zwifl..lle&ntd, arr. Bri.U., lu&. S.mr,,,,,.
pa'-- N. •n de • - van Goedereecle, O. ua Ïllutt-W
. W. u■ dee Gnote-Pla.-polder. - .0... pold. • ia llllt ju, 1
.
W-BSTliRHK&., nena. d., thans een ph., pra. P,.,_,,,
~-•..,_, frie~ 1/a,jwn,I, arr., kaal, en 1,t u. W. •• N.
N•re,a-.
Voo,beea waa tlit dorp nu,, e11an1iulijli:- wa .bel"1-0ker ••
J. . ., ·dat or vreep 11rchb - • aitbuuff vaa uilmaà.le. Na
er lllclû 11 h , met 90 iaw., die. hun ....... -riadea ia 11ea
1,aaw. De, ,_e_de bl1MIÏ VIA de l088 laeef't ••nûijalïk
taa ha
YaD llit dorp t. . . .aat.
, &el list am& llijM bale lande■ liellffeMo die vu de J •••• • 11
hrlor11e, die allen naar het Noordea aeer laag_ -U-, ÎII - 
,oldet,, i ■ laet jaar t'Jt6, door de Il.re■ l'wus h'l"D&
iaadm h••·wal WMDUID aupat, de w..,.,..., ••,.vi
1••ren, llllel'llwur1eele Wesurmèerder Nieka•e• Dlllr
pollw leep&, '!JI' ••~ botJtipt■Uen, het wa"nje à Del~
De ..,,, die • afin, INiboon■ •• de .,.... · -v• .,,,_.,,,
• ..,. S.it• ., , wela liier vroepr mede Mrk W,
walb ............. w■■rw•,liet ...tekerüo( •de . . ..,
etaat. <lok ligt er Ml een oud Tervali.o '6erU..f op - . .N. un
De J>ooptfa., die_ er heeft , behowea tol ie; pa.
De R, K., welke men er aantreft., plll'ocbiërea te J_...
· Mea Met\ er pen ICllaaol, 111ur de laiaderen pie&ea ......

s,...,

ll,,,._,.

...

,c•

,.

.,_...1

ha-,,.

·

,

,..,..

J-,,.1

=~

· Weleer l&Dnd onder dit florp de llale Lyklama. Zieàl-4
, la ffG8PN tijdea aoe bie, ge....d laeWien .0.• vu HMm&, - ~
lip klaiHwr , clilt, onder ■11t1e ... w...,_, ee111 eeaea 1818,
11.aDdelaoa en reheel nrlamd wu, door een JluialleeW- -

i..-n.

.

1

WBSTHJlBBl, ~ooNII, bnit, in Ke1111....,...d, pnY. Jf,_J,./J,1
--,, ..., kant, en i u. 1. Yaa /her,,_ 1 gem. eo I mia. L QI
/C111n11,de, wauwen het. h·UÏI in t&i9 pl~pt ea,
W

ca.- • •

_....IINbeneoGn1e11e11dul'l'ffl!l!DÏpll,
W-HiTEBMiti& (DE), pold. ia de -.,ue beerl. Sdragera I pro-.. 5,.,;..
llellall, arr. AU-r, kaat.
1 pm. &ltag,rwtt•,.,,,.,.I
palende N. aan den pold. Acbler-de-LoeL, O. aan den pc,!d. àetGall
Wa•, Z. aa■ cl.e Oos&erlHf, W. aan hel polda&je de . . . . . .
Deu pold. belioort toL de 1tcLie &lutg,..,ûmjde, tn 11111 •
het polderbestuur nn .VeAag,n.

s.1,a,-,.

b,Coo'ik
,
ü

1

·'-·
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\\liSftBtiit\ (HET) of.an WunBUI, meertje in lhlff-J\ pro•.
ZMuJ.llolltmJ, omtrent 1i n. Z. 0. van Delft·, gem,· eu W. van
Bertel.·
et

heet\. omtrent

I

u.

uaan•• in

onauek e11t l&alll dao,, de Oui111

l91eJ i ■• 9tl'bindiog met, hel• On,le'Mh.ee<r.
·
·
WQJI\BlltlHüBBKlt, la■d~ in heti Rijlr .an, lfii-ge11,, F°'"•
6rt,l,,,,là"J, diltai., arr., lranl\ en• 1 u. Z. W., Yllll lfëj-,•:> 8'Rh
• • w. l't. Ol. Tam
Van·dil-làndgoed, hlltuadhin optrolr, hfée boereawonÏllfl'D, bou•
1JJoidegt1oad en ÛNlugaa,dea, mii,pdera, appande• en äfLw,,.
-••a-.taen , •aar tuesehea ,ele la111n en wandelpaden , is, het lteia

Q,,,,.,..

·

,

lade•,

1a ,,._ jaar· 1'1Hl afg88Nnd..

•

WUTMJIBlllDIR.NWHL\D.EN (DB) of· de Wutu•u11D-Nu,..
u_., weilanden, .pro,. Frî-""", liiw• .Z.nH-a1R.; !Jrict.. lbuurln",
:J. • - lffwcnanr.
·
·,
WES'lERMK&llDER-Uil'.QA>NGEN,(DP.),, 1lreeli lands, prov, hits~
lfUflll, kw. h,,._,..•,·grieu /la,terland,, N~:v1111,11(•,_,.•
WRWJll\tlEER•WI.Jll,, bul\~ in• het R~l,w,..Jfi.i-ge,i, pro•. lh/..
,/Prl,n,,l Zie MEnwuit (-W•Tn~.
WWffEB.Klfi, hol'n. in 1/ffflliago, pruv.
arr. en li u,
W-. lea N, van ..4ppin,,...., kent. en, 1! u. N, '\\!, 'VBtl OnJ..........
i r - -• i 11. N. W. nn· Baflo , 1{huin. W. Yan llMqllffl; waartoe
&fj beboert; Dne hotit. wordt in eifl'llldem be•te11 m bewoond dDOr
den- 1.andbooWtll' hcso■ SnRAlll9 8-1111,
WMTlllNHlLAN 1 , d~ io ~ , pNn'. two11mrsi Zie th••

tl,,,,...,,,.,

.....~ .

fh~,

.

:wmJKB0UfiM,, st-11 laud6•, pro..1 ·
arr., kant, en gem.
Tilll" oader.ls--,., tene•appnwilr.llll'balaamht•va11,i·bond1 38 v. r.
9'~··~ -.lt.
.
U., llmekt heeft wuncbijnl\it: hl1'4111 DUID' ~ • \11111' ,._,.,
..... •lifrlreode• ... de westaija..
stlid•, llll•·Hn• ooij•,
••lllea Dt11111J...,.plut1eo.llrap;eo, beteellenende -in de> Dttiu..be-SeliMIOhe·
Làld dllt•hà....,,
dw,ht het ·verdl1111t tlmm dnen ·n111111•niet w ,
_.. lllijnde• aeer ,mchtbaat t ■INI,
·
lfiu stond• ..leer een ldbolter nn de ordl' der·Predillheer11tof'· IMni
ni...._', ait•weHrle el'de , den: 8 No\lll!mber fflOit eenilrl broeden:te, W•
_ ,.., ltwanten·, ·op ffnoek: ,an• HtlrlOft' Wm,H - 6tlder, met• '°8•
tt-•llhll'lfWtl hwu,., n• Zaan,, dea•aebl mneerlig,ten Biaebvp• nn
lJ~lj: afbeuwden•el'aan lll!lteoo•, aldur reed. ttaande, lapel "•ode
,,._,d:IIMII&·, die de'\loernlen•ván gemtldlm GelltMehen• lterlOIJI~•
pa9iol1, en• "'friltiftd Hadlf9n., en wtrarmtt deae ha\< reu11 '8» ftOl!lllel'
lins-eo hield, een lr.looaler met/ een kerllbof, builliopn, atandpl!HU,
~ t a e • woooeteden, tuilftm,en· •erdeN1• nood~bllel\flte werkplaalaen
tot eeo Rrbttjf'i Nn, een- Prior en• 30> M'onniken, helwellf den, 13',Apri•
1-100· .t- Paiut Bo111Piclft'·IJi, hU eenoo openen brief·De\"esdgd1 wenli.
N• dea dood·""' dffl,gca..,.,, llertog,, die, twee.jaren na dile
lfUS't aaMler· ltiodennr 1111' tb· IMe■',' o,erleed•, vermindènle• dlL klbotte,
~ aoodat•bet eindel\jk, in• hell jaal"1431Jo, op-gesag n11l'tl111 Huan111
•Y , io• een no11nenkloo1ttr van de Dominikaoer orde- ,eN11Jderd• ia ge•
~ - Tot'à''l'el'nodcrin1r Yan· dit konffntl in· een· nouwenliloolllff,
l t ~ d• laelllle Ptior, .l'll■ ..11 \'Aft Cina.os!r het meeste tve , die oot ee
dert de eerste Riechlfader dezer Nbnnen• werd·, nllllncdé dti provin
dal: fttt- dit landselilt'p , MT Roe11111J, die zelfs de Nbnneu ttl· Wijk
<>p!Jesocbt , rn iu dit kloo,tcr or1r~loten ~en.: :rijmle het• stl!rn11•ih11
1

a...

°"' ., - '

•-t•,

lli•

WIS.

!UI

voern-111111te en meeste Monniken alhier eenè der vool'IIU-le oona\et1
v• deae verandering pwees&,
De ,-ijf eenle Nonnen, henHeot eeae beprae,elinr, 1Wlalell op•
feestdag van ST. Ga1.UTU in het pmelde jaar, bier uil het,.llo.te, ,a
Wijk aan, nevens welle no« negen werehllUke docldeN aiela alliill' bel,.
ben laten optluifeil , die te vuren al aangenomen wani■ , IN daur ia
hllt. 11ebeel vijl\ien opresloten aijn Beworclen , well ptal llllderlla■d au
merlelijk aangegroeid is , waardoor de kapel te klein begon Ie.....
Dit: déed lo■ a11 N1&, fikari1 van dit klooner, en aiedellel,- t10
boYenp111eldon BiecbtHder, Joa,■ va■ G■a.cn, a.lakea, oa lill
Uooilter uit aijae tijdelijke middelen te hulp Ie k..n , ueda Wj
een groot hnis , dat bij 1elr bewoonde , nie& alleen pboawd, . .
ook de kerl in de lengte vergroo& lleeft; ....,.. dae, in be&ja• ta,
l4,r een qn de •aag,l llaau , al■ palreo.N van dit k1-ler, ,llllil
door Gu~CIII, Biucbop van Hieropoli•, en Wijbincbop •• 1)..;.
inpw\id werd. loa" Nu acbonk mede uo bel. kl-ier
ken, kerk1ienlden en aanzienlijke inkom1teo ; wonleado 'fan ._ I"
up: alr • grffffl Hlffm n • .,,,....,,. ,,,,. groote - - - ; . ,..
ffll , lij ooi: groot, fff'ffrfflg_rn ao• /ael .,_,,. gaf.
Toe■ , ÎII Ml
jaar 1484, de Generaal der DominilanH ll1l'f1&LII A11unua; ._,._
tllrdap voor SL. Odulph111da« , dit klCIOlter bam heaigt.ipn, _._.
hij de Nonnen velo gunsten en gee,teltlke voord.ten , all da 41,
lntUtacbeldiDf en ontbindiDf van alle bare aonden , terwVI ....,_
Biechtvader magt gaf dit alle jaren to don, AangaieD
aUaier aeer naowlr.euris ondorbeuden werd • lllOI V1HBR1• 0.-,
Generaal van de selfde orde, in het jaar 11SOI , toen hU de ~ i
iu het Dominwner Nonnenklaoater Ie Meta 1rilde Tedetefflt, ......!
111111 uit dit konvent, ditJ, dea 17 llurt van datjur, te Meta_..,;
men , en aan de verwachting, die men van baa•opsevat bad, ,..._i
voldaan hebben. Sedert i1 een groot gedeelte van dit. llooller, ia 1111,
afpbnnd. Ten tijde van de Nederlaoclsabe beroert• 1.1 he\ 11,l•
van allen aa111too& l!ll werd, in het jaar 1171-, ta ee.....i . . . .,
te➔l de Nennen uaar Tiel vlogtl.en, dur •U in het kl...., •Sc.,
Ceciha werden opgenomen, met welk klOGller bet in 1178 ... fa,
H111C& Scan& ••• Tonuaau, eentea Aarubiucbop wu U&nàit, •
toeatemming van den Bertáf "'" Pau, en va11 clea 0..... dlr Al
guatioer llouoilr.en werd ,ereenigd, Van het ·W•tetolJea-- ~'Pi
de papieren , kerksieraden , Roederen en boiaraad, deor J - n1i
D•••• in 1611, lijden• het DeS&and, Nn de Palen • • à ~ !
Vlaaa4eren ter hand pateld, terwijl de koorboeken,
tiJn . . .reven , volgen• het achrijven wan Pater Gan..a11111 • 1o& Lus,
in het klCIOlter te Uooai bewaard werden.
n. plut• , alwaar he& pslaaa heeft , i, eene weide fffOldel, ftlh
om bare b ~ de Hooge Weide poaamd wordt., ea ÛIIDI
' land dient. Br a\Jo geene teekenen van ee■ klooa&er 01e1plile•,
behalve dat er -ige wenrolfaelen van lelden onder bei p ~ ,
die men met bet min11.e omspit.ten der urcle ontdekt. D e ~
der plaat,
Nel' vermakelijk en met heldere watWI OIIMtllfl, dil
tot ,root prief en gemak van. bot kl001tor , lanp de mllND MIi•
stroomde , waa"an bot. puin door die vao Tiel pëipnd ea ....-,4
is. Van dit klooster ontleent het geh. Wnr11-0oT, pa, JcA,,U,,
1ijnen naam. Zie On (Waua-).
WBSTIBPOBL (DE), meertje in het balj. van k Nit9_,,,,.,
pm. 1'0,r,I.Holland, gem. en i 11. W. l"an llrffffl,;

r...+.,.

de........_.,,

aller,_.,._.,
tet.••·

w•
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WISTRR-POLDII\-OP-BKT-BBIDBllL.UG (DE). onhehllifde p11lcl. .
op• l'd.fl/fflUIOM 1 prov. fleld.rlaad, arr. e,a kaoL• .4,nl,~, pqa•
...,._, ,ale.rade N. •

N1.-\f.

O.

Laak.

Uli

iJeo

Zuiderw"8rcl, Z. aan d,o

U11-

.
--IJae pekt•• welt• in beJ jaar 1818 b,,dijk, it, beelaat., ,olgeaa het
UD •

'

......., ,. NBC oppe"lalr.te HD 160 hund. binnendijk, , en wordL door
. . NIQI , .op daa .JJual , ua bel overlollip water oollalL Hel pol
dlé1111'8tH' a-&aa, ai& ,... Ledea.
W.JSTUREIDK ,
d. ip &i"'°""", proY.

,owna.

J'.,..a,,._
.Dil L.. ~•r ,ia 11111 DOf een

K, 0;.

ftD

<ho,,..,,.,

.

Vrop•nk)OCll&er; en in 1157& nOf ~

lJGale,, • • . ÎI door deo DollarL Yefl!Wlllgea , waancbijnlük ia e,
liet.pit.- ea de uit1lelleede laoek Reide DOIJ em a,erblüfNl 't'&O. Zie

UI NOnl,

. .
WIS'l'EB.SilD,

w..........

p. ia het.,,.,,.,._,,;.,, pre,.

·.

G,_,,,,..

Zie

W.ISTEllSCHB-AANWASSEN (DE) of •• Aa11wa11a~n.Wanu
,.....,.~Ac:nun"Vua,ao, onbehuisde pold. ÎII de La.,,..
.,,_,, pro,. lfoorrJ-BnJ,,ad, arr. '1 llert.ogwa,d., kant.. lf"t11Jlroiji 1
gem. c,i,,ellt,., ODder 1'---,.,.C(lpelle1 palende N. IIJIII de Scheial,iot.,
0,. UD lu:l Capelae~-Achtenle-Veerpad , Z. aan het Oude-llaa,Je,
'Il. ua den Polder-o,er-de-Ga•"'•
Deae pold. balaat, 1rolgen1 bel kaduter, eene oppenlakle :,an
10& J,ud. 88 ,. r. 16 v. el-l. mc.t. de kade ■ , ~ wordL gec:ow~iueerd
• àa Pelds•oter-de-Gaot.cl, door de op dat art. venuelde aloiaen
u, duilier ·• QP ~et. Oude-Mauje , wan het over&ollip 1'!1ler onllalt.
De Duiaearaa.&ea n11 cleau polder 1ij11 aoo boog gelep11 , da~ 1ij do

.__,.....,en.
.
'
WaTBl\SCHE BUITBNDELLE.~ (DE) , pold. in de Laagntratd,
pm. lf.,,..BrwbanJ• . Zie Bu1HHl!l,LD (H ,Wb1111caa). ·

.

WBS'l'.BRSCHE-ZOUR-POLDE.R (DE HOOGE·) en Da N1'8W•Wu111aa-Zua-"'1N1J1, a.wee pold. i11 den Ba.lucliaffJllortl, pro,, Zuid
HtllnJ. Zie llll11&1Hftl' (H HON1-Wuru,c:a1-,o&.11a-,&11•) e11 NuhllND .(de N1auw-Wa1auc:aa-.so■ a1,ou1a-u1-).

B•_,.,.,

.

WiSTERSLOOT (DE)-, water ia de
iu dea liilpoll,,r,
,-.Jftortl-HoUo'Ml, loopeode van denZuider-ringdijk, ineea1 aoor•
cleiU... lig&iaf • N1r cle OoltJauiaer-aloot.
W.BSTEBSJ.UIS (DE), in de wudelilllJ BllT Woaaustuwa geheeten,
._ialaloï. ia lf'ote,IM,I,, proY. Noonl-/Jollorté, in dea K•,uu,l,liji,
ubij den J.oordboek ,aa lid Wormervelcl, i u. z•.Yin Spijkerboor,
WBSTEBSTEIN , qerm, burr in Fn,lgo, prov. ~ Zi,
W111"UIII,
WHSTIRTOGTSLOOl' ,· water in l{,a,_.erlalflll, pnw,· Jfoord
U.U..S. Zie Bornul.OQ'I,
WESTEI\VAART (UE), vaarL in dea ll"ieringnvotird, pro,. lfoord
n.u..tl, gem, ll'"imug-"', in eeue aoordelijurig\iag, loopende
ffll Baninprwad naar de Sluitvaart.
\VJSTEll VELD, ,-oo,m. bola. in het balj•.,an Bre""'1d#, pro,, Jfoortl
llolluul, arr. ea 1111, N. vao /laort.., bat. en 1 u. Z. van BellfNiji, Rem, en t u.
W. na Yell•• 1 bij be& geb. Driehuis.
.
. Ter plaat.se, waar vroeger dr.ae hof1tede ge,t.aa11 b1.-eJ\ , 1iel men
nog een rond torentje , he& B l a a u w • '.l' o re n Lj e genoemd , op de
hoogte vu een der duinen , welke 11an den bouwer nle duiaenden
«~kost beeft, De toenmalige bei.illcr nn W11111avnD bad namelijk

z.

WES.
deseo- lorco op die hoog\e laten plaateen, allel'o• mel- oegnmk , om
Vltll dwnr een fraai uitngt op aijn buiten te bcbll:o, en• mualiit11>, 011
leHDI loL et.'1111' kleuru bergpt.ata 'fOOr' tuin- ell· j..,.........,,.. Il:
dienen ; Ol8,llr bij toeval was diL Lorentje, op eeoe·doiu geboinrd, , ..
_,. meu fu de Noordzee 1ien k-on·, en het: wu oek· uiL de loallliie
1is1baar~ Dli1ar · bet. nu niet op de pwonv ~ . 8flOOOIII ...i
orm'°11d bieT nir de- mogelUkheid', dbt de· selii-ppen-, op- de· M...
,areude, daardoor mialeid eu derwaarll' baa ~n rigteoihr, aidr at
allee11 deerlijk bedrogea konden· ,inden , maar .tfs me, hunne Mbepeea
ladingen ,ouden kunnen veneileo , en , tchipbreak lijftode,
en .le,en miueo. Wat er nu lrebbe plaaa. gehad Olll\aM• bel- laeta·
le11 ornn aelam, boete, wa11ri11 de l"'1tn ■ Kr' buiU.lll' lao8'81J911· IOUp•
'l'Ol'derr aijn, vinden· wij- niet' gubodlt, mur wàal bU, genoedtalt
gewecat ÏI , om len aijnen koste· in aUe &8'Jkaart011 de nuoditlc waru,.
d'eriug te laten maken:, ~r oroorftomÎITlf valt alk dï. mcisel\ib llllp
lukken , 11aarvan bij I ofschoon ontebuldiir, anders de oona.tk-1Wbeb
b\ln kunnen· zijn.
De daarLoe behoord hebbende gronden sQn than• -rnda,k
l,ijeengctrokken onder de touitcnplaata· lliJddo.-, en· werden ia ei
pndbin bezeten duur den Heer A.. J. •t- Reu , woo1111c&lig· te · Ml·
llletlhnn,
.
WBSTERVILD, geh. in Dinmlnámg,pil, pro,-.
.,,,ca
7 tr, Z, W. van A,m,, jud. en adm·. lllllnt. en 11 11. Z, W. -..ia•a..
gtf'ffll, gem, en IS min. W. van Zai~; mil ilS lt. en 1a. ÎII'.
W'ESTHB:VELD, voorm. hatez. in Zalt...,l, , - 9-iiu,#, air.,

ffted-•

Dr,,,.,-.,

kanr. en f u. :N-. nn Zwoll,, gem. Z • l ~ , ander ......
broeit, aan liet Zwll'lewatel", ·
·
WESTERVBLDB, g,,h. in het diogseil NoordetnelJ, prD'f• ,,,_.,
BIT,, .jmlic. en 'adm. kant·, m !lt a-. N. W. uw J,_.., p, •
t u. Z. W, -.an Norg; met, lffl- b·, en no, inw.
·
.Di't gdl. beefL eene 11:llool geiaruenlUlr mei z:n.lnl-Je-, ,.....
middeld• d1ior een 1fCl'al 111n 49 leeni11ge11 bezocht wotdL• · , · ·.
BiNChietr is dit gelr. wet de irelfde_ pl■att, ••-•n de a-iaa
in ~8, _ , 1ekere■ 611wAfl Dl 11-ua, aan de kerk ••• Omltt
pdionl-cn werden.
WEWl'BB'.V El,DSElfE~A-ä. tDR) , naam , welllea Dlfll wel· 111111 pit
aau cltt riv. DE A" in Zallmui, prov. Ot,erijattl, Ier· plaata& war 1ij
sich nr lárr Z..artnMtrr ontliiatte. Zia Aa.
WHS?EB-lHRl:.AAT' (lt'ET), verlaat· in 1.Jrep,rlànd', prH, 6 llollla,,J', lot oilw11terin,r dienendw van· den pald\ llifa-, iis •
tln11mer-trekv.11art,
·
WEST.IIBVLIER, op sommige kaarten terkeerdelük WM1M11n
fJetpefd' lnmrs. in '1'..entll,; pro•. Ot,mjnet, BIT. en 4f 11. g, ~
Dne,,u,, 1 kant. en 1i u. W. van Goor, gem. en i u. W. orn ,IJii.
pmlitim; met 8' b. en 70 iuw.
W.IS'fill:V:LlEll, eiirent,ik WDT~l'ttn en ook WlfflULl•s-,eid,
havn, in Ttllffllhe, prov. Oritrij11d·, arr. en 41 u. '?• vn - ~ '
kartt. en- 1'i u. W. van floor, gem. en t u, van Bit!fWNl&tia, m• de
hnur1. '1f'_ aten:lier I aan d'e ·Scbipbeek..
.
Dl!ze l1avezathe wa1 reeds iu 1048 beli:emt I al• c,ilegen 11 1,,-,
rrraar.-. Bamelr111de , en werd door leizcr llana111: aan Ba1S11111, ha
twioèigten .Binobop van Otmibt·, geschonken,
.
WJ!.'STERVt)ORT, gem. op ,k L;;j•n-s, P""· tleWtr1"wJ, dittr.
lkn6orgA-e,s•Znrxwar I arr • .dnrlrtm, k2nt. Á!tfffllJar (li J.. d,, I m.1.,

:ms

WES.

o. t'R' 1. aan
den rNJOi.n we, op Duibelllland'.
a.., pat. bn9I het .t. Wes,tenoort, hennen, èe hllure, tJsc
,door d. Zij bnlaat , Hlgea• bel ltadllltet, eene epperWûltt- un
7t6 baad. 49 •• r. IIO •· .tl., -ronder 'llM bnnd i •• r. tl •· ell'.
Wutbur . _ ; '81c 1:31 b., bewoond tleor 16i hwi'B'fl·• uitmalumdl,
- a....lüng- 'f1III 011"9eer 1000 in•., et.• han bettmin Yiadl!ll'in deti
'-l•• eà - •ein11 lilllldeli ia ••• O,,k is· er een 1teeaballllerU
,. ,. ..., • - - N. NR de gem. J,:ula11m en Anrrlo.

l.lai-, W. 1110 u gem. Al'Dhem 1

111t1

., _,n wiodk.-mtlJlká.

De HerT., die er r11im ilO in getal sijn, omhr wellie HO Lid.r-,
dalteo • _._ eene gem. lrit , welke rot dé klau. 'Van z-,,,_.,
rÏllf wa DonlJtlrgla, bebeor1, De een&&, die hier het leerur11mbt heeA
. . . , .. .telt, il, gewwt Ce11a&11U SHn.'81 , 4Htl· in· het jHr 1801He...
_,.. bam, en in laet jaar t6iO naar Doot& Tertrok. Het beroep
pachialt door den kerlaerud.
·
De S BTaog. Latb., die er •OMn , behoe,en tol de gem, ,an ~ .
De ll. K., Tan •ellle nien er 740 telt, maken eene 1tat. ui\, welb
lot liet urtspr. Tao 6eldtrlawd behoort, en door eenen Putoor yan
lill Loo Wieni wOftk.
11m beer. io deae rm• ééM acheat Ie Wea ten oort', ,relke g.
aitldeid - - ORffeYeer 90 leérli11se11 bneeht werdt.
One gem. is eene heer!., welke, •an het' bwis 8 - afko111,1.11r,
ia lid midden der Yofip een•· bHelen wmt· doer de etad Arnhem.
Tliau i1 Beer: YU Wanà-H, dtt
.1. J. .&. &. lannn1o1
,..,,..... , weoeaell&Ïf te ArNem,
lll d. w........,, oudtU41 WnTnftllff, W:Bl'l'IIJl9UT af W•
...,.., , ligt 1 o, 0. tea Z. Yan Arnlnmt, i11· eene 1eer 'fl'llehtltue
..,.. , to wedenijden ••a eten l'"•d•eg tuaolu,n A.rnkem en leYenur,
wu,-.... denig&al huisee Tfflpreili liggen, s\jnde de'crrerip haiun,
",oadn vete fl'llllije beerderijelt eo- builenverblu,n,n., blnd•aarla ha
...... Tea· Wil&eR e■ 11111>1 dit d. loopt de Duet, WHNJTer , ia.
gaoemdea ..., , i11 1814. eene aehiphars ptegd i1 , bllltaaade uit N
YIUlaipe. \lé6P diell ttid lair biel' eene pent , ._11. eene •roegere
..._, 'fel'YHl'9 beeft , die ia de lar1Jp,pe,aliën , in- NoYember· 18f:S ,
WIi tierdiwenea. Be, dery , hetwelk men bet eent 'YC!ffllehl -rimlt· op

1teer••·

lel jaar IMO, e6ch1188 reecll ep
W11na1Clll'I'

liet ~ 1110 iel-ere Jo■n,a

•oorb•• be'fat 1ii h. en 9lilO iww.

DB

De. Her•. kerk, •etk Tlór de Befunnatiaaan •n H•. W'nnram, was
.....ijd , ie t!ell Hvo..t gebouw , •llllftl1t ltOtJ ,eet d11iliteen ·gevonden
.,,_ , met
lagen 9ier•■ntea l1tNII met booge·1pits, doclnonder
wgal. Jl.. wil , dat hl eene tier nrste kerken- is , •elite in die 1heke11
,..... 1ijo. lel& nmto .te lt. Wannrn , een medceael "n den
ll. WaL1a.... , emlftnl het jaBI' 738, ree.ts in doe lerll hea. Cbris
lWik• ireloel lffliomlip hd)bea , en aldaar nr d'at jnr overleden aijir.
Da !epode -haalt re,em • dal, sijn- ligebaain eemi nilermaloe Jiefel\tke
• , _ oiLwa_., waanloer het pbeele .Bitllfflll der Batavieren met de
• unrrenelllle plaatte■ uitrfbk~ wenl , om de11 heiligen man eerbied' te
• ~omen 1,ewijaett. Doch op den setlden tUd is er ond'er 1ijae onderboo• rip geloeYÎfl"D MVr lijn begraafplaat, lrraked ontstaan , "ant die nn
• w........... poogihti het figebeam 'fllll den heilice11 man le behou• den-: clOllh die 'fU E 111 wilde ■ he& naar 1ijne wooneha'att Teffoeren:,
• •aar de Man Gols eene begraafplar.ib TOOT zich ael'ft'n bereid• had'. DIi
• NH we,d aan de G«hbestiering celat1!n , en i•d'oor een &ijzonder mira• Ml Har de liefccrte der inpsetenen ,·an il1t uitgevaHen. Want djn

•l!fl

.

W ES.
• 'ligch.iam werd iu ern •aarluig geaet, d.iL r.oudi:r iluurman naar de
• o•enijde vau Jen vloed gedre,en is. Daar werd beL op een wagen ge• legd, ea nu Lwee koeijen • die aan geen jnlr. gewend waren, nader
• voermaa en langs den regteu weg, nur bet dorp Elat gefllerd , ._..
• DTU onder de 11eloovigen groote neufde bedNtTea werd. Als liet dur
• in de Collegiale kerk• die uaderband op •\jaen naam ingewijd is, be-

•-aard

• ff!:aHD ,ra, is het door meaïruldige mirakelen
gnordn.
• Zijn gebeente , dat door Bu11H1co1 • den •UR.ieadeu Biaachop ,aa
Ulret:ht • pleglig ontgraven is , plagi aldaar vaa de poorigea IAlt ee ■
hulpnrilldel legen de jigt buoebt te worden. Sedert de Re(Ol'lllllie,
werd echter aijn gebeente to Emmeri~ in het koa.-cal der Jmuitea,
als in een heiliger plaa&a bewaard." la l8i6 i1,deae kerk ffl'IHlll1111,
bij welke gelegenheid door den Hev GusNHDI ••11 ZaHLIIOP, leen lker
... wanBYOOH ' ,eeo, frnije kerk.kroon is tel1 gachenke l«'ftleá,
lle B. K. lerk • aan den H. WnanJD toegewijd, is ia bel jlll'
18-U gebouwd en den U AllfU•ln• ,an dat jHr ina-ijd. Hel is eea
net • langwerpig eebouw , met een klein vierk.nL Uoktorentje ea 11111'·
•erk, doch aunder orgel.
Men wil dal bel elut A •ei hu r g i u m eertijds ■iet ver no hier ioade
gestaan bebben. Ook li!ft in deae gem. het •tnallen fort Gelder•
soord (&ie dat woord). Vroeger had men er oek het atldl. Ja. B•
·me rd e n , tbau eeae boerderij.
De kermia.nlt iu Zoudag Yóór St. Victor of 10 Octobtr.
Den 4 September 1709 maakleA ruim iOOongewapende ui:ir1•waen
die zich , aedert eenigcn tijd, in de deaLijds Pruissiscbe ,,ad 1.e,eaaar
badden OPfJebouden , onder aaavuering ,an den gewezen Üffl'Sle S.U.U.,
.zich , IOllder eenigen tegenstand te unlmoeten • spoedig meester YID het
dorp WuTnvooar; Aldra "oei de Yergrouteade maié' van deaa ÎII·
nl , ea du daarbij plaats hebbende omstanditfheden , naar ArnL- otcr
welke stad datijds, geheel ontbloot vau garnir.oen , sleeb&a omtreal 100
lfllWapende bargen tot hare verdedi«Ïne bad , nrmil1 bel groola\e ge
deelte naar Haarlem was uitgetrokket,, De tijding van den inval ,eroar
aulr.la aldaar g1.-eae Beringe bekommering• ouk neeade men weldra «a
soortgelijk bezoek .te zullen bekomen , ea dat de uitpwekeaen bQllllfll
maneb 11ooder Hrwijl ven,lgeu aouden. Dan, claar aij 10U.. aiel deda,
1uaar zich in het overheerde dorp hlc:l'en opboudea , met bel oanerwerpte
no den niJbeichboom ; het doen afkondigen eener proclamatie
de
beide P1inaeo van O11anje ; het uitvaardigeu tan betelen , Lol het dn
gen van oranje, u bel uiutelr.en der vlag~vu den kerktoren, zoopf
dit aan de Gecon1Lit11eerda Magten binnen Arnhem genaeipamen tïd •
gelegenheid • om zich aoo ,eel mogelifk in •taal van verdedigiDf Ie
stellen , indien de uitgewekenen aicb voor· de stad m ~ verlcMIK9,
Spoedig 'Vergaderden de Leden van het departementaal be.tuur •an deo
Rijn en deed dadelijk de alarmtrom roeren, ten einde alle weerhue
manschappen, die l'ÓÓr 1787 en ua 179:S de wapenen hadden gedragen,
op te roepen , om niet alleen hel dreigende gevur no de stad te be•
ren, waar· 1elf1 ~ne poging te ondernemen, om de oitgewekentn tol
den terugtogt, uit de door hen her.ene plaaueo, te nooduken. llaau•
welijk1 liel zich de trom booren • of men r.ag ,an alle kutea eea
aanLDl burger• naar d'e bestemde loopplaataen snellen, die, taa be
hoorlijke wapenen voonien wordende, aich bereidwilliff toonden, voar
de rusl der 1latl 1org to willen dragen , waardoor de Kolonel der r:·
wapende burgcrmolJl Scaoo- ■ A1' 1ich in ,taal oordeelde, om me& ~
~eiachemeo\ ,an 1,0 m11n I voursicn no een elukje neaebut, en ce•lf•
•
•
•
•
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liniUcrÎllen , uur de boorden van dan IJNUl te heffneu , 1uet oogmerk•
111D altoe magt dien stroom te doen overtrekken en do. ui1pwekenoa
ui& hunae pu bezette stellins lo verdrijven. Gaegde keloael te 11
Uftll 1a-toormiddap aldaar Nnpkomen aijnde , 1111 inmiddell de· YeNIII
te·Lathum ,. Bthe ·• llo&endaal eo te Rheden , door emip bal'IJ1ln beb
lialde ,doen bealten , tod aioli in het ten· nilvota, IN-capn yan sija
~ .niet WIÎIHf belemmerd , daar nid alletlil de akn- ea poalcn
aau d11·ncen 980 de ·p1egde dorpen, 111MI' oolii de 1obipb1"1J1r·•an bel
Wmtrrvoortaçbe veer, door 4e nitgeweHMn aan do ovar,ijda du rivier
gehaald •area , waardoer de gomeea1ebap met he& in rep en roer ~
diatricL tea IICIIIO male eatremd wa1 , ea bij ziclt Yerpligt isalJ om me&
IÎjG volk, ib hel pigr. no da uilpekeneo, aaa deu zijde J.; r.i-,ier
la blij,en li1gen. Qan aaa11welij11 hadden de beYelbebhen der pwa
pnde burpra hunne •oorpoatea uitpaet , eo he&, aaognoerlic a&uk b
llOII Uli den oner rer.int of een uo&al uitgewebaeo a,laatalea zich
op de oterpluialda telt1pbraf, ea begonaen Taa dNr, ui& 'lr.leia pweer,
op het detachement te varen, hetwelk, weldra op plijke· wij11 door
de burgen beantwoord wordende , een acbatgevaarte te wees br81Jt ,
dat meer aagsl en belommering , dan weaenlijlr. onheil verooruakte,
aoo lang er aan de zijde der bur1cr1 geen gebruik Tin be& aangeMerde
stok fCSChu& pmaa~& werd. Dan dit laatste bleef niet lang achter,
wsnl de Kommaadaot Ha het uitgetogen detachemenl , 1iead11 op welk
eae wijae sijae •oorpoetm van de 0Hraijd11 werden aanp,,allen, deed
aijoe Jeheele magt •oorwaarla rukken , en beantwoordde be& aehie&ea
dtr a1lpwebneo ait het aanpvoerde llalr. kaaon HO nadrnkkelijl,
dat dmea poaoduüt werden , de schipbrug Le ri.iBIID , en- aicb in de
aaulbij gelepne buinn en achter het Loop ,Us1ewu , ·dat. aan dea
dijk tlond, in veiligheid te stellen; ua waar aij .echter bij aanhouden•
Wd hle,en Hren, eo ee11e hoacliug aannamen·, als. of sij sicb to& het
uitenLe wilden verdedigen , terwijl •Ü anllr. een gewelditr vaar, uit huane
japuboueo maakten , dat de Kommandant tan -het detaehe-t bepn
le ,oonien , dat hij , bij mangel van gèaoepae magt, 1ijae gellOIIICDe
stelling sou moelen nrlaten . Om dit echter voor ·te komen , sond
laij in aller UI eenen oourier naar Arnhem , met diiD1fBnd •er1111k , lieo1
ltD tpoedÎtJlle nog eenip mamc.bappen , Tooraien. ,au een tweede l&ak
gaehat, .toe te sendea. Hieraan werd weldra voldaan., en &oea de beide
neUen tegen over het veer pplaol waren , •eranderde .de saak der
wijze nn geJannte , dat de uitpwelr.enn , na nrliet ,an eeaige doodea
1!11 gekwetsten, zich niet ilechta genood1aalr.t voadea uit do buizoa 1
eo no aehter het rijago•a• terug te trekken, maar tenaa beslo&ea ,. om
het gchecle dorp , in de grooblte onrbaastÏng' , te ontruimen.; eo nur bet
Pruiaücb f'Ondgebied terug te trekken ; waardoor he& aehieten op
hield , en dd 100 ~eet geruchts 1emukt hebbende p-,echt tea eiade liep.
De gem. Wuua.TooaT wa■ een TDn die 1Lreken, ,relke, bij den
walertloed nn Januarij 1809, het eente onntroomd en laaL weder
••n water lijn bevrijd geworden , het•elk ten p,olp bad , dat. de
•oorraad '18D aardappelen pnoeguam geheel bedonen wl!rd en de
teld,raeJa&en aanmerkelijk leden, Door den 1torm ,an :SO Jaaauij
•enl uu een twintigtal dashnarden,roningen , waarvao er aomraïtrn
1ebee1 · ■ ijo inpslort, eene aanmerkelijke 1cbade lol!gebragt ; doch,
boe .zeer. men in deae gem., uithoofde HD den laogdurigen •loed.,
":'!r •eel geleden heeft , was men echter in andere op1igten geluk
kiger, dan wel in andere streken , vormi&a uoch roeascheu, noch vee
het la.en ,erlorcn,
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WESTERVOORTSCIE-DIJI (DE), d!Jl op 4e l.y,_.,, pro,., G,1rler'-'I, welke 1ieh vaa Gelde,soenl tot Alll(el'lo eita&nrk.t•
. Bij d• ••te"leed Hu l••aaij 18i0 hail men .U. redeua, om
'l80r bel llell8lld ••o deaen ëjk te lllacbl.eD, daar 4e -n1am ,aa INI
derp lrijbu phNl ._ ~ I d . De opütilip• heleltedea. w
al ■ ie& ,-...l, dan tea minai. •voor eea poot pc1.-1e. de oamidiW
lijle·IIÎUaanaÎDIJ ,,.. bet feH•, ,,raar.dower gehigeNeid was, •mv.
de berJi11r ea bet behoud ••• menaohea en He te .10rgen.
W~TE&WUI\D (DB) o f " au..-, ilroorte in de 7.eiderae,
P""· Jfoor,lH•ll•l, arr• .AU...•, ~lelijk kant. m NtN., •
tiara pleeltelijk. IJIIIII• ,In, B,JJ,,,.m-H....._., pleeltelijlt pm.
" - ' • ■ Ml. pdeeltellJk.kaat. &..,,,_, ea-duraa<leu deelep.
C-.daHg, 1111 4eele IJl!III• Zijr__ N...
Ba 8''"' pdeehe d■1nan i, leden 1846 inpltJlrt, •der den num
• • de Ao ■ 1-P••uJ-o-••••polder, met eene opJl!lffl•kte ,... ISOOO
band. Tl~ den men& irrnob&.,. g110ml. J.,_lote• W. door liet Naonl•
. llollaudaohe ka...t • en den Koepa,dijk • Z. en Z. 0. door de ZIJpt
en de Wierinprwunl , is dne polder ... de andere 1ijde deor eenn
dijlr. van oor-,er tii800 ellen of ruim i paM TaD de Zoidc,.
111 ••fwesl•t.e• 1 midden door de■ polder blij& het Onde-Vurgat,
•Il
lltll'OO-D , en •enleelt daardoor den ~i■ twte
ar...derlUb deelen elk door eenea waLermolen op dim
anti...
teade. Dae polder is pre.t11iooeel get.eel onder .de gem. Zijp,-a,
I l ~ gebl'llfL
.

-,-w.,.

hi••••• ,

W TKBWUllD, 1n,,.,..inhe1.,ac.r.t-,_.. pnn. " ' - • •

o,.,,,._,..,

an. en 4 a. W. lil, W. HD
kant. ea i o. N. W. an
Z....,_, trem, m 10 .min. N. N. W. ftD fhijp,ml ; met 11 111,
n Gllp!8II' 1i0 in•.
1W ISTlllWAL I bank ia de /fflflflllM, 'foor en \ullCben de eilalMI•
VHeland oen Ténlehelli ■g aan de westpunt HD het laatstuenoemde eillllll ,
TID dea 1'oonkaarder.
WEST:BllWALDA, onde naanu11■ WaTawor.111, prov. 9tu1i-,t11.
Zie
WHSTBR WBG (DK~, -s io Oo1t-lrulii, op liel eil I•• , in eeoe
■Nnlelik• ripDtJ Yin llaitenllOl'II' n ■III' Batavia loopende, 0ffl' •
la■den &Ollent-Baclak , Tjiliboet , Bodjeng•Gedeh, Depok en 'ljiaeri.
0 - - , kan, io bet drooge jaarpijde. nieL ■Il- TOOr rtituira.,
. . .r oolr. 'foer troepea en psebat dienen ; maar is , aièt begrind spde,
.pdlarende deu ,...taoon-n- mmder bmikbaar.
WKSTKRWIIK • 19la. in de MIIIÎjerij- '• Htrlog,...., b, Oü
~ , l)fffl. diltr., arr. • 6 n. W. N. W •. 'HD Eia.a-, kut.
en 3 n.· W. 'fall Oinel&ol, gem. en f 11. N. JJ. W. \'In
. . . , met 38 la, ,en iSO inw.
Dit ria, wotdt onderscheiden in twee bonrteo Groot-We.terwijl
ea Klei ■ -'Wetlerwijk. O.dtijdnas bier èelie kapel- den B. lal•
teepwijd , welken Gelootipredilr.er men wil dat dit bedelaois ulf
IOllde ~ hebben. Zij w11 ocatrent 1!it Ned. ell. lang e■ 8 ell.
....... , ea 'NDnÏM HD een torentje, waarin eene llol lriag, De I••
pellao• ,..., Hilqreabeek 811 Goirle verrigUen er bij be■rten de din
l&ea. Jn liet laakte der voorp■-de - • werd deu kapel afgtlbre\P
an deor eeae kleine,e .-erwanpn , welke 0111&renl op de plult no tiet
.... 11:aor ge1,ot"d i1.
.
Ontle, de oudheden Hft W111naw1a behoort nog een lio11Leo kn111 ,
dat er reNI, in U90 srplaabL "· Zie daa,·umtr,:-n& Dfl art. Don-ro.
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WIS'lBBWUK, voorm. buit, in bat balj. nn Bredtrodt,
lfoottl-B""-d 1 .arr. en 1i•• 1 . ...
knut. en ½_... 1. :W.
ftD B_,.,;;!, f11D- ll'ij1-01Ja•Z11...,IP'Jfl-a...Saill, oadu 1'ijt•

........

Terplaatn, waar dil hait.~laan _heef\, aiet mea...__.,.__
De.daaflee behoord NhNade groadea, beslaNcle ee111,eppenlakte
911 11 baad. 4lJ "'• r. 88 v. ell,, wordea in eipadom Jieaul&ea ,ea
ilenoad deor de Wed. .l. <D....
~TER~IJK. (GaoO'.f-), •lt, ia ,de 11,eêfarii ,..• '•H11r1~.
w. ,Oi,,-,,,ïjl, JJndt d111r., an'. • ,6 •; W. -N. ·W. , .. Bao&
wa,luaL. en S.n. W. 1"110.-0iadul, gem.-ea ¾a. )1, N. W. ·van llil
Nffl1H1k. - Deze b. i1 het weatelijli.e ...,1te-Mn het 19l1, I l ' ~ '~TE.Il !IJ& (l(oLBI~-), b. ia ic L.iuij •• '! & r f ~ • •
-liw. ~ , Dlf'fk distr., .ur. ea 16 u. \v." N. W. iran B...._.,
unt. en .s u. ·W. van Oiruhet' ,gem. •ID i" N.... llilN,te.,,,._, Deae b. it het oo9'el~jk.e gedeelte vaa ihet geh.• IP•,.,.ji.
WESTEBWJJTWEB.:D , ll. ·m ll-,ü,go, p,11., ,Greaàgna, .,.,. ""
1 a. ·W. ten Ji. van .lln,itt,eti- 1 kant.•• i ,u, -0• .._ Z. ftn,Q.
,,,,..._, gem. en ½-11. z. van llûhuldum.
.
Het i1 een ping dorp , l1oofd111kelijk IIÎt werapreide bo.-derijen
lialande. lleo telt et S7 b. en 210iaw. e11 -met de -daact.oe behoo
rende geh. de Breeken, Engeweer en,Op de Pale• 46 ll. en
:S:JO inw., die meed ·ia 4en landkuw bun bestaan vinden.

dat,

0

Bebaltede :wierdea,•aa,op de Bree'ke n -én ·En ge we-er linea,..Un

er Hl .-ie anderea , •aanan de em,e lij b11ad. lletlaat. De F••d
it gemengde klei ; doch ten i. van de iPalen , 001twa1rll , is liet lawd
la.lf; men heeft. .er i of 2i palm, .bc,et"IJ"ond , duru kaik of lmiplilei
en ftlMloorn lot twee paln1en en .taa weder klei•. Laaauam i..p,
echler •bel land ·vH die aijde op , en bier ,re& mea keurige ,en nuoht
ban landerijen. Tn11ehoa Enseweer en de l\oode School ia nor een
0tid bal silJ&baar. het-111. i11 .den Romeinacbe lijd tot eeaea "''I 'Mil
gemeemehap _ . hebbea plieatl. \"oorbij dit dorp loop& het aeer ·
belallfl1jl&c Westerwijtwerdu-,maar (aie laet volfreade art,).
De .Hert-., die -er iOO ia ,gelal aija, oacler welke 18 LetltnateD.
1Nke11 eene iem. uil , ,welll,e tot -de klau. en ring ,a 11;,u.1,,
lieltooit. Spoedig na de redactie der ·proir. Gmmiiogea i1 den ,em. met
die -vau Z • i'1111 o l J, door ünen Predikant bediend ,eworden , aüade
de eenle, die in deae eonmina&ie het ,Jeeraaraml,t llcel\ .waargeao- ,
geweest Rsa111a111 i\11or.n1 Ean.1111 , aedurende wiea1 .be.iieninr , .in
bet ju, te03 , deze >lieide 9emeeirten fo&Cbeiden werdeo, teadat bij
W.urnwunraD nllee ■ bleef bcdienrn, waar hij ia 16115 ov~leecl.
In het jaiir 18H , sedn,ende de becliening van Taaoaous An•1H1 ,
die hier in 1689 gekon1en wu, werd llenie•.er me& del8 gem.
•ereenïad , tloch ia 18:18 werd deae combinatie weder ooLboatln en
leolieweer met OndeNleodam en Onde"ieram irereeaip , blijftarle
teen Ju,& B111c1 K11sn , die· er in dal jur Nl"IM'pea •••• alleen de
llieast te Wanawunruo wuraemea. Het beroep .il eene collatie •an
het adellijk ge.laeb1, van l,aw1, le .Kiddel•tnm. De kerà is een 1..,..
11erpig aeboow, sonder turen "°f orgel. Men aiet durun echter •or
bet IIHlllrwerk YaD eenen .voormaligen naaldtorea , 4lie in het jaar 18H,
wegen, houwv■Uigheid , arrbrokcn is.
De Chri&lelijke Af9r.aehciclenen, die mon er 180 t.ell., -bebooDeD lol
de gem. Betl--~•-lltltlel,l,.,,., - De 8 ·Doo,sges., wellul er •eneo ,
•orden tot de IJl-'111, nn l/u;-:J11r-tt1-lf'ellet"•E,-'1:• gereli.1'1141.... De

D,g,,,ced '1

Google

_______,___

-~--:::-.,

w g s.

3i0

10 R. K,, die mea er aa11treft, bchooren tot de •lat. ,aal-. -1
De da,p,chool wordt gemiddeld door ISO l.ee~lingea beuät.
i

u ....... ,.

VoorLeea IJU w,.naw1nw11D wet
eeD •IIMIII~
laLer ~" Jlitl.tleld••, en het behoorde onder dt- eet: Îflll.""

het bma Ew111m.
Ten Noordooa~

,

dit dorp aiet mea eeae!I ronden ~ , ~
eeae groots terp , welke me& 1rracht en wal .aa owge,rea ~
Ook aija IT ia . de 1öogeaoemde ZeYeagrueii lijkhuuea
••rnn in 18i8 oog eeoe urne werd bewaard.
j
WMTnwÎlnr1H is da geboortcplaall ,an den Gen.._ ea
dige lo■anu &a-11 , geb. in 1618, f ia 1696, alt B
ia de Wi1kuade te Groninro.
WBSTUWUTWBJlDE MAAR (HKT), weter ia H.._...,.j
1 dat, met eene 1chutaluis, uit bet ~
meadc, met eeue wealelüke strekkins in het
alaoo eeae gemeenschap daantelt tuaaehen het Damslerdiep ea
terdiep te Onderdendam. Dit maar wordt ,oor de sebeepYBarl llit
welaijn der prVYincie Groningen tan ongemeen \'eel belang paclit.
ware selC. te wenschen , dat het ruimer eu dieper werd gegraYU,
ab andere hoofdli.analco.
· WESTKB.WIRT, voorm. kloost., prov. Erw,land, b. F ~
griet. Baorderad,cil, Zie WasTWnD.
WESTERWOLDB, land,., pro,. Oroningtm; palende N : ~
aan hel Oldambt , waar de Pekel-Aa en achter het Bulster
Westcr11oldsche-Aa de scheiding is, O. aan de kon. Hu
Pruiuen, Z. en Z.W. aan de proY. J)rentbe.
~ ,
In vri>ro'ere tijden was WunawoLH het 1uidelijk.te or bov
deelle un·Reiderland. Bellingewolde en Blijham wildea
ook notr beden) niet otider W.unawou,1 gerekeml worden en badcl
eigen ru(l1toel. WuTnwotDI was, eTen al• alle andlll'C
oude Frw«lte Z,cilarulm, vrij en op 1ieh uiten , daar bei (81111!
lijkea l.aadsbeer kende. Het wu echter daarin ondeneheidea ·•
Oldamb, en de Ommelanden , dat het , in de bediening nn ·
1ulke boofdlingea niet bad, welle daartoe wegen• het he1it mi· .
uibtrek1mule b•rden laad, , bevoegd ,raren ; maar dat die . . .
bij vrije keus der dorpelia'gen gekoua werden. Dese lligtert, •
in ptal, en genomen uit de vijf hooCddorpen Sellinsen, ist
w ead c, Vlagtwedde, Wedde en Vriucheloo,
aamea en maakte dus uit cene Westerwoldeehe warf.
•'•
Jo het jaar 1S16 ging W1nnwoLD1, waarachijnlijk 'door •'WW
pdrongcn , met den Biuchop van Munster eeoen aoen aaa, _..
deode, dat ieder huisgezin , waarin eene vuurhaard wu, ~ 
Oudebaven een boen· moest komen aanbieden , len teekea ,ia.1-
ting e11 hulde, waarvoor die lerktoogd aannam het landschap-,..
schennen en te bewaren bij zijne oude ftgten en gewooolea. ~
di~ nu , i11 den smaak dier tijden, een sterk blijk ,an • • ~ 
beid wu I nrloren echter de laadsnijbeden en gewoonten dae•·
nif bij ; maar hetgeen toen uog ataad hield, veranderde u ...,
nn jaren. Immen in ecnen brief van 1400 lesen wij, da\·~
ADDIH niet alleen Hoofdling was o,er geheel WanawOL111, aiii,àt
gerigt reeds erfelijk in 1ija geslacht bad welen te lttenpa. ,....,
Har, u Boa.1, aijne twee aonen , oat,an«en in dien brief, tea llàNlitp
Ono en het kapittel te Munster , erfelijk ler leen het gerifl YBD Wu
nawo1,111 , met alle die oude regten, welke h,mne ouden en aij lol
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pteld onder de dienaren en gehulde kne<1hten no br.t lllun1tencbe
atih. llen moet echter uit dit erfelijk boordling1ch1p der ADD1n'1 niet
besluiten , dat der ioge1etenen rcgten geheel verdwenen waren en hunne
fO"le J,aodsrigteren niet aieer bestonden, Uit latere 1t11Hen bl\jli.t,
dat die hrulf, teder& Geiworeneo genoemd , io 1tanc'l aijn gebleven,
...., dat •U Lot een Opperhoofd en Vooraittllr ontvangen hadden eeoen
inaonderbeid aldut betiteld, In bel eer1t namen de AH1■ 1'1
dac waardigheid io pert000 waar , maar naderhand lieten •U die un
lie■aentwege bek.leeden.
De beencbaucbt der ADDIUS gjng eindelUk
- Ter, dat de ingese~enen no Wuu1wou11, in bel jaar 1447, daar
tegen eeo verbond sloten meL de stad Grooiogen , waarin onder an
detto nstgeateld werd: dat nn de •onniueo der lteente (d. i. geza
-lijke Laodrigtereo) binnen tien dagen beroep kon ingesteld worden
apden Raad io Groningen. B~el nu dit nrdrag was aangegaan,
111et •oorbeboud nn de oude geregtigheden T:in FÀ.so !DD1Ju, wa■
liet nieLtemin tegen hem gerilt , en dat betocp in1revocrd, • ·ijl de io
nae_n bedocbt waren , dRt . DDIIIH, meester HU het slot te Wedde ,
daarbij een Leenman •110 Munster, tol nadèel der algemeene vrijheid,
&e 'teel in..-loed koo hebben op bnooe l,aadgen·orenen , lieden oit deo
lloereoatood en ligtelijk be•reesd te maken. Zij wilden &elfa wijders,
•t Diet AD0111u, maar zU den Bigter of V oorziller der twaalf Ge
awereoen aouden ■anatellen ; i)ocb loco EooE aicb bier tt-gen kantte 1
wrd dat •encbil onderworpen aDn acheidamann·en , co toen dezen .het
Ollderling niet eeiu koodeo worden , namen zij tot Oterlieden de Bnrge•
llleelleren en Raad te Grooingen , door welke op den selfden dair , wurop
het •orige 'ferbood getcekeud ia , eene uillpraak. grd:ion werd TaD den ·
,olgende inbond: • dat Ei;u wel den Rcgter in W ■sHft'WDLDI sonde
• 1elleo, maar dal die wonen moest in Onstwedde oF i11 Vlagtwedde,
• dat die een n:delijk mao ·ware, in deo lande geboren , een eigen• geërfde en van goeden geruchle; aullende aijol' bediening ,aortdnre.n ,
• soo lan« hij. de frCIUleente betiel , maar op haar Vl'rkl1ord onc~noeg~n
•. door -eenen anderen •enangeo worden:" De steun , die de .Laod
r1gteren no het Groninger verbond ontleenden , werd het volge,ide
jur aif balllr, bij gell'lfenheid, dat •Il eeoen lleiderla ■der gelijk gnen
le~n iemand, welke door EGGB voorgestaan werd . D11ar bij on snib
"n de Rigteren; om Groningensh11l'fe, niet durfde "reken , dl'ed hij
~t, oanr aijoen heftigen aard , den vreemden pleiter bt'Znren , ·met
4ito op te nngen en eeocn tijd lang op het slot te Weddc npgoslo
l1a Ie hooden. W aoner.r daarop de Regering van Gronin(l'CD r.n de
Bamburcer1 , destijds meester van Em,len , &icb de zaak , op klay,te
,ao de Reiderlanden, crnslÎff begonnen aan te trelken , l.•am de
B.11ehop van M111 1,1 er tu,, 1, ,, hei<le11 en ruen kwam in onderhandeling.
Lar dit geval lecr<lc aan.\ oo,,i;4, van hoe ved belang he10 de nicndschnp
110.de naburige 'fermo:;cnde llcercn was, te meer daar hij het Gronin
ger fflrbond in zijne liecrlijkhcitl :;aarne ~crnietigd z.ig. Hij stond
daarom, ten jar1: 1.f äj , aan Uu1cu vu G11u11ia, een magtig
Heer in Oosl·Frie,l~ncl, alle die regteu af, welke 'bij, we11cn9 zijne
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grootmoeder (Fo11.1 K1ws1aa., eeo broeders dochter van Oen), op
Anricb en Rrookmorland kon gea~t worden la hebben ; ui weinice jsen
daarna • la .welen in bet. jaar 141i9, droes Lij aieh ia e111e vol11tekt1
leenroerigheid op aao den Bisschop ftn llomter. Hierio ia niets ver•
wooderliju , maar wel, dat. hij daartoe mede bewogea had de ae·
meeote \"110 W ISHIWO.... , ort gelijk er ia den brief staat , M , - r
B1111'--nnea, ,_..,,,. ,. ineolNI'• •• lte, gaueAe la-' 11',.,,,_
1110lde I welke, even al, ÏJa de bescheiden van 1:516 , geaegd worden
le wonen ia de 1'ijf kenr,lBII Sellingen, Oo1twecide , Vlagtwedde,
Weclde cu Loe. WaancbiJnlijk 'teniel 011 bel Groninger verbond , 11111,
EHB slaagde echter niet. in de voorgenome■e oaderwerpiog der iap
ietene11 , want die vernieuwden , tea jare 1470, op eipn puf, en
ionder voorkeoninan hem , bun landres'(I), waarin aij IÏch toûeadea
de keuao des R91ten. or bij- nu, daarover t.e eo1'1'edeo, bij den lu1tencben ktrbooJd geen &,ooaL gevonden • •• daarom aich tol and.en
1eweod bebbe , vindt mea niet geboekt , maar het. is aeker , dat liij
ia 1474 van de Abdij Corvey ler leen nam het laad vao W u111w0111.
Hoe mrdit atil\ de groodbeer van W11111wOLD.1 geworden aij, en dims•
-volgen ■ gere,tigcl wu het ter leen uit te geven , -vindt. 111111 niet op
pteekeaa , mur in eenen anderen brief nn dat selrde jaar, ltuD
,ij , dat die beleening van des Al,1,t 1ijde voorbedongen werd , IIÎel
J.e mogen atrekkeo tot nadeel der retJl.el• , welke de Biuchop ••• la■ •
at.er op W■sTnwot.H bad, naar inboud der voorbeen gemaakte terdn
geo, Dan ADD11a. was op die oienwe verbindteai• 100 1lolll, clat
\lij den landman ia niets meer onwg. Hier11it ontalood 1111 oploop
yao bet volk, waarin bij dood gesla1J9D werd. Zijn 1000 en op,olger
"H•10 Hrbond 1ich toen nader met den Biaacbop no Jllun1ter, wiea hij
1ija slot te Wedde in eigendom o•erdroeg , doch dat weder na liem
\er leen ont,ing; uaroa bij eeoe bittere wraak op de iawoaen , als
maordeoaren aiJ01 nden, aam. Nog :wreeder dan deae , 1piegeld1 hij
sicb niet aan d1en1 ongeval , maar spaarde aelf1 do pettelijlr.boîd nift,
aaodat bij twee Priesten op eene allerwrecdaardig1te wijse , en w,l
den eenen met eigenhaod , om het leven hragt. Kort daarna ia ••·
min geraakt met de Groningen o,er Blijham eo Bellingwolde, die
"ij tot bat Weaterwoldache trok, terwijl de Raad •an Grouinpn, als
besiuer nn het Oldawbt, die aan dat laatstgenoemde landschap ••·
derboorig hield , moest bij voor de ovennagt bukkende , 1ija slot te
Wedde overgeun , hetwelk lerstoud , \ot vreugde des laodDIUI , wi
gronde toe geslecht werd, In plaats au dat de Mnnstenche kerk'tOOp
:aieb aijnen leenman bad aan1etrokken , verliet bij dien ; en stond , daar
bij naar de tijden sich schikte , voor ilSOO B.ijnacbe golden• (SIJOO gu~-1,
aan den Raad nn Gronioge11 ar al dat regt, hetgeen Huo en diens
voorouders o,er Wm•wo,aa sehad baddeo, onder YOOrwaude ,an,
met het weder opbrengen dier aom , ook het leen aelf weder in Ie loe•
sen, De regering van Gro11ingen bouwde daarop aao deo oever der '
Pekel•A een 1lot , en 11r dat den naam van Pekelborg. Zij stelde
daarin wijders eeueo lu11telein , wien zij het gezag gaf over WDflll!"-11
en -het Oldamht un gene ,ijde dea Dollard1 ; dal il , over ~•JNOI
~n Bellingewolde, die, oCscboon aan de onnijde van den suider iDbam
des Dollards , door de Groningen getrokken werden lot het Ol~ambt,
O,u dit ,lot uue de Bissehop wel eeoige argwaan op, maar die werd
ttJ Dit Jaa<tregt;, met dit, hetwalk In 1686 herzien ea -vermeerderd Il, la rcdrû 1
•n hrl 4c 4col 4er wcrkeu nn Pro ,.,,cot...io iur• Palr'io.
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patild door eeee •enerelde belofte, van buiten 1ijae toeste111mia1 poe
andere 11wktea te aalfea boawen.
A-.. , aldm door aQoeà 1-nheer oatael, aocht eenl balp bU de
elidlJ ... Coney ' wurun bU 1ich in 18 lot Leeamaa opdroer •
en daarna in 1488 btJ dea Bisschop ,■ n Munster, doch dae stond
hem alleen toe bel nrwoeate slot op te limmereo , mila Il.et aiet 11«
ler te maken, ciao hem aaoqewezen aoa worden. Il~ diea toestaacl
hlnen de aken , tot in het J■■r 1(98, waneeer Co•aua, B ~
•an Kunsler, het Westerwoldsehe niet alleen terug •roer •an den Raad
,an Groningen , maar die ook drong om af te aiea van de dorpen Blij
ham en Bellingewolde. De in11ge in hel rertaweaea werd &oea niet
ee■a den Heer Aaa111& terug gege•eu ; daar het ait eeDeA brief ·•■a
11164 aeker blijkt , dat 1all1 alleen g&ICbiedde op naam ••n dea Prelaat.
Of hij naderhand teu vollen henteld •U , is eaaeler , mea heeA wel
eenen brief 'fBD 11521 1 wurhU de abdij ,àn Co"OJ ua RAIO AD911M ,
een - n "fin Gaoaa, en Uein&Nn ,an H&IO, de lieerlijlbeid W•na
wor.• beleend werd , mur , hij mangel ,an andere bNCheiden , kaa
men nieta 1telliga daanan se~.
•
Doch hoe dit ooi. aij Buo I
duurde teo miasle kort , omda&
de Hertog •an Galder~ nadat hiJ het Westerwoldsche met aijae krijp
henden baet bad , aich daanan ook al, Heer gedroeg. Immers pf
hij aan Bn■H '"' R,cuon ter le■n het hnis Le Wedde en bel Oldamhl
a in 1138 waa GnH n■ Knnta des Hertogs Slot,oogd in Wedde.
Hier wan claao waarschijnlijk dat Jleiser Ku11. V , nadat 1ijo Stede
houder Gaoaa Sc■an.
T.anaauaa in het opgemelde jaar het geluk
W gelmd den Geldeneben uil Stad en Lande, Drenthe, en WuTa
wor.•• Ie ,erd,Uven , dit landschap beschouwd heeft, als eene aan1Jin1t
4loor het regt del oorloga •erkregen. Allhan1 hij beleeade, aonder
■ebt te 1laan op de ADD1■-,'• • den gemelden Scau11 met deae heerlijk
heid en wel ten Oteriplschen leen.
Deae ontaeltÎDf ,iel het. llunalencbe 1litt en de !DD11a&'• smarte
lijk , en zij bragten daartegen wel hunne klagLen in bij het R,jbka
mergerigt te Spien , maar die ble•en , gelijk wel te •ermoeden ,iel ,
aldaar aan den spijker bang/!n, Naderhand 1ocht de 'lfedulfe 'flD
A1aaae.1, beul hij bet Gounroement te Brussel, doch te nrgeer, •
wurna zij , als de &lfakkere, aieb heeft moeten onderwerpen, ffa dea
dood nn San& ia 1540 •olgde hem aijn 1000, mede Guaa p
beeten , op. Van deaeo Scan& melden eenige aanteekenioge11 , dal
hij een doorbrenger aoude ,eweest aijn , en Aur■ c schrijft hem een
onnoozel ,erstand Loe , aeggende : • ScaH& liet een aoon na • die aijnen
• nder no geeate gecnaios gelijk was ; deae droes de heerlijkheid
• o•er aan die ••n AauaH voor of ep. 1eer ale,te conditiën." Vol•
sens geschrnene aanteekeningen aoude de Stadhouder Aau■no e■n
•nedelmoedig gebruik un de opge1aelde geestgesteldheid gemaakt
hebben , met Se■■■& dit leen af te trooneo , onder belofte Yan hem
~orende afln le•en d11iaend galdea jaarlijb te betalen , doch die
liij geen enkele maal nn hebben ontnnsen , alaoo hiJ ia het eerste
j11r was komen te ■tenen. Doch dit daargelaten , de overdraat il
uker en de laandeling ,oltrokkea in bel begin ,aa 11S6il; d11ar die
Rl!er ia 1ijnen renter1111lbrieF un W1n111wo1.a1, nn den 13 Kei ,aa
dat jaar aefft, dat hem gisteren door die vaa W•1111W01.D1RGIA1.&H
wa, buide gedaan en tro11w gaworen.
Op Au■-■ e, ge1neueld ia den 1lag blJ Beiliplee, len jare U68,
\'olgde zijn non Knu. , wien, weduwe • in de ,tuUea hetileld al1
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llertoginn• van Aa11chot , Prin••e Gravinne nn Aremberg, ait naam
en van wege hare,i aoon P11.1N, de beer1Ulheid Wnl'UWOLH, in
1617, aan den Am1terdam1chen koopman W11.ua va, an Bow1opdroeg.
·JJae koupcr oildervond echter, bier lomende, dat bel pmakkelijur
geweest was de heerlijkheid te koopen, dan in het gerusl beait daar
van te geraken , daar hem aeer vele binclerpalen in den
gelegd
werden door Stad en Lande. door de erfgenamen un JoosT nr1 te
door du Westerwolden 1elven, HU hoopte die echter, md nrtroawen 1
ook om at)ne naauwe niencbchap met den Heer •.111 Ouma11n11.D;
le aullen te bono komen , tot dat hem de ll'"BDIJlllllelting en daarna
de teregtstelliag n6 gemelden Beer allen moed ben11m; waarep 1iQ
aich generen toonde de beerlUlbeid v.eder te verkoopen. Van deaege
·legenheid maakte de stad Gro11ingen gebr11ik , al• voor -111e het wer
krljgen ••n WanuwoLD• aeer begeerlijk moeat aijn, e1111tdeel1, om Ie
beter bare oogmerken op de aanaienlijle aa111lijkingen Yan land tm.
seben het Oldarubl en de Westerwoldacbe dorpen Blijham en Bellior
wolde, te ,oboeren; anderdeela om het llooaler Ter-Apel, wereldl!i•
verklaard , met alle de landerijeo , bouch111 en weenen in bealag tt
nemen. Door middel Yan den Stad1-Seeretari1 W11uUJu1 en den
leeraar Hll1111& werd , in 1619, de koop paloten met
DU Hou,
•oor 140,000 gulden en eene 'lereering van 1300 gulden aan dra
Hooglceraar P1Juc:ua en diens schoonzoon Boou , waarna de beltén
brieven in de 1tad11rchievea aijn beruateode. Van dien lijd af ia Gre
ningea ia bel ongestoord beait Hn dea:it beert. f"bleHn , olichoon nitt
•U , maar iemand, ge1-oonlijk an uil bare repnnr , daartoe beaoemd ,
bij de Tier Leenbeeren (le welen : den Baad· •an Braband , de 1talcll
van Holland , Priealaod en OYerijuel) er mede beleend -rd , na wiet
dood tellen• een ander moeal voorgesteld en aangenomen •onlen ; doelt
deae 'bekende Leenman oefende 1Jf'!D geaag in cle heerlijkheid , daar
de Raad van Grooiogea bel boofdbeataur aan 1icb gehoadeo llacl ,a
het overige , mel het regtawezea , namen, de 1tad , liet wuroemea door
eeneo Drotaard en Lwee Rigleren. Eigenlijk_ moeten onder WDfll•
WOLDI alleen gerangschikt wordeo de kerspelen Onstwedde, Vlagt
wedde; \\'edde, Sellinre, Vriescbelo·o ,- het K-loo1ter
te r A p el en de Bo nr tang e. Oonpro11kelijk toch behoorea Be I
l inlJe • olde en BI ij bam daartoe niet. De iogaeleneo daer twee dor
-pen willen ooit onder de Woldiniren niet prekend worden : •U nneltil
len mede van beo in kleeding en lewentwijl8. Ook moet men vooral 011der
het oog houden , dat het aoc,genaamde WIITIIWOLDI, dat Toonnaal1 niel
tot de prOYiocie Groningen , maar tot de Geaeraliteit1laoden en d111 vol
eigenlijk buiten bel Oldambt behoorde, ttrtUd• in i fefJllleelen, ia dtea
wan Wulerwolde en ·Bellingewolde namelijk, \'erdeeld wat.
Tot den eenleo regtatoel hebben ~e eent aellGt'Dlde dorpen behoord,
de \weedebeuueBellinrewolde, en Blijham, Oude-Pdela
eum anne1i1, ende Oude- en Nieuwe-Schansen.
.
Ouder Bel li n ge ,wo Id e aija in oude stukken begrepen Be llia Ie
wol de, BIUbam en .Uitbaw, deeb het laatste gebocht beleektlll
•iet nel.
In de noordoostelijke smalle atreel no Wlll'IIWOLH , in den alge
anuoen ain, ligrn: de Nieuwe-Schans of Lange-!U.er1cban1, de Ouile-Schaos of Belli113ewolderulian1, Bel•
linanoldc, Blijham, O11de-Pekela, Wedde, Vriescheloo,
Onst"edde, Vlagtwedd, de Bourtange, Sellinr• ea Ter
Apel, thans de 6 'lolgendi arm, uitmakende: Bellingewolde,
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~icuwl'scl.ana, Onatwedde, Oude-Pekela, Vlagt"eddc,
ea Wedde. Men lelt er il-10 b., .bewpond door 271SO baÏlgea,, .uic.
makeode eene bewolkiDB van 13;800 inw., die weest bun be•lalln viatlca
.
ia landbouw, handel en fabrijkwezen,
De grond ia aoordwurta na · Blijham lot door de Langallencbans
. . goede klei, geheel uageslUkt uit den Dollar&; len Oosten , Zui,
du en We.ten word& het. van Hannover, Drenthe en het Oldamhl ge
scheiden door uitgesvekle veenen ; dê middellengte, vlhl het klooster
ler Apel af &o& Wedde &oe " it eea booge undige grond , en wel p
Hhikt tol houtpu, .Van bier dal het.den naam beef\ vu Wo,11•, en
van WanawaHB; alt lijnde bel weslencbe woud len opaigle van

n

lua.aerlaad.
Dit land,ehap word& in de lenfte doonneden deor ondel'IC!hcidene
Ueiae beken alle den aum van .la hebbende, hoewel t.er oaderacbei
ding de Rniten-Aa, de lluuel-Aa. deOn1Lwed1'or Aa, de
Pekel-Aa era.de lleldter•A• geheetea. Demeesl.a dèHr rîYicrtje,
wareeni1en 1icb to W eddo, alwaar JU een •oor lanlclijle tcbepen be•
,urbaar w aler vormen, dat bij bel Bulsler-Verlaat- noa vermëordwd
wordt. met. de Pekel-A. &ltdan is bel-de alprn-e We ■ terwold
sebe"Aa,. .welk•J,ij.ddSlatenlijl ia den Dollard valt, en langs welke
de. Pekeldenchepèn da torf naar Holland en de Ooabee overbrengen,
De Hcrir ., die ,r 1i,800 in ge&al aijn, onder welke 2ISOO Ledema
0

at~ maba de,olgende 1i Fm, uit: Ter-Apel. Belling.cwolde"
Blij bam, Bonrta BIJe ,. N ieu we,c b ans, Oastwelltle, Oude-.
,cbaD1. Oud.e•Pekela,. Sellinge, Vlag.tweddp,, -~rittclie1oo en W' e d de , welke evea aooveel kerkoD bebbetl- en door evea llOOo
•de Preclibnteo liedielMl worden.
·
,
•
De Eva ag. LaLla•• die u iOO io getal -Un , behooren lol de pm-.
Pd,la. - De R•. K.,. van welke 1DCD er llOO unt.,afl, parocbiirenio de Prl:elfl.
.
.
.
••a i-A • 14 acbolea, al,:. één• te Ter-Ape.1-, iwee le.Uel
lin1ewolde, 6énete81Uham, ééaet.e Poarta.ng-e,HoeteN.ieu
•e•1chan1,.féne te-Oo1twedd.e, één111 te 01•A•~•cbaa1., twee
"Oude-Pekela, ,é6aele Sell.in11•, éénete \'la14wedde., ééne
Ie Vrieaoheloo en 'tin• te Wedde, welb IJOllfbtPlijk IJIPlicldeld
deor een ptal vau nim 1800 leerl-,ea be&OChL wonl,=n,
'toen de S&adboada vim Groaiogen J11a1.t.&a. Sc;aae& v11■ ÎAIITIHIN,
ia hel jaar 1116, de Geldencben bióaea Appingedam belqrerd heb~
heade, :weraam dat 2000 Deneo op maraèb' waren " om de belegerde&
Ie enl'&eLten , gebtoll hij die van Friulaod en van de Onuuelandea ,
de legerplaal1 pwapenderband Le komen bautiea ; terwijl bij 1elf1 mei
hel geoefend krijpvolk dea. vijaod te gemeet Lootr• In het WuT1■we1.NC11a bad hij het pluk hem , daar ,11ie& op ve,4aeht , ten 1t,Ude
le .aoedaakea • met dat ,elolli( gevolg., dat de Denen geheel .gulagen
werden , en tonne benlbel,ben, de Ridder na RHTIOW en GIHa n11
Ilona, Slotvoo«d vaa Wedde., gevaa,en gemaakl,
In beljaar 1579 werd W.-,awaoa, door ukeren Oyente na Sr••·
1.11:., deerlijk geplaagd ea gebraodacba&,
.
·
He& wapen na W•nawou,a beat.uL uit eenea knielendeó BiNChop,

biel aaa de 81.'ne zijde een bisscbopulaf en aao de andere aijde een &ak.

WESTERWOLDSCfl&-U. (DE), riv, in lr11te,volde, pro•. Gro
Zie A1. .(WaTuwe1.111CU),
W&.c;TBllZANI) (HET) , naam , welken men wel eens geel\ aan het d.
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WBSTBRUND (RI.T) , ooli eakel ■u Z...n ttlllllllllll , geh. ia l.et
11'
Grorai,,g,a , arr. en , n. W, ftD Grorn,,gta,
en tf a. • W. van Zuitlltora, gem. ea 1 u. li. O. ,an 0,.,,.
gut, i u. N. nn Se6alál,urm, waartoe liet pdeelteliJk lleboort,
f •• 0. na Lr,t,fa,ial , waartoe he& o,erip pdeeh■ liehoort ; mei:
H la., en l'IIÎm 80 iaw. - Men ,inch er nog de burpt.ecle Hll daa
piCJOlltea burr Bnihtede of B,ekoede.
W ISTBI.-IANDING , m.r, prov. Fnnlaflll, kw. OodergH, griet.
s-lli,,g,,rla,ul. Zie SU1111111 (Wuna-).
·
WKSTKBZl.l&VU,R'f (DK) , vaart in
1 pn1,. i,,..
B•llarul, welke un den aoddijk •der Bacluam - befi• •-tn•
io eeoe suidweatelijke riglin1 naar de Limmervurlbrug onds ...._.
-.;1 , waar -tl 1ieh in de SeAul,--r1 ontlat.
WISTESO.l■P, ,oorm. b■it., i■ Be~, pro,. z.,...Holl,ai
Zie .Wan.&U,
WBSTPLlNGIA of Wuuu1111, voorm. graaû. we~W i■ eaa
~ ftD 1.eiar, UaD11& JV • 91111 1 Iei teM, all ge!epa •
èLm llgo. Men nrmoedt dat er dat pleel&e van de pnw.
IN4 toebebootd beeft, waar a11 1.eydea lift.
WBSTIORT (HET), votria. bt ia &u,ü..J'-,,_,_, prov, Z..
IAltf,I, pm. Bün,lüt, in dt'a westelijken hoek 'Nla den kleine■ Z•
,l~polt!,r, Hel wa1 eene klCIÏN ftneban1-r, aanplefd .bij liet p
muler Liaie in l'J3&J , tal ban clekkihg , doch neds in de ...._ ..ut
eeuw wedeP ftnaten f.11 thao, pbeel ,erc1. . . . en gealeàt.
WBST-Pl\ANKENLAND (HET ~IBCWB,), pald. ia &Jiiela■,I, fffl'·
Utl-llol,._. Zie N,■1..., Wnt'-laAUU1.1n.
WBST-FRANKRNLA~D (HET OUDI-), peld, ia &.li,r■■ il, P""·
Z■itl,.Bell,,rul, ar;, RoHwd. . , bnt. en pm. Solii.,,._, paleadt
K. ID O. aan cle 1lad Schiedan , Z. HD het. llieiw-WMl-lrubiland , W. ■an clea Kortlaadacbe-polder.
·
Deae pold,, wélke ,enuoedeltJk in da e1Lieade ·eeaw Jiedlkt ia, lle
"Nlpna het,'kadateP, eeee oppenlalte ,ea 61 buad, 41 ,, ,.
81 .,, ell. ·ecbotblar hincl • •n wOllit doet eeDII tluie, stJade de aellde
all wamloor cle pold. Niww-Wtsl-lfl'llllkealad ,onlluL werd&, op •
Bni......,.o van Scbiadam , ,an het evertollip water o•Llaa&.
DU den watenleed van NO'lelntler 1171, wlllll . _ paider .,.
alt C..t-Fraokena..d ovenveollld , ■-la, liet water 1oL au de tllcl
,loeide , en de tainen , plijk ook de planuaclje, derwijee onderliepeo,
M mea er Met sebuiten lon"cloenareo. De oudste ·lieden kallllen ■icla
aiet MriHereo 1ulk eene oventnomi■g beleefd te llebben, dewijl
lle&· water te '8ler tijile aelll da. booger •• dUI ia lletj...,HU,
ea twee duim, boopr dan in het ja, 1717.
WHSTJlRIKSeBI-ZIIDJJI. (DB) , dijt ,
If,,..JJ.u-1,.
Due dijl IIMlet reeds piep lijn vóór -liet jaar tDS., wu& ia lillld
,t11111 .an f.,..1, V , Graaf •• NoU.•, in ditl jaar , ND die 111
lledemblik ia bel bijsooder · ea ua die nn Dreglerlaod ia het a....
UIID ,• ,erlNRd' woNh deae .tijk .... pnoe•d' dom ........ bepa
ling Yan uitgealrektbeid. Graaf J.111 I , ■tin .... , spreek& ia •
laaadvnt, •ÎD het jaar 1199 1 ..._. tfie van Bakbuiun setrt-, Uil
liet aebouwu, op den dijk , 4oor Heem111den met clea llqrt•• WU
Yinclia cleseo oden Wu,-n1111Cn-Z.1111.1s. bepaald gepaa &e ·Wllea ,
plök hU DOtJ genoepaam in de selfde ,treek leopt , tan dt ,,__
poorl .,. 1lad Alkmaar af, aoorclwautt ep, lup de ••tl n• loe
dül , met clen BeekeNlijk lot Knbbendam tee ; ,an àar •otrll met
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den iijl., "aellllöUüd deu Friache-dUk, 'IOOrbü &. lla.irlen I Bursboa
en de Kei11• tot Kolhorn ; •an Kolhorn II l11na, cle Zuide~ , . YNrbij
Wialiel, Kerstwoodc, Lamha'bcbagea en Almerdorp lot. •tdemblill,;
,.,. dur iaagelijlLa lanp • • 1ee voorbU Wervenboo(d ea Beer
llaipkoge , tot ia ID door de stad Hnkh11i1en , n 100 verd• l1Dp·
de •• YOorbij Bnekerha.,.. , Ootterleek , Wijdenea en SclR:llinkbeo\ ,
ia en door de llad Hoorn , van waar hij weatwaarta op ,aortr•' ~ mllt
den Oudendijk naar .lYCnborn en voort, - i don Walinpdtjk ve6rbij
Unma Lot Roatenburs en laup de Sclael'IIIHr me, dea Huip"Uk
,oorbï Oterleek tot aan den Geestmer-A111bacht1-cWk .~n, met der:c11
an lijnen omloop , aehtu Oadorp om , lalllJI heL Zeglia. ea do &acl11Jraclalllll un Alkmaar, lot weder aan de Friesehe-poort dier stad.
De omtrek ,an deae11 dijk wordt op eene lengte van meer dan' :n,600
roeden DreplaadNhe,,mut (ti',000 ell,) begroot I daaronder ecbler
ia niet begrepen de Buigendijk , die bij de bedijkiof na den Soh111UICIII' ia oaderbood ua de dijken i1 eYupaa en lhan, een gedeelle
TID do ~ijk van die bepoldering uitmaakt, laeeall!IS toala tol· ·den
biaaurilljdiJk .,aa WlnADIWl!n bebeornd.e.
. ·. ,
Tot in het midden der a,entieade lèuw waa het onderholld van
dtn WesLfriaclae-....t\jk nie, gebragt lol i;emeenschappelijken lut
,an alle inplanden , maar he& aandeel ia den dijk "n ieller de,p
,aor elk btiaonder pble,eo. Hierni, naen 111mw1Jl11t vele Uaglea eo
L•ialen luaNhu de .wedenijdlldae anabaehten, -,en• illlen aaodeel
Lot ben&el ea onderhoad •• den f1811Jff111111 OIDl'Ïfttd\llr. , aet.'°8111
•OIDIDÎpn ucla durlilfbenatleeld en PO'fell haa • ~ bnwaard.
Bü het hof wu neda in 16&1 ..., uiblpraak pàu oter die p
lChillta, ea . . . alpmeeae .....aotliatr beYoleA, mau .di& wu •••
pen nacbi. Naderhaad wn dllie nu •eor clea Hoopn Baad ,-•
..,, -ea belt ••liep wit den 4 Jalij van dat jaar, wan-• bij •not
raad ' een uedra,
w..ct t t.usaehoa Bilr,.....tetta en ....
p~c,a du. llede■
, Bakhuiaea en Medemblik en. 4.e platle
~ . • ,dorpen HD DN1f1Crland, r1Nf1iraaten ,. -mltapdera Diji.
a,aa[ ea .....milleenlen ua de Vier-Naor......ro , ·mei hea , !Jè·
•cqil Ier e1111er. op ft tegeo den Dijqraaf no GeetUner-Amhaolat
eo de ~koae ,. Waangi...a en "'U,-m, mitagaden Gedepu
leerdea .,_.. .de liieûorper'-koge, tenlf{uitterdea Ier UMNI sijèle,
wwbij INd.. Hof onl•n•rl : • dat , w&, meerder .-eneurlaeicl van beL
• pmelD8 Lud .,.. W.es"1ieala8' tegea inbreuk of iawulatie, bij ·
• pro,iaï. ell in IIIIDÎNI AD fJ9111Nne iijbgie t teL all11 t 100 geWINIID
• a1a DOOCl"endig bmtenpwoe11 oaderhoud , reparat.ie • werken; die
• 11111 tien pbeelea W11ttrieache-omringdijk of eftÎ(J plee)Le "an dien,
• in eenige ••n de Ambacht.ea aouden wotden Nl&eecl , geuiaakL 10
• Olllf(8l)apu, aa clen 15 Jul\j deae11 jaan 180, blJ ieder na de twis• '8lid4I partijen aoaden wcwden pcoatribueenl in 1111l1er .-oepn , daL
• aou .werden opgebrac& en pdrapn, in elke 100 9uldeo: bij Dreg• Lerla.ud IIS truld., bij de Vier-Noorder-koggen i8 lfl:lld.,
• bU Gee,,mer•Am.baohL iO gold., biJ de Sclurer- ea Nie• dol'per•kocge-11 17 gold,, blijvende ieder wan de venchill111dc
• part.ijea nij ' iagewalle -ice ,an hen bij den YOOrloopÎIJe dïsrsïtie
• meg&eo IDeellU bea,vaa,d &e
t,uano declara&iën m\lllfftl ia Ie
• biugea." Daarna i• deor den Uoopa Raad, in het jaar.1617, in
do boteagemelde q.-11e , !,ij wijn .-.n aecoord , of bij ■aht pl'fliRl
aelt M!Olalw, de velgeade terandcnngen gemaakt t dat de q11ola 91111
DreglcrlandHUdclija:5:ii, vandc Vier•Neordarkoagn :IOi,
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lfao Gee•tmer.Ambachl, met Valkoog, Oterleel, Waar•
ieaen eu Uraem 11, Schager• en :l.lfi-edorpH•korr• met
11rgboro 1IS tea honderd, D111 werd het onderhoud •raa den WDW
·n111ed1r.i111ar,& , aedcrt deaea · tQd , gebragt lot eeneo pmeea• r..s
·,an alle ingelanden. Bij aenlentie -.oa den Hoogea Jlaad fta tl Oe·
tober 1695, ia dne quote nogmaal1 snijaigd en wel ia dier ·•oep,
dal 1edert dien tijd wordt gedragen iu elke 100 guld.:
·
door Dre1terland • • • ·• • • , ·, • ; • • /111,
door de Vie,.Noorderkogge-a. • • •
, llf,
door Geeslmer•Ambacht, • • • . •
• 11.
door Sebager en Niedorperlogren.
• 14.

l

[ 108.
terwUI bel ambacht hetwelk meer dan s\f'àe tpóte ~ ft9 1'it
meerdere e'tln vijfde deel voor aijne rekeninr moel fiuden. - Welk •ijfcle
alaoo niet onder de omslag over de aadete ambachten Jierrepen woidt.
Aan deaed dtJk heeft mea ia de laatate jaren, op eene sroote ...,
aoo door verbooging der dijkskruineo al, •enwaring der 1teen1loellht

gen , do meeat aoelmatige unterkiog gegeYen, waartoe de middelen ,
die ter bescbilking van de daarbij betrokken dijktbestorea stonden, de
pnstifre 1elrgcnheid aanbood.
WBSf.F&IESJ,AND, land■ treak, prov, JfoortJ.Holla",I.
: 11en nntaat daardoor iu het bUaonder dat gedeelte van het l!loor
·derkwarlier, lietwelk, in het algemeen genomotl, ten Wetten paalt au
Kennemerland; waanan het door den Schoorlaehe 1eellijk
wu, en 1icb teaO.ten uitstrekt tot aan de-Zaideraee i soe • laet tal·
schen een .anller ~eelte van Kennemerland, beae'felll •e• Zennk tn
•Wa&erland ten Zuiden gelegen ia; hebbende dool' eeae aitspronr H■ be&
-Waten naar het Obtten , ool de Zuidenee, gedeeltelljk ten Z.Wen
• ten NooNlea; lijnde dl ZUpe de W·ieriarer,raaf'cl, a.
Waard•eu•Groatgronden, de A-nna•Paalo-.a·••p•f..
der en het Koes, u, • buiteadijbche grebcletl'fao w.........
Het is doiater, wat men btf de achrijYen , en inaondeneW in baa4.
naten , plubten en andere OP9'bare aebriflen door Wa,nd&AD
ftrltaan moet, ~n de 1tedea Room, Bnkhoiaen en MllllèlaMil INbllm
aieh alleen ala Staten nn Wlhftbn.&ID pdragen. doch mea dralt
wel 100 naaowleurilJ uit, wanneer men , door W11tUa1aU11D de laad.
streek verstaat , waarvan wU de gel.geabeid bier bo,ea IMischn•ea· laeb
ben. Dese .belendingen sc:htJnen GOk baren GO,.,roog te hebben •an d•
ouden Wea\friucben•1eedijl. In desen sin en mot 1,etrekkieg tot delen
uedijl ÎI het de waarheid , als de scbrijnrs te leunen 8'9"e■ , dat
Fa1ar.u11 , waanan de land■ cbeidiar aan de sUde na lenumerlaad
en Waterlr.ad minder kenbaar il dan aan den aeekaat I eehter Ttrder
. ba bepaald worden , indien men een regte lijn trekt, nn daar af,
waar nu de ,tuil te Schardam ligt , lot Alkmaar en ·•an Allunur
tot Pellen, Die twee liniëa, ·1ert men, mllea seer nabij dm omtrek
nn het oude WaT-Pa,auan, aan de tijde"" Waterland• ' - ·
ne111ttland aaowijlen. Lanp of lienr aiet ver •an cleae •erondenlelde
liniëà heef'L de onde Westfrielch..dtik, aoo wel als na den -kant
geloopcn, derhalve Jr.aa ml'D deso 1treJr.kiog of gelegenllffll '1'811 WDT•
• HIIIL.11111 niet andrn begrijpen , dan met opligt tot deRn dijk , of 1ijn
dij\graafaebap ; 1onder dat het eenige sekerheid beeft dat alle de laa•
den binnen doen omring , in de alleroud1te tijden , eicm1\lk Wa•
HllitAIID gew11e1t 1\jn , of een genaeen landrtirl gehad hebbf'a,
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Wanu"U.H 1 aldus in den orurins van gemelden aecdtik aange·
1111rll , ~ in 1ün1 midd1lbreeche •ruim &wee en ten luilf ea io
111M -lenpi on Labbendam tet aaa hol Ooateindi, ven Bolibuben •
amtsst acht uren gaana. Va■ ouds ,ras deae landatreek, vooral naar
hei Wealea • doorbroken na- wele groote en kleine meren • die, seder&
Ollllnll& twee eeaweo rroo~odeela badijkt en droorsemaalt sQade, in
schoon wei-. boa,r- en boscLlaad weranderd •Un • sooala de Sch er meer,
de B·eer-Hugowaard, de Wogmeer, de Scbarerwaard • de
Waard, de Berkmeer, de Ditps-ea-Koorsmeer, de Woud.
meer, cle Baarsdorpermeer, de Daa.lmeer, de Bena11meer,
deVrooadermeer en1., te U1D1Denpteer 11 1000 baod.seholbaar
lud llellaaade. lo het Ootten , lunchen Medemblik ea Bnkhubea •
qa ealiter nag ondeneheideae bralen, vlie&ea ea walen &e tiadeo.
Be& laoejp&e land heel& mea wuchea Medemblik en Schapa. De lllfflle
landen ia Wuuuur.an ,rordea geaegt 1,!l?S of 1,IIJ ell. beneden het
peil Yan 11CDeD 'emeeneu vloed le leggen.
landstreek i1 HO aeer
""'P tijden a met eeaea ringdijk al, een gemeen lipbaam besloten
~ • Zie bel worige artikel.
Deze laadlt reek benL de aleden : E n k b u i sen ·, R oor o ea Il c
de mblik, em de volgende plal&elaoda-gemeealea: Abbekerk-"o
Lambe r taebagen, Andijk, A nahora•en-001 lm.Urcn,
Ba rai agerbern.,.Har.i ag h aiaen •• o - lolltorn, B or khoa t. ea-Buuderp, Ooater-eo-Wuter-Blokker, Boven
cara pel, Broek-op-Lange nd Uk, G roo le broek-en -,Lul•
jebro••• Gro1tbuheo, Harinxcaupel I Hen1broel,
Hoogear ■ pel, Boogwoude-en- arhwoode, Koed Ul111 • Bai·ewurd, St. Baarten-Eenigeabnrg-en-Val
hog, Bid.wend -en - Ooalwo-od, Nibbi:noude-en-Baa
'Wtrl, Niu1we-Niedorp, Oude-Niedorp-en - ZUdewiod,
Obdam, Opmeer, Opperd!'u, Oadcaupel, Oadendijk,
Oadorp-ea"Otnleel,
Pancrn, Scba1en-en-B.ur1born,
Selaarw.ud.e, loord-en-Zaid-Scbarwoude, Sohellink
laoa1, Spa ■ br"k, T11ti1l, Veeaboiaen, Venbuiae11-en
He11t, Wer•enboof, Weelwoud-en-Binnenwijaead, WU
dtt1u-e•-Oo1terleek, Wiakel, Wo1nam-ea-Wad,r1y,
·Zflltear1pel-ea-Ben ningbroek, Zwaa1-Boog•en-Laa1Zwaa1dtik, te l8lllell eeae oppervlakte bealaande, '9olpns het ka
dalet·, vaa IJ!l,S18biind, iU "• r. IS:I •• ell., waaronder 81,SISIS bond.
14 "• r. 17 •· ell. belastbaar land. llen telt er 19,IS80 h., bewoond
wordende deer i0,946 huiagea., uilmakeodo eene bewolking van onge
veer lJS,000 inw., die aieb meeat op hei. boter- en keaamaken toeleg
sen en de volgende fab,Uken .en lrafljkeo hebben : 3 baringreederijeo ,
ti acbeepatimmerwenen ,· i achuileomakerUen, 1 touwslagerijen, S aeil
llllkerijen , 1 pre..,,inner\j , 1 linnen- en everdoekwe,erü , IS weve
rijen, .1 1rol1pioneriJ , 1 wolkammerij en twijnderij , 1 lecrlooijezil ,
4 aoatkee&ea, 1 aeepaiedorij , 3 ameenmelterijea, 1 loodwitmakeriJ,
1 · ecmeatfahrijk , !l kalko,en1 , i cbicoreifabrijken , 1 cbicorei_, ,
1 cboeoladefabrijk , S boekdrukkerijen , :S kaaakopdraaijerijen , 8 hout
aaag,, 1 IDDif-, 1 hennep-, !l IDOltaard·, 1 schulp•, 2 traa• en bil
llren-, i pel- en 511 korenmol~o•.
De RerY., die er :S!l,000 in gelal aijo, onder welke 14,000 Ledema
ten, maken dtt volgende 47 gem. uit: Aarta•oude, Abbekerk•
en :1.ambertach aren, Andijk, Ba rii age rhora-en-Ha ri og
hti 1zen , Benningbroek• en-Nibbi1woude, Berkhout,
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Ler-eo - W cal er- Blokli.c r, Bue nc au pc l, linàbu i1en.
Grootebroek, GrHlhaiaon -en -A.,enhora, Hareaur
•pel-ea - Dirluhorn, Hauwèrl, He•• Ueasbroek, Hoog
eanpel. lloogwoado, Hoorn, Koedijk, lolhorn, Lutje•
broek, St. Maa rLen-e11-Valkoo1, •edemltlik, llidwnde,
N ieuwe,..N iedorp, Oud 1-N iedorp••n-Zijdewiad, Obdam,
Oostwoude, Opperdou,Ondcaupel, Ondeaàijk ,Oadorp
en-Oterlee,k, St. Pa11 cru, Schagen, Sch-arwoado, liHrd
Scharwoude, Zui-d-Scbarwouda •en• Broek •op-La,11•e ■•
dijk, Sahel Ud.hout, Spaabrod.-aa-Opmeu, Twisk, Veea
buiaen, Venl111hon, Wene-rshoof • Wutwoud-en-Bia
nenwljaend, Winkel, Wijdeae1-eu-Oos&erleek, Wo1•••·
Gil-Wadway, ZUbeoaupol 1111 Zwaag eu beboorea .,...ttalijk
loL de gem. HD z.il,,,i;,,.-.,,,-Eeaïgal,.,,. Mea baûl ... 18 .lnea'
bediend wordende door ISS Predikanten.
De Cbri1te-ltik Afgescheidenen, die er 760 •in gelal •ti•,
anaken de gem. van .Ändijk, Broek-op-Lansendijk, Enk.
bui1e11 en Medemblik uit, die ,iu kerlie■ hebben, wclb doar
Yier P,edibaLea bediead -wordeD. Voor eenipa tijd bestond • ook
eea-&e Hoora,docb d" ia te uid ppaa, aijmlede lerk, de Ju.
ken eu. ,erkocbL.
.
De Bemon•\raa&ea, ••• welke men er UO teil, endu welke
80 Ledematen, maken clu rem• va■ Boora ait, wur sij cue urk
bebbea, welke door eenell Piiedikaot bediend wordt.
Da Doop1ge1indea, na welke er 1i00 wonea, oader welulOO
Ledema&en, mû.ea de _gem. Eakbaiaea, Botrn I Bedeablil,
Qude-en-Nieuwe-Niedorp •
Twiak-en-Abbokvl ail,
ea behooren ~eekelijk. t.ot de pm. Ba,,.,,,......llollto,....,,.,..
ritag-rd. Zij hebben er IS lr.erken , welke door ewca 11111wele Pn•
diliaaleD bediend worden.
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ptal , onder welke liO Ledemaleu, hebben u drie
Ic
B.nli.ltuiaea, Le Mode111blilr. en te Hoorn.
,
De Rooaucb-latbolijken, die mea er ruim 18,000 lelt,
oader welke 13,000 Commanibolen, maken de Yolgeotlc ilhtal. uit;
Ooller• Blokker, Wester- Blokker, Bov enen r ■ pel-, Id•
hui &en, Goorn -eo Gros Lb uiaeo, Groolob roek, Bem-111·
Vo nbuiua, Hoe1woad I Hoora (!chLerstraal), Koor ■
(A eb lero m), Lambert,chagon-clo- W eore-ea - Zijbeca,.
spel, LaagendUk, Lu.tjeliroek, lhdemblik, Nibbi1•
woacle-llauwerL-eu-811naintrbroek, Obdam, Ouder,,
Schagen, Spanbroek, Sp ierel ijk-ea-Z ai dermeer, 'L V,l~,
Wenerahoor, We ■ Lwood, Wogaum en Zw•••• Zti ltebltel
er il5 kerken , welke door !illi Pllloorl ea ti K.apellaans bcdiead wor
den. Ook hebbea a1J er 10 eigen IJesrufplaaLsen.
D.e ll. K. vaQ de Oude Cloaerij, welke• 90 i a ~ Jll•.•
onder welke 70 Commuaiba&ea, make■ de gem. 't'U Kakh11•
HU uit.
De larailiet.en, die er 600 in getal iqjo, hebben eeac riegsynagoge te Hoorn en eeoe bijkerk la lledemblifl.
.
Het opaigt over de dijbregerÎDf tau 11'e,t-Fri11lanJ alollll ia 11tuik
lijden 1eheel ann den Baljuw of Kaatel11in van lledcmblik , tol dal all
in ,i11r lleelea oudencheuleó werd , die in den Y011eadea rall(J P'
oocmd worden: Dreaterlaad, de Vier-Neorchrh(ICD,
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G,u&mer-Ambacb& eo de Scl•agor• en Niedorp er kogseo.
w- deae vordeeliog ,.-erd ÎJJflAIVlklrd ' is ODS nersens gebleken; doch
uo viodl se reeds bij elkander gemeld in eraeo hrid' nn het jaar 1i99.
Ba& blijk& ook uit. aaden atuU,eo , dat er een onderscheid of nrdee
liltg nn dijkgraafschappen in Wuna1ur.,110 geweest is. Hertog AuaBCU
... B..;.r.,. stel& , bij een huidnaL van 14 Febm1rij 1400; naar loop
waa dan HoTe eenige o,de.r op he& werll.ieaea 'fllD Heemraden uit Hoog
wauder--ambachl , au de Vier-Noorder-koggen , en deed ook het &elfde
tai unlÎeD vaa Dregwland, bU baodvest 'fan 13 FebruarQ 1401.
HeL ambt. un Dijkgr:aaf sebijnL ecbLer alleen aan den Baljuw van
Ictltmblik pbl-eten ~ 1ijn, en 11eduurd &e hebhea lol het jaar 1603 •
,ruoeer ama Dreaterlánd eeoen bijaooderea Dijkgraaf versuod ia. Dae
,adeeliapn worden gemeenlijk koggen of ambacbtrn gebeeleo, • In
d- 'fier ambachten aijn drie onderscheidene dijkgraal- en beemraad•
seliappu: hel dijkgraaiscbap na Dreg le r I ud , het dijkgraafiebap
der Vier-Noordor-kosgea, nnoadsdeHoogwouder-kone,
ea bat dijkgraafschap nn G ee IL me r-A IP ba c h L meL S c bag er•
e■ Niedorper-kogger Zie die woorden.
Warn111a.a11D WIi van ouds de verbli~c~ 'fllD een uer krijp
lial\ia Yulk , hetselk lalllflD, tijd met wa
den moed de Gra,co
uu llollaud weentood; twee •an hen, Aa11ouo (ia 993) en W1un Il,
lcieaucb-Jle11i11f (in 1iH), cleed •n••alen, en eiaJelijk eerst door den
111■ 'flD lulatpmeldea, IH1116 V, ,olkemen bedwongen werd. De
W11tfrieuo weren bis- de NNlt. die in 11S7i bel ~fNlanscbe juk af•
achudtl•o , -.aru aij ÎD tlS88, toen aqen , 01 het ~r~rek •an
Lacana , de republiek wilde ,esti11eo , een eipo. ICU'fereio pwetl
bep,rdea ai& te maken , hetwelk hun nogtan1 mislukte ; doch de Sta
la àr ,_.,iacie ~ allijd dea naam vao Sla&cD •an HellotMI ea

,,flt..JI..,..,,.

.

î"1 r.'l'Bar en oabeile.n beeft deae landslnlek •an alende ea ia

latere liJden doorgestaan en geleden door de &ware 1lormeo en hoep
111111fflOIII• • 4\le nle doerl>raken ea o,erstroomingen der landen ter
._._, liebhen. Ja bel j411r .1:17ö , op St.. Marcell,-da9 of e>p de•
a. Oalaber, ltrak da dijk in Wun11n,&11D op ver•11beidene plaataen
door, en men bad , in -be, jaap 1466 , wederom een doorbraak 1,,;;

Wijclenei.
...,
Seder& lae& jur 1670 had mea bier ondenobeident watenloeden ea
111e1ipaliliee doorhrnen, die grcNte 1cbade aaa die dijken en ingese
teoea toesebragl hebben, De Allerlteiligenvloed nn het jaar 11S70
was - àer a.waarste, die , gelijk 1ij aan geheel Holland en andere
pnninciëa ,-.,.Je nm_PCD deed 11noel1n , ook ·op vele plaat11111 scer scha
delijk wu voor de 1Dgesetenea van Wun11U1.AH, lo hel jaar 1610
werd · be, pYaar en de uiurste ■ood aan dea Westrriescbe-dijk ge
keerd door de oit'linding, om acbeepueilea , me, ■ waarte van anken
ea ateeaea , ,oor den dijk &e laka aiukea en de weggeacheurde gaten
1111 achteren mei 1troo en andere stoffen te vullen. lo de· •orlse
eeaw, VOOl'Ulllelijk in de jareu 170!!, 1717, 17$1S , 1771S ea 1776,
alamede D11 lut11elijlr. in 18ilS ie de Watfriescbe-dijk mede wel in
groot lff&ar seweal ea seer besobacligd , maat echter gelakkig Teor
daorbrakea ea hel laad 'VOOr o,entreomi■gen IJeboed,
La nieuw gnaar ouderging W11n■ 1U1oAH 1edert bel jaar 1711 t
door liet 111liatlelijk 1ee1ewer111te, dat het paalwerk ,oor tie dijken deer~
baDfCle en •nleidiag gaf t om de dijlr.udjll op enen aderen voet aan
le \eggen , door middel van awaren 1&een aan de dijlr.ca te brengen.

W ES.
Dil middel i- uo - , 901:du uilwe1 :.iag be•ondeu , eo men rel1!11l hier•
door de dijkea en het land all.in• himilisd , aoo dal bel aut de nrc
meene kosten ,aa dû werk ba opwepn.
Het wapen van W•n1111L.1u bataat in eon \leld Yaa belt 111et
twee luipaarden (liou lit,par,lu).
WBST-FBIBSL&ND, een der acht dekenaleo of laaddelemcbappea
waarin liet urt,pr. llol/JJflll•M•Z•••rl nrdeeld i1.
Dit dek. bevat de ~I •olaeude ,tatiëo; de Beemahr, Ooate,.
Bloli.ker, Wester-Blok[er, Bouncanpel, Edam, Bnkliai
aeo, Goora-en-Gro1tbuiaen, Groohnbroek, Bem-ea
Venbuiaeo, Hoogw~ud, Hoor ■ (in de .ltldenlraot), Boora
(in bel ,ldu,-), Ilpendam, Lambertabagen-de-W eere-en•
Zijbecanpel, Lutjttbroek, MedemhlilL, Moaoid.ndu,,
Nihbixwoade-Hauwerd-en -Bennebroek, Purmereade,
Spa o brook, Spierdijk-en-Zuidermeer, W crnnlaoof,
\Vutwoude, Wogn11m en Zwaag. •en telt er ilS kerkea, bc
die11d wordende doqr il5 Pa,toon en 4 Kapellaoen , eu heel\ er 10
eiaen befraafplaauea. Hel bewal 18,000 -sieli!u , 011der 'IJelb 1',000
Commoniltanten. ·
.
WBSTGAT (HET), •urwater len N. •aa de ZuiJenn, in w fu,l.
,c,1,i, -,a&, luucben den Biddelri11 en den WiUelODll'IIIDit gal is i11 JulU 18-'H , door den lonnele8'8ar der aeegalea na
Texêl , J&co1 G1LTJD, voor het eenl betoud geworden vu deanaa wtnlt
thans nog al gebruik gemaakt. lle& heeft op den 1malleo nag ef
drempel , tuuchen do uitertonnen slechts 41 tol ISi palm. ·dïeitte es
uoelal 1nocijelijk water; - De kanten aijn ,teil en du diepte ia Il lot
iOO palme11.
WBSTGA·T (HET), ,urwater,
Zfflaal, waudoor deO.,,,.
&klde aich_ midden tus,chen de droogten Yan den Jlu~ ia m .
&tort. - Ha ÏI een breed en soed wàlet, met 815 tot i80 palm.

pro•.

1

diepte.
WBSTGAT (RIT),
der Y■arwaten 'fan bel
mpd,
Bel loopt t1111Cben dea wal ftn Goedereede aan cle eeaa aQlle • dt
OODJpela , de Bol ea bel Tonllellplaatje an de anden •Ude. Hel verandert •eel en beefl S9 tot 9& palm. diepte.
.
WESTGEBRB-VEENDIRIJ-POLDER, polei. ia Rijalatl, pro,.
Zaitl-Hollarul. 1 arr. Leyä., bat. .llpin, p111. llwn..,rle
.WBSTHK.M, in ·be& eud-Jriuc:b W01CB11•, d., prov. Erifflt,a,l, b.
Ootlel'foo, 1rict. 'Il'yw,J,,i,,,,_,.,l, arr., bot. en 11 •• W. 11D Z.
vao Siaui, Legendeu llemdijk. llen telt er, melde b. Blaaawhis
en d11 tiraauwe lul, UOiaw., diemee1L ia d1111laodbouwhaaJ,e.

een
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slaan ,inden.
De Hen., die er •Un, beboorcn tot de gem. van 1f'oln..,.lfnl•
Ani. De kerk bragt vMr ·de Reformatie_ 100 geadf. (!ISO gold.) op;
er ••• eene •ibrij , waarna de inkomsten 70 goudpld. (10I gula.)
beliepen.
.
!
De Doopsges. 1 die er wonen, worden IOt de IJIID• 'fan Ylll .gere
kend. - De B.. K., die mea er aantref\ , parochiëren te Sud. llen liet bier twee wieren , onrblijfiels nn oude stalen.
'
WESTHOEK., b., pNY. Ftie,ia,,,l, kw, lf'ntergoo, uriet, 'lBiJ,lc, '
arr. en 4 u. N. W. van L-•rvkn, kant. en i u. N.N. W. ,u

Btrlii,_, i u. N. W. ,aa Se. Janin,.rrealie, waartoe 1ij behoort.

Mea beef& bier eene acblol , •·elke gemiddehl door een se&al
00 l.:erlingen be1ocht wordt,
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WISTROF, nonn buit. op het eil. Zwl-Bn,latul, pro,. Zulflflfl,
dält., arr. en 1½ u, Z.W. •an
kan&, eo 1 •~- N, 0. HD H,i,...
-=and, gom. 11Hur-.4611mb-Si,,o,,t,Jt.rle-n-Baa_,.,, i u. N.W.
tlD ., Htff'-AIHiurie, in het geh. Baandorp.
Ter plaatse, waar 1ij geil.aan heeft, iiet men th1111 eene boeren-

g,..,

ko&tede.
.
WBSTHOP', buit. in lhlflo•tl, proY. Zrdtl-Hollarul, arr. en l u.

z.

Z.O. Tan •, 6f'flft1Mge, kant. en! u. W. W. HD Yoo,6u'YJ, gc1n•.
Rijn,i'i.
W~BOVEN or WunolTII t oud ud. op bet eil. trakAerm'
P"''• Z«,_J, di1tr., arr., kant. en i u. N, W. "flD Middel1,u,g, gem.
ea S min. W. ten N. HD Oo,tJr,pelk , UD den weg tuaehen Oost
bpeJle e11 Dotnbarg. ·
.
Dil kast. ia nn eeneo onheleadto ouderdom. Het ia niet oowaAr
seli\jnlUl , dat het eene grennealing tegen de in,allen der Noorman.
nea is geweeat, of wel door die barbaren selYea. tr•licht, om hunne
fenn"eringen· in dil gewest te nneli.eren , en zich altoot eeoea ,eilipn
aftogl te Yenekerea, Ien wil, dit dit katlNl den Tanpelien tot eene
woonplaats lieert. Hntrelt , en indiea dele er de 1ticbten van 1ijn ge•
weest , dan moel het tu111ehen de· jaren 1118 en 1S1' gebouwd zijn ,
dewijl gemelde tijdstippen , de oplom1t en ondergang dier orde aan•
duiden.
De aaamsoorspteag nó Wunon1 1e leiden , omdat het io hel wes
teltik11.e atedeelt~ ,an Wal~heri:n plegen ü; e~ waarschijalijk ten "r~
tca nn het bu11 of heerlijkheid ,an hem, d11 het gebouwd heeft , q
niet onianneemlijk,
•
Volgen, het geLui'9nis Tan JAC011 TAI Ga11,u.nu, Beer .,.. 6rijp,
ierû, ia het eeo 11geadom geweat 'Van hel placht der Heeren v..11
Beusnsvu B■rand■1, en HD, bU eenen zoen o,er eenen doodslag aan
eene11 Abt "fnn·Itddelbnrg bepan , gekomen lijn àan de Abten , die op
volgers in dien zelel ••ren , en welke doodslag gepleesd wa, door Bou
Hwui 'u• llbäs1nr ..-o Bii1o&■H, vdór of omtrent 1SIS8. Zeker is
liet, ·dal W1Lua "fAI Dia Doa, die in 1398 die waardïirbeid bebam •
H in het ,oorjaar "fin 1-I0IS · schijnt ote, ledeh te zlfn , eigeaaar van
dit kasteel is geweeat. De genlfde•.&1,tzehe, beeft den 7 April 11J01 ,
• dat hup te Wu,10,n met alle lijn toebehooren opgedragen aan
• W1u.a YAI Ba11111■, un B ~ ende NA HoUaadl, GraYe
• Nft Oo,t,nrmtc; die gem. Abt daar weder mede heJt nrleyt ta
• honden na hem ende 'l'ID ■ijne nacomeliagen·, hem en de udèn,
• Abten die naer den selYID eomen ende •eten ■ouden Abten 'Van
• Middelburgh , tol eenen on,enlllt'felijlen Brt.:ea , le 'l'Ol'heerge,tadea
• aboe dicke al1 't tenlert't ,ut ,,.,. ro«k,a ll•■e! of· fliere poad
• liollni,.
.
Op den selfden 7 April 1401 terltlaardc Hertotr Wruu •111 81111,
au enz. • dat alaoo den Abt Yan Jliddelbnrgb, Heer WJLJ,H vu
• •n Dau, hem belool\ heel\ dat boys te Wa1BoH11 te houden Toor
• '• Graaien open hnJS , tol allen tijden als dat noodig wesen mogt ,
• en den Grate sig ilanr mede aoude mogen behf'lpen tegen alle die
"kem biuderen of krenken wilde in zijne Heerlijkheid, Hij duo Ab&
• ,oonz, en zijne nakomelingen , •.oor hem en iijoe nakomelingen ,
• belooft heel\ , dat boys niet onbrU?kÏIJ le maken , nog te destrnee• ren, nog doen in gcene manieren, maar dat zij dat nielyk zouden
• bezitten , ale zij 'L ~an hem en 1ijne nacomelingen te J,eeo onhnnr,en
• brbbcn : ook dat by l,eloofl heeft ,oor hem en zijne naeomelini:en ,
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" den Aht die doen wu en nainaals komen 1ouJen, waer 'tlÜell 411'
• ecnig Heet" , 1tede• of anders wie •! waeren , dit vaan. hup tn
• onbruyk maekte, •f des,raeerde, dat aollde by •• Lae, lyf u pel
• verhaelen , en so11de die nimmer meer nemen in syne vrienWap ,
• nog sicb met hun laeten aoeoe■ , \'oor die tyd , dat zy deD Abt en
• zyn Godahuys dit voonz. huys alsoo goel weder opgemaeltt en pte.
• Tert hadden , all het was eer IJ eenige schade claer aen plaeo
• hadden , ende zij hem en den Abt Toona. gebetert zouden ~ n
• $Ulcke brencken ende .misdaet all 1ij daer aen gebreuckt·en ~
• mogten hebben." Welke brieven •segeven zijn te Zieribee ea 1e
vinden in een regiater ftn tienden , ambachten en andere pedma
·der abdij te Jliddelbars , ter Rekenkamer van Zeeland in het _,.,
oomptoir, l,oq. 116 en 117. Uit welke de oonpronr d e r ~ 
lieid van clil ,ai• klaar te Cfnldekken it, en te e_elijk dat dit in ffle
pre lijden ND ,rij riddennatig goed was , wieaa ltnitter deswege a
bnlde na wie het 09k 1ij, deed of beweee. ·
Na geaepe Abt W1LLU \'H IIU
t i, het door alle lijm tral·
al• •n leen beulen , gelUk daarvan een verleibrief, cloot Graf
Wn.r.s■ vu Bmnan aan den Abl W1HnTG1UD1111R001, den I lalt 1ffll
re~••• nog 'fOOrbanden it , wordaade Toorts •an eeaen diergelijkeo leen
bnef IJll"UIJd, welke 'leizer XHu. den V, op _11 Jllei 11i0 terlttade
aan 1ijnen neef llut■1L1ua na Boaaaoa01i (•ijf en twinti1J1len lbt
IIWdellmrg , 1000 van Bo,oaWJitl • Bastaard no . Hertog Ju.an), om
het te bezitten als den vorigen Ab& Ptnaa nw Dl X&nr.u et1 clieM tllOl'
aalen het beaeten hadden·: te weten met. de jaarlijbcbe belutinf na
een rooden •alk en vijf Hollandeebe ponden.
Terwijl 100 vele Abten al1 te Middelburg elkander op,olpea, c1co 1
eig-endom vaa WuT■ov11 beaaten, nntrekle bei voor • • Îllllplaall,,
waar die rijke Prelaten een aanmerkelijk deel van den aomer doOl'llnc
ten, terwijl zU er niet aelden Vonten en andere pertODaadjen, die Wal
cheren beaochten , •ergut. hebben , aooal1 men ia 1100 •• Herteg
F1L1N n■ Oosnaam, Prinse1se Vrouwe JOllla■A ea in 11115 TID baren
10011 Hertog KillL 'f lll Oosnu,"' , duidelijk aangeteelr.end •indl. Welle
laatste vont , later toen hij Keiaer wat , in 11S40 dit. kuteel DOf •·
maal met 1ijn boog beaoelr. vereerde, terwijl de Abt no dien tijd,
Heer i'Hall u1 Scaoo111ovaa, het seer heefl verbeterd , 100 als ook aija
orolger Bl&nlAI vu Hmwmt het niet minder I door aanbouwing I ver•
tterde en vergroolle I gelijk mede deed Heer NrcoLus n Cuno 1 die
eedert 11S6i de waardi~heid ,an Bi11chop bekleedde.
8ij de om,renleling ID kerk• en 1laal1beatuur, welke, in 1179, op
het eiland Walcheren plaats had , werd W1snon11, door den helen•
den woetlen îjTeranr voor '• Prinsen saak, B11T110LD 811T111 u11 Mum1,
ingenomen en in brand gestoken, Waarschijnlijk hadden de Spu
jaarden , ten believe van den Bisschop, er bc1etling in gelegd, waar
•an de \'etdediging den toorn van gemelden Bevelhebber te fellerlll
ontatokea hebben. Dit 1lo& aal loen in sijne moren , 10Dcler ffll
bi■neahniaing , hebben blijven ■ laan ; men twijfel, althans niel of llel
.heef'I sedert veel •an 1ijn luister en groolheid• verloren , alt men 1H
voorslelt , dat , hoe ~naienlijk 1elf1 in onae dagea , nogtan• niet meer
clan het acblerste gedeelte daanan overig is.
Zoodra was W alcberen niet van do Spaauche heenehappij oathe•
nn , of 1trak1 worden de goederen der verbannen en pvlogte Geatelijken, waar die ge•onden werden , ten behoe,re der gemeeae aak,
door '1 Lands Staten aangeslagen , en op bun betel .an tijd tol tijd
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,cr.ocbt , uo als ook , in fä79 , mtL dit kuteel geschiedcle , hetwelk
, lllll aijne vel'9alle ha•singe , gracbLen , boomgarden ë bosscben daer
• aen •iJlsca pol Hlgencle den oaerlooper luiij m. diij t\" •erkochl
wud aan Jonkheet- H11aa101 11.uoua, Kolonel , veor 1689 1 7 •• wl1.
(IOOUS 1uld. 11 cents}, Dae is e•ea_wel niet lanr beaittenan W11T
lfflll pweest, dewijl , ,. den 10 Mei 1JS81 • TOOI' Keancbepeoen der
Laadt Viencliaarte Veere, • compareerde loDkYroow C■untAH KuT,
• weduwe wijlen Jonkheer Hnaaaa BuNua, gead1i1Leerd me\ Mr,
• Joa■ 8ACJIBT, Coaserwateur der ScboLlcbe Natie, baren geeoorcn
cedeerende en tran1porteerende TOOI' baar aelveo , en verwan•
e GutLH Luoea baareo BOOD , ia regt en vrijen eir.11dem , tot
• ouf flD S.. WOIJTD Ln, bu,en broeder , û bijàr,ge, Aof•del/,, booag•rd .. ~ • • • • • fllillgiMler, JiHrH
•,-mja Laa,l, ia tin bloei ,,_, WDffova ..., ,,_,_,. Of echter
dae o•erdn1t pea 1evola hffh gehad en. durtegen geen venn ÏI re
dan , blijkt wel niet , eveawel tchijnl 81' ie&e=ieijb Ie bebhen phtab
.W I alaoo op dea 13 Junij 11SU veor
de 'fl'OIIW weduwe en
I>.cu Bu■oua , al• .oos,t. over Goru.11.•• B.u.ron, nagelaten soon
nn den Kolonel , binDCD &lembal'f ia Schotland , procuratie paneer
da op Wonu Ln , broeder •aa meergemelde
weduwe en
BaaaDMNHus B&Pon , medebroeder van den Kolonel , om Wnuo
,a'Ie Hrkoopen ea le transpol'leren, Wal hienan het pw:al gewee1t.
1ij I is to, hier&oe niet gebleken , maar wel , dal Pansa H Loriuna ,
Ridder, Heer MIi YiUi,r,, IDOClt. wermurd al, 1cbrijver der verant- .
woorcling ,an WILLD 1 , Pri1111 NII Oraaj, ,. teren den l,an ••• lo
ning F11,111, reed, in 11S87 Heer ••• Waraow111 ÎI gew_,; in welk
jur bij , de ■ haat. der Lcyc11111enche regering op 1icb geladen heb
lude , op bend van den Buplscbe Gouveruear B11-L , op den. we,
werd opgeligl, lerwijl hit vaa Wunovu naar Middelburg ging, doch
dtor siJne kloekmoedigbead weder ontkwam en op dit klll\eel overle
den is, hetgen reed, in 11S9I schijnt. te hebben plaats pbad , dewijl
in de rekeningen nu Wuau111 l'AII ••• Baumr.oor, OntY■ nger-Ge
neraal van bel B1traordinair in Walcberen , ower gemeld jaar, in een
post Tan nitsaaf Bl!leffd wordt. • dat dea Beer TAI V1Lu1111 in lijn
• le.-en , de pachten nn het Cappellaen, lhiendeken streek.ende llirs• t11t1 ,1,,. h,lttyle ••• W111" ■0Y1111 , belet badde, die niet geheel Ie
• mogen rouen." Aan wien dit leen aa het. overlQclen 98D den Heer YH
VILLIIH vervallen , of door wien bel Yerkocbt is , ken mea aiet aeker
hepalea , maar wel , dat Tan 1198 tot 1007 al1 eigenaar nrmeld wordt
111r. Pmsa VAi DU e...... , on,etwijreld de ae&rde, die ftD 11S73 tot.
1198 in de llegerin1rlü1ten na Middelburg als Secretaris stut Yermeld.
Sedert weet. men alleen •an dit kasteel te melden , dat de aa111iealijle
ge.lachten der Boau1,1 en 1\naD1■ 1Hil111 , na , den anderen daar•an
do beziuiag hebben gehad ; dat in 1811 bot bij eenigen werd voorge1la(ll!II om ,Ie eelplegn/Jnd ,,. IOllig/aeit Mn de plaet.e beL lot een
lll111lrescbool bekwaam te maken, doch dat deae voonlag niet koude
ten nitToer gebragt. worden. Bü het overlijden van dra Heer M. JAcoa
ua Ruuu1uu, Beena■ Koutllffl#f!,,. Krabhnulijü, Gecommitteerde
laad, en Raad ter Admiraliteit in Zeeland wegens Middelburg, is het
o•erpgaan aan Vro11we l•c:ou ua DIi Bu1101, in b1111-elük met den
Heer .Mr. J011u Aoau.a.a •u H PnH, Heer"" Jfi,,,_,,., .,,,,,_
singe en BHrnmartl, voormaals represenlerende zijne Hoogheid alseerste
&Iele ... Zeeland, laler ls&raordinaris Gedeputeerde wegens Zeeland
in Haai· lloog lloacnden. •
-
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Tijdens ~e Heer n11 an P•■ IJ er be1itter tan wu, hiiiW cle_ Boor~
lceraar n11 aa P.u.■ ook op WauoY111 lijn nrblU(t als 4w ~
H11ispredihr un pillfdeo Heer , lerwUI hU er ook eeaip
leo schreef en nn aadereta de boowalotfea aldaar venamelde. Dit bao
teel , is aoo door den geHfde Heer na au P1n1 au de lalft llllit~
ten ia den beatea stand gebondea , aooda~ bct nog met sijae ._
torens , grachten en bruggen een oud en eerwaardig aan1ien beeft,
WESTKAlllP'
w..
t buit.,Zuitl-Hollal,, IIT,
en i u, Z.W. van 1Grtffef1Áag,, kant. en2}u.N. W.vaal..U,,
wiji, geau. en 20 min, N. 0. van Loo,,lairaf!fl, aan den
i
• Dit huis beeft 1ijnea naam naar de _laad1lreek., waarin het
11 , wordende do grond daar om heen, 1a oude bneven l!noeml , •1
tt1t11p, Ha.l#omp, B,,--,,, J11mJ•p en Bll!Glllp, Du tomt Ni
in eenen brief ,aa het jaar Hii: • een .-oaing miJter bmärp,i
• gelegen in 't We1tambacbt in den han van Zegbronck etc., 1111 •i
• morgen lands gelegen in &1.1camp , gebieteo BCJID8n1C1mp 1 .,.i
• tu11Chea Looaduner-Laaa en den nuweo Sloot ell aor twee~!
• in Eetscamp, gebeten den SmaleAcamp, Al1mede ÎJI eeiaeu hiier•i
• den 8 lley 14i3 l een stol lands gelégea in HaetMamp , aa die
• oabijde van den Leywech by der heale , geheten den Smalt._.,.• i
En in eenen anderen. brief van het jaar HISO • éea wo■iaf, ,_..i
• Hetllcoap." Nog 10 eenea brief vaa 1472 • een won1nr Ollllllli
• IS.t morgen, in liet Westambacbt no Hae&scamp I gemeen,_
• gemeeaderaerde eo11, 1 abmede nog een stuk laad,, gelegen ia 'l '.l'd-!
• ambacht na clea Dag11, in HaeLtcamp b7. den Ioerwep, ~ i
• A~maerscamp cn1. ges1. d~ Vrydagt na Sinte J;>ontiaeusdag ÎII '&ja,, j
• on, Heereo 11.CCG. agt ea toegealich." En eindelijk ja 8"41!!.•
ren brief van 1623 • een ■ tuk laad ia Oeatcamp, in JJaap....
ea. in een octrooi bij de Staten van Holland aan de Confreril tu liill ;
Joris in '• Gravenháge , verleend den ti !pril 1600, tot het • ~ i
vau 4 mo~n lands • tol reparatie van baren doelhui&e • legpaie ... !
• der Haagambacbt in W estc■111p" ea1.
;
Het was weleer de lu•tplaals van '• Lands AdYocaat Joall ,11 Ort, i
DUHUIYILII en uit de goederen nn 11ijnen 100n R111111sa Heer ,_ fhtt. i
••""'' aan diens wedu•e An& Wnsu, Vrouw •an Brartd-ijl • Of i
h"'-1herbleven, die het met baren twee<l~a man I den beroemdéii.J)id. !
ter J.u:o■ W~u11u11 bewoood heeft, tot aan baren dood, ï-. U1I,
Na hat overlijden 11ijner echtgenoot 1cbijnl W1nu11.U1:t nog ... ..._.
tijd op W lllftU• gewoon,l Ie hebben , lol hij tunchea de jane 119
ea 161JO aija Oduhrg (zie dat woon!) bad uogelrad e n ~
verhuisd was, TOt'n scliijnt het aan iemadd vaa de l'amilie ,11 8'
lluu te zijn overgegaan ea vervol1ea1 het eigendom HD dt:11 Heer c;..
•• 8110, gehuwd roet Il.au, na a111 D011, een kleindochter '"'- dca
beroemden Ju111 Douu, te 1ijn geworden. Later is het door
komen aan den Heer llr. Ja.ui Uli Sc ■ 111L'l.'IIIIBG, Raad en Grfflifrikr
DomeiaP.o '"an W1,u• llI. Koning t.'H Groot-Brilla•jt, doch lliade
lijk is het in 1760 gesloopt,
WESTKAPELLE, heerl. op het eil. 'll'aklurtn, pro•. Zulo■l, diltr,
en arr. lliddellmrg, kanl. 1'l,i11'ngm, gem. Il' e61iapeUt-Bimf,.,.,,
Buitm-en-Sir-Popptmie; palende Z. W., W. en N.W. aau cle Kae,cl
see, N aan een gedeelte van de· brerl. Poppekerke, N. aan cle beer!·
Domblrg-Ruiten, W ,,ann Dornbor,r-Buiten, bet andere gedeelte HR 511'
Poppekerke en aan Boudewijnskerkc en St. Janskerke • Z. aan Zon
lelande.
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· ».ie heerl., \'r~ger onderscheiden io We,tkapelle-Binnen ~n
Westkapelle-Buiten, bevat de voorm. 1tad, tlta111 d., Westka
pelle n,et ha~r grondgebied en de_ voorm. afzonderlljlie heerl. Wesi
h pelle- B II i ten. Zij oolaal, volge111 het kada1ler, eeoe opper,lakle
no 401 lmod. 88 "'· r. 69 v. cll., waaronder 400 bund. 73 v. r.
9t v. ell. belastbaar land; teil i48 ll., "9woond door 312 b11i8ffU.,
nilmakende eene bevolking van onireuer 1830 iów., welke Rleejf in
den landbonw en het onderhoud der zeeweringen hun bestaan tÏIQen,
ook is er 1 ealicolsrahtijk eu 1 korenmolen.
De inw., die er or i DIi allen Hen. 1\jn, maken' met die .-an de
heerl. Sir-l'oppe erke eena gem. _11it, welke tot de klan. nn
#tddflhrv, ring- van Yliningttt , behoort, e11 ongneer 1900 1ielen ,
1Jllder welke 700 Ledematen, telt. , De et011te, die in deie geo,. het
·learaarambl heef\ waargenomen, is geween Hn•u Suun, die in bel
jaar 1~ bervaarl■ -kwam , en in het jaar 1IS86 overleed of nri-rok.
Het beroep geschiedt door den . kcrkeraad , onder medestemmiag van
dea Ambacb-t.ahaer. _. De !t R. K. f!Drochit:ren te lliddelhrg.
11111 heeft in deze beert. ééne school , · welke gen1it:ldeJd door een ge
~I •an 140 leerlingen heaocbt wordt.
Deae heer!., welke voorheen den Graren van Zeelaod toebehoonJe •
•ercl op den §IIS Maart 14tSi door Hertog FmN VA1' Ro1111111111•r1 , 011Ten1
Vlimftgen en Dombnrg, met al huo loe-behooren,, regten , balen , ,oor
declen • tollen e,i renten , aan B1■ o11s u■ Bo■SIILI!, Heer Nlf Yen 1
,erlocht. L.ter toebehoord hebblmde aan het huis n11 Ou1111, ia •ij ,
ia de maand FebruarlJ 1648 , irekoeht door de stad Middelburg• welk,
iq liet be1it daanao is ircbleven gedurende den tijd nn ISO jareà.
1- 1tedel1Jke geldmiddelen niet voor111art1 panda, werd, doo 16 April
1178 bealoleo twee beerlijli.heden le verkoopen , ea daartoe , op den
11 Jonij daaraanvolgende, Oomborir en Wauua.t.1 bepaald.
UPIUI werd ·gekocbt door dea Heer Muri:1111 Vna, voor 80,000 guld.,
lt betalen in obligatiën ten laale no de Bank vàn l,eerting, Ko i1
dese heerl. •oortd ■ rend in aijne familie gebleven I tol op het ower
lijden, in 174-7, van den Heer Mr. Mun11u1 Jo ■ ..w Vn■, Heer •a•
/YÏ$wlon,l, Bnrglmleetler der lltad Middelhurir • wanneer aij in beL
bmt lr.wam nn den jongen Heer •HTta111 lo■ A11 Vn■ YH Dl P1111n,
die bw Pen•ionari1 van Vti11ingan wa ■• Deae; den i:4 Jnlij 1802,
lindttl001 overleden ■ijnde, is Wun•PPILLI tbaD6 ile eigendom_ der
ldeindocbter van 1\jne overledene 1astor, ·vrouwe Anu.u WnuHnu.
l.aeu.n, &110111, gehuwd mtl den Heer Mr. Hu1>a1s. J.1eo1, Baron
,11 Doo. ■ V.d W IIT ■ &HLLI I Opper-Hofmaar■cbalk, woonachtig te '• Gra
ttnhagl'.
De voorm. 1mabtad, lhans d., W1-•tUPELLB, in de wanrleling mteSlal
W1u11uH1. genoemd, lig\ i½ 11. W •• N. W, çan Middelburg, 3 u. N. W.
,au Vliainge11; 11° 3i' MY' N. 8., W 0 8' US" O. L., onmiddeUijk tP
ren den Watk1pel1t1be•dpl , ep den uitersten •eathoek van het eiland,
waaruo he, ook 1ijnen naam ontleent, die zeker reeds 1eer oud ia , dewijl
de Abt 'f■ -110, die in bel begin der twaalfde eeuw leefde, en door lht11
Stou liierin- gevolgd werd , verhaalt• dat de H. WILLIHDIDDS -.ldaal', io
694 bel bttld van Mncea1111 ,erbrak. !Joch. wanneer W1au.1NtJ.1.lot ftne
stad verbcYen 1ij, vindt men nieL opgeteeli.end ; maar wel I dat het reeds
io 12:3 eene alad was, aan welke Graaf FLoau V onder1cheidene kenrt'n
en vrijheden, ter bevorderinll' \·an hare scheepvnárl, nrleende , ja dat het
al vrorg eene \'0orname alad geweeaL a'ij , blijkt, om dat zij in het j~ar
l:i77 bij &ekereo brief van Hertog Auucn Uli BauB1111, ll'ewld wordt
.>.Il fün.
i2
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tl) VAII Aac,-u v4s Wrcs, en Aa UTUCBT Dauuun:1I PA D0C -4• 1119'
en llon4Q WnrK&r■Lr.a 'fOO? gedoolte 'l'1ID ·a.,1141, Hercdá, die doM lrn.w>l
llentelol werd: hl de dorde 11n,r Zlll 4n •nlea ~ . . . . , . w IIMI U.,_,,
1101. J, en 4111 IMtllen (lfffdlaJIINr dlr llloi,., Zulftl.n, 1lla4L
tal,

Jn
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wan allen srond onlblaM; evea bcme1MhLÏf ia Mt dal lijn ge,,
lieeate aldaar aoudo bewaa,d aUa • dur hij tooh , ,olp111 bei alp.
_.e ,e,oelen , Ie IWILernach Nffraven is. Zeker i1 het. eeltter iiat
4ie IOde kerk reeds ,oor lan« • met de daa,om 1laande huiaea , door
de ae wegetpoeld, e• de kerk, welke biu IIDtJ ,oor eeoip jaroa stoad ,
--1 in bet jaar 1470 ,-ticlll wu. BU bel leven vu dea luonUkscbrU•
• lnHUIIH la« CM lerDIJ paetle kerk meer dan eene mUl Hr tn ....
·• mis weel laDd, hetwelk bnealen do kerk ud gelqea. De later
ltl&icbte kerk ,wad tea 0., plMel buileA cle plu.1.1. "ZO wa1 in de
r..-..,e tijlica nog ,rij ruim ' doah tOOl'lllaall nol pooler ; het keor ofde
aebterkerlr. •• reeda lan9 ~ ploopt. In eene pilaar der auidelijb
rj, IIMll l,Q 4ea predibtoel , •• de, tbu1 in het liabioet ,aa hd
1-twtch Geaoolschap llewurde , w4e stoea /emeueld, qael Ml op
àrifl: U...-.. M...••• eaa., welke ra 11'1 ta Wun1,au.1 op lae&
l&rllld Îf p'IOIIUD ell 0, luL nn JwN ... Bo1111HDli in de """ se·
plaatit ; ...., 100 hoag , da, mea , helfeea er op 1taat , l&w"ijk kon
lt1111, waardoer meerdere nriaolen aijn enu&au. Deze kerk, 10 18~ l
afpbnnd aijnde, ia in 18H ''"UIJea dool aea peel oienw , lang•·
'ftl'JIÎIJ Yierltant geboow , dat midden in het dorp 1taat en in bet. jaar
tM:S ,an een erpl wooniea it , belwelk aiL eene un1it11lijke bUdra11e
- - n... HDNK Ju.ui Baron 'IAII Doeu 'IAII wUH.APII.LB eD dieos
ec:btgsaoote , de edelmcieditJe sif\a van ,enc:billende pladienelvrien
dta uil tliddelhurs en ,u elden , alsmede un een· lf"~l aantal uit
dae pmeeate , bekNt.iiJcl ia. De booge 1 1w1re, llotige lerel'I du
kerk 9 die nu peel op aiela, nhe ,._., beeft Lbam 1oen
spits, . ..,
ia ia ~el jaar t817 IJli,l,aa\lt IQ io 1818 oo&·
e&obn "
IIÎtn...nd ,ast UIIJÜialtt, la clieDlk der acbeepvaarl ,
til 11elke .,.._tlUke bedieailtf !tet binHDlle van .ten l.oreD ......, ia
iap,igt. De lantuna bestaat Dit eenea aestienaUmgen keepel , ~•
$8 pal•en middellijas , ea wellt.a praaint.e uit me\lal nrvaardiad ea
--1 met NUOIIMD ir. i11 •n pul. An de laualide ia de f&oepel
aala&eri , doelt HD de ueaijde beet\ bij poo&e en aeer diUe glazen.
tan boven is de koej>81 mede geel.ten , 4och er 1\)n luchllJatea, IOO•
duig iageri8' , dat wel de lucht ftll onderen opwaarla naar buiten lun
wonlea wtged,-na, doc:b 'tleinig of goe• togt va ■ bo-ren in den koepel
•allen kan. Binnen in den ILoepel •Un aan eenen 1&.vig,11 en fraai be
ubeidea tenttl, vUhiea nitmulend -re"eardifde kopMen argaodsche
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lampen aangebragt , verdeeld in twee rijen , en geplaatat in ruim eu
beheo cirkel. De enclersle rU heel\ adat en de bovtnsle ,neo lam
pen ; tle111 1e11tn lianpo be•en de 1111.dienaclieidingea ckJ" acht on
dentca. lillae ,lam schijnt in liet brudP"11l na eeoea kopettn parabe
lil,tla ......... apiegel, un binaea ait aar 1111i1er gepolijst pleet be•
l\iuld111, ~ bel belden licb, der Ylam in eveawlJdise 1lrale11
_, ~ ~t.
gekaatl&, ID illll nûjleu Hr guien kaa
....; Deae •piepla- o renrbèrea aijn , •oor eea kaadig oog , de ,
"'9IÎle blll&llakkea \IN .t.n gneelen loellel. Om pdurig cl. noo
dite ,enaba laelll , lot. ooderltoad tier lampvlammen en ter nitdrij
'ÎDf nn do bedorffae lucht eo walm , in' le laien, heeft hel etee
- . •OOllLÛ ondenclaeideoe luobtraten- • die. pmeeoeelaap laebb!!Mle
mei de btailenl•t • ltionen ia de11 koepel ILannee geopend of gulo1111 wwdoo ; oog glCMlllre aija iq QeD grend da koepela tol Let selCde
~ - Daar he, lol liet, wel larallllm tier lampea ~OOI'' ~
1t • dat •• dietlijke olie {r.eogenaamde ,,,_a ce,i of wallllboL) lleei,.
à.aar blij"' eo niet tlolle, ...t daartec de vols.de inri:i;tinrr: In de
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onderi11e of Officierskamer i4 eene IJzeren kagcbel , waarun eene hori•
z~lale b11i1 den
ia den aehoorateen voert. Ronn uil de kagchel
p:u eeoo boi, opwaart1 tol norLleidinlJ der urbitte lucb,, eent door
bel 11liem11g111ijn , waar de olievaten 1ta1111 , •Unde onmiddellijk boven
de Officierskamer , voor&t door do wachterek~r , welke 011middellijk
onder den kOf!PCtl ef lantaarn i1, waar deae warmtebuil .even ba,to
,!en grond f!indigt in eenen grooten koperen ro11dea hol , uit •dien
drie koperen b11iUA voortkomen , uilloopeade in eene andere laperea
bni, , welke een weinis 011der de oliehoudera der benedenste rij lampen
henen gaat, juitt onder elke lamp aijn in de,e buis kleine opeainl'!',
waar door de verhitte lncht , tege■ de olielaouden uilllroomende , de
olio vloeibaar boudt. De warmle door de onderste lampen· aaoge,oerd,
is nldoende om het aelfde uitwerk1el hij de bovenste to
te bmi.
,..,. Boven op den koepel i, een windwijzer in de gedaaate •an ffn
pijl , en boven op de ,pil een ma11ief gla&e11 afptompte kegel I nar
nn de bedeelinlJ i, , het io1la1n van den bliU11111 ar le weren.
Het Raadhuis, staande omtrent in bel midden n■ de grootale 1lrlat,
heet\ een ardninsteeoeo froale1pice op pilaren rulll'nde , en daarin
een uurwerk.
W ■tTUP■LL■ is de geboorteplaats •an den God1cleerde lannn
Gnuue , geb. omatreelr.l 11Si8 1IS Septenaher 11173, na tnm.-de
weliprekendheid en de Lalijn1ehe diehlkunal te hebben bcoeleml.
Den 4 J,dij tilSI landde be\ leger der Vlaam.cbe Gravin .l,wanu
onder aaavoeri11g vaa haren ■oon Gn n11 . llA,HIUH te W•tkapetie,
geen •Uand d11ehteade , doch aaaawelüb wu de vij.nd gela ■d of
Fr.o■ 11 tl, l'oogd, bl'ONer. un lonintr W1u1•, die mèL eene lrtir•
· magt nn Hollanden en Zeeo1Jen achter de duioeo geleprd ~,
greep beo aan. De Vlaminsen nrrast en nrlegen, werden ten eeae•
male plag~n. De 1l1gting w,as •reeaelijk. Uie niel_door bd.r,'lflll'I
81Dkwamen , poogden uuehteloo1 hunne schepen te .bereike11, ea tta•
deo den dood in de - , of •ü •ieleo deo overwiooaan in ba ■dea ,
en werden 11ilpel111d en krijgsgevangen. De heide sonr.n van l1J••· ,
a ■ftA werden , als geluigen der behaalde at>ge, in krürlc•uaea•
schap , wegeYoerd. Het getal der gewangene11 was ~ grool , d,t
zij , hij gebeelc hoopen , ofl
eare• , lllfflJea de tijd11enaotu,
werden wqgevoertl.
.
Den H 1i1lij 1491 word de stad dCN1r die •an Sloil ia Vlu~
geheel oitgeplnnderd en nrbrand.
,
In het jaar 1775 heer, hier een heilloos opreer gewoed, Aaolei•
ding daartoe had geaeven , een !'ieuw iogewo~dn belutin1 op de Il■•
derijeo , welke nle land&aten in .het harnas joeg , tm '• Land, .Sta·
ten nooduakle lol het all.ondigea eener waaracb11wior, die, oader
andere, te WanANLLB door eenige wargeesten werd af,escbeurd ; welle
Ter'111lgen1. naast de overblijliel, nn het bevelschrit\,. een nu111IOOI Cf•
ec:hriCt plakten I opgevuld m,t allerlèi hat.elijke en oproerige ui&drnk•
kingen , tol nracbting der plakkaten. Dit gepaard bij d• oorllll der
gemoederen , welke liij die Hn W1ST1UPILr.■ werd he■peurd, belGOf
de Staten van Zatiland 11iL de he■eltingen nn . Vlissingen en Ven,
1f0 man derwaarta te 1unden. De Generaal Majoor Baron u■ 0.llf
"11erde· bel hevel 011er beL krijg1vólk, 100 hier el1 in he& geheel, eil1ad,
De M:hril vour de gewapende wag~ fienteld• de rust, soo niet in de
gemoédereo, i1amers in de opeubarc 11mealerin1, Van beL dreipid
oproer , ter 9elege11beid un dea voorgenoo1eo opbouw eener nieuwe
8. K. kerk, le Vli11inge11, in 1778, door een groot gedeelte na het

rook

•eer

t

,aar•

D,g,,,ced '1

Google

W Is-.

Ht

,il. \fakberen onlllaao , en waaraan ook die ,an WaTUHLL& rijkelijk
dtel namen, hebben •ü op bt'l arl, \'1,11111111 uiltlllll'ig·venl ■gpdau.
· Nadat in bel jaar 177ö eeo11 Terbetenlo. Psalmberijmia9 bij do. Ne-

derdui11cbe llenormde kerk wu in11noerd , begonnen op -■-ig•
plaalsco de boeren aicb oHr bel dertea der bij ben boon-cb■Ua
Pulmbe1\jruing ,an Dn1111u1 Ie beklagen, en bel weller in,oereu dur
•an Ic begeeren. Dan , ullerbaldaclig•L "oeJde de s-& •an oproer
11 1779 Ic WuHUILU. De muilaucbt, door dweeperU aauge,uurd,
ea onder 1cbijo un nnttgl &e willen wreekcu bekleed , bealontl dco
timruermau IJ1 ■ a&H L11111 BH11"u• , dio in hel ,:oorg■ aude ja ■ r
voor alluos uil de aledo W UTIUHLLB en baar grond9ebic-l, grbauneo '
01, weder in Ie balen, de regeerden dwingende, om nial alleen
Let ,ooni» u•er dien bannelio9 gmagco in te lreli.ken , 111aar op 11ie11w
bij openbare afkondiging , lu werklareo , dal bij ,rijbuid bad ala b11rger
dur Le woneu I zijn beroep Le banieren, kosl en achade~ pbuuclea,
co in 1ljn ttr laersleld Ie wordeu. Op dea:e afgepenld ve~larins •ulp
eeoc 1laltlijke inhaling TRIi deu beuleldeo b1111aeling , die l,. pq,d.
gneten , ornstnwd door ceae. groole menigte te T4N!l eu Ie paard on.
oader ee11 luidruchtig 9escbree11w, werd ingehaald. Do St ■le11 ,.an Zoe
lad van de■o:11 opaland l.enáis gekregen bebbcode , ,en,ijld,eo oiel
Lü djne Hoogheid bulp ter belooming, 1a11 de bollende menigte Le
llrzoelen. Weldra ,·encbceo er li.rij11nolli. uil Bergen op Z-u in
Walcbereo, ll"noet:zaam om 1uel de bezeuingeu van.. VÜlfÏnlJ'!A 1111 Ven
de n,oiu,n Le hctcuffclen. Eeoige belhamel• werdea er &f .fll.iddelburt•
Ie \'lis1ingen, te Vere en to W11u&t11.L1 geHl. Do SLal.ala qo z.i.
laad gueo , bij eeue openbare arko11digiog , redeA van bel i!l.t.relbo.!ln
l~p•olb en nrnietitJden op du 1elfdu wijae , h"' pdau ·Ie Wan,...
nm:, den ~aoneling op nieuw aan aijne balliogin:bap ol!d,rwa:peoda,
dorb na de owweoteling nn 178l kwam deae oproermaker,. llia lic.la
niet '\'er vaa èlaar oolbuudeo bad , weder Lo WDH&HUI urug. ZUoa
aanhangen herhaalden io ll\JIU HD dal jaar , de rol in bel jaar 1773
mei. l,em gespeeld. Even al11oen noodzaakten aU do regering I om hem
i■ zijne eue. te benlellen. Hij werd daarop, ala oud wartelau dar
geede aaak , 111el luidruchlige 1taal1ic, bel dorp iDIJ8Yllllrd. Pe acbada
•ttgoedi11g , welke bij Torderde , wàa niel minder dao 15,000 ,1ulJeo.
l!en eisch, bem Loegeslaan , en no welken 9000 gulden duor o[ v•n :wege
den. Beer van W IIH&HLLI en tiOOO door de lwee Burgemeeslereo ·, uil
bonne eigen beun , moesten betaald worden.
,
Bel ~eo van .w uuuu.1,1 ia een •eld ,an ar.uur, mol drie nual
elkander slaande bnrglen ,an ailver, mol oppertraaaco '1'80 gouJ.
\\'E&,T~PELLE (HE'f SLOT-TE-), •oorw. kul, op het eil. H'al
~ • ~·P""• Z«la.,l, distr., arr. en il u. W. N. W. YIII IJ;J,hl.
i,rg 1 :i u. i,:
van Ylû,i•gna, gew. 11' atm,,elk-Bi"llffl-n-Bwic,..,
~r-:P"lruru, oomiddellijk Leo Z.
fr 11tiozxlk•
plaat.Ie, waar hel gestaan h.,eCt, aiel mea &ham bouwland, Da
- . • bèboord hebbende gronden , e1:11e oppenlakto bealaude 'l' ■D
~ • • 11S bund., ,..orden io eigendom beze&eo door oodencbeideoe
10.-eoen '1'89 Wealkopello.
.
-wJSTKAPHl,LE-BINNEN, voorm. aCr.ooderlijko hHrl. op hel eil.
F~lrfll, prov. Zula,,d I din. en arr. llidd.lburg, kool. Ylü1ing••,
gem. ll'arli,,pps/le-Birmm-na-B"i'•••m-Sir-Poprlcrle, en tlia111 eeo
pleelte •ao do beerl. 1/'ut/;apelk uilloakeode; pale11de N. aau Weal
lapello-Buileo, 0. aao Sir Poppekerka, Z. aan Weatlapelle-Buileo,
W. aao Bouilewljn•kcrke en W e•lli.al'elle•Builen.

.w.

.T,,

r•a

Hl
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llae heerl bnu\te nlel'I dan de ,malst. W u \kap e Il e n -C
oMligleoll IMltl; tl!ll thalli 141 h., bewtlótld _, 116 . . . .., ■il•
makende eene lllltl>llhllt ftn 1780 Inw., die aNeat in ha dQkftllro
..... - - · 11111111!11,
De irnr ., die 1!l' bfna

11llen Rl!n. stn , behoaren &et de p. •aa
,,,.,,,_.,,__ - In dew heul. i'I eene ,sehoi,I te W uU._apelle.
WISTIAHLLB,i.BfNNBN<-BN-BUfflN-IN-SIB•POPPBI.UU. .-.
ep heuil. 1'.,...._ ,
ZHlrmd, ar,; Miilë,,_,,; laat. ,,-..
~ (t 1. d., t nt. k., 1 ,. d.); palende Z.W., W. ea 1. W. •de
Nuónhee, N. 0. aan dl! gem, lhltilb1trg-Binoen-e-Baitn, • ,._.,.

P"'•·

ltt1de-8t •.Jan11ltrk•en-Blmdetrlllftlfflle.
Deie gem.lN!ataat uit de beert. Westh~elltt en Sir-hppelerhj
bèllut • •ólrens het kad81ter, eetie uppe"lakte na 888

bond.•••'•

81 •• ell., ,rntonder 88ll b1111d. 40 •· r. 11 ·•• ell. belu\bw W,
telt 111& h., .bi!woond door IIJII hul~.. uSttn.keede • • hntWIJ
._ 11111pte11r 1900 low., die in den laadltoaw en het dijkwerl ... bt
lttlll met•. fa drie getn. heef't - - wne IOOrt 'fan heidepad,
fllke mihd• 'ftuehtbaar Is dam elden.
De Inw., dié et op i na alhn Hen. sUn; taäèn de .-~ . - ,,,,.
J.,-11, ail~ ...... Men hel!f& in deN fftàl. • • 1ehool te W .at ka peilt.
Het
lhser pn. i11 betnfMe al• dat van de laeetl. Walhpellt.
WISTKlPBl,Ll-llUJTRN, TCIOl"III. a&oanterlUk• heul. op W ll.
" • ~ , j;tl,9.
dittr. en
bat. ,.,.
, -, ..... 1'nth,wlk-Birt--B•iffi• ;n aa..P.opjNhrfe, • M
• ,red!!ehl!'ftn de heerl; Fnfupdl• okmüènde.
· DlttnOOl'hl. beert. hèttoad •itlwee~ieltea, ,,.., welke Ml-•
1'., M aildert te.. !; no Weatliapelle-BiOMh . . . _ trn. IIA.
piald1! ahoo W. en N. W. ••• d1! Noordl&!e, 11. •• de
brle ,-0. àilft Domlllli'tr-Boiten. z. Ub Sil"Pot,päerkeea w-~
Blitnen. Het a1tdére N. aal\ W•tl:apelfe.lhn• , O. aaa ••W►
lerke en St. Ja11rlerle·, Z. 1111 Zllbtellllde, Z. W; a

••pe11

••r. .,.,.•..,,,,

z,,,-,1,

heétl._,.
W.•*

1'~.

Dn1e ~ - beert. be•tt noeh d. ·nocl, ~b.• mnr alleta t'fefthll
liflmde h:, brillólHI door 8 ·boisp.·, 01taakende een llnollmf' •
ettpwer lu hlw., die fflllftt hr dl!iJ lalldboa• ban bestàà■ ..,.
De ·In••• dftl·•er allen He"· I\JII, belltloren lot dè pm. •• Ffll.
1.,,.: ... lllen bel!ft In d'eie •böl. pen• sebaol, maar de ,....,.
genieten onderwU1 Ie Wdf-,,,U..

.

'

·- WHSftAPEL8CftB-DIJI (bB), teedp ep het eil. , . , . _ , 111"·

ZttlMtd.
Déze dijk l!l!fle der beroenldtte iet.'1teril!Já

.

mbant 111111ft , ftlh-,

met ll!!ehtr in de· ~edwrla11d111 , 'mril' ..... eider■ aaa\1'9t\ , la • • ÎI
jaa,, 1&40' Me\ Tllipintilll( èà I• he\ flUweaen ... leàier lala' 1
9aaeo aan· tl! l'ltgen. Van diei eetllétr nttli!i wordt • ......_
nli bew•nl , In hit oud lidchcbrift: •ilf lieden te Tlndeu, op 1.& •·
"11,n ..... W-e.tlra)ll!lte, W'aaffa ral!h detw woorden ·leest :'" • 8p 111
• 'tet'rtbiemten dffl! ~n Julin• i in 't lal!r obi H•ren dnilellt ,vra...
• dert 'fffrtitr , was hier tot Westca~l • dm hoop I e4el,w ·, ....
• llte • 'vidorleaate til 'Welrtboorffl llèere, 011,· paad~ Prltee. •
• magtiaate Keittr 'tlln Roome ,· lanhtk nn Spanifen • C..-111.; _.at
• alle de nÏe'nwe dflklen te Tidteeren-, •· hier- YOot Wl!lftlllelle, Ik
• 6ol omlrtll't Ie Gntlmil'e, -en alw ·doea wienlrn lriier et'tst dlw IUhl• tea gesteld en gemaakt ; en ecbànli dit. werklaydeo dw dai't ,....
• en heyden , drie dubbele ducaten , ea t"aD hier trol bti -.ourts na
lliil
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moalende de.1e ow ,Ie drif' llf vin jaftn wedu -rdeà aM!ffeTiild. Dt
1lag van lteL "aler is bier bij ,totmwd "ed. &no pHdig- • dil de ,
swaru Noordsche. &tf,l:ncn na 1500 tet 4000
dia Nllert
bet jaar
up nrand voor de mli.eueu
ft 1elegd , alle.jlr,ai
wel over S of 10 reeli.eo vaa bet stalet.werli , lot wel 4G of • ell.
op den dijli. geworpen worde11.
.
De gemiddelde ku1leu un jaaolijli.1 emlerbeud lillnnea •P 71,000 pW.
wordea gereli.ead, aoodal de dijk in dit ~PUI', Mll&'l..aij- Mnlcr,
tbaos owtreaL e&111 ea twinlilJ llli"ioeo -kaa b11bbea pli.•t, •unar aai
naar "mmiger bereàcnin1 , ceoeo gebed koperea dijk had ku.,.. - 
leggen. Aan bel 1oidei ■de ,aa den dijk beeft a1en weder duiaa lol ep
een klein 1101 ,·an Vl.iuiopn , doch deae •Un ••n We&llapella to& un

-r:den .

17:ns

or

Zouta:laede, aederL 140 11SO jaren , door 1tor111ea •• wa&e"leed.Mer
afgenomen , soodat men daar, tedert het jaar 1708 • Yenolaeideae ftlll't
booCdeo , en ouder dcae ,el aeno pullaeofdea laeefL. tJl!IIMIÛl, . fllll 111
tol 70 roed;io lang , waarvan eeoige wel lS0,000 gnldeu gek• liellliea;
anderen echter minder ; w..halve er, volgen. een kaart daanao -ia-•
jare 175_8 IJemaakt, in deae watering alleen 59 hoofden gevende• Rrda,a.
Daar ,a\jn Jaren geweest , iu wellle et.. watering twee touaen p!Miuan
'
onderhqud i;ekOllt beeft
Op den 26 Ja11uarij 1684. brak dv.111 dij" aan- de 1wdsijde.vao Wes1.
lapelle door, aan bttL einde, waar t1t11 laagte ári het. duia wa"111
11U1alLle een gat no omlren& ie) roeden breed ; tlocll lte& •• .-.4eia
-vUfdeo \ loed ..... toesect.DMI.
.
. Het Oo.Lindiscbe sebip Reigrrsbrod I op den iS J1111ij 17:SS, deor
een scliiel.ijkcn storm- ten lllffllr wal op-deae111 dijk geworpea.,. wad llia•
n_én weinig lijdt lot on1eli.n1 kleuie sLuU.ea ffffllentld t ••aa ki
oodenehip in hul 1tra1,d fthle en eenc groow schMle ff■ dea; 1iiJ1r.
verooraaakte.
BIJ den alorm eo watenloed ,.-■ 14 en 11S Nenmberi .U71UM11l,d•
dijlL belan9rijke tcbade .ondellJHn. Tuaebett de 400 •111 IOO lalllR
bla11uwe Doorniluche en -Noord,che llleeDell , aijo e, o•er •IÓetla,
ki1leo en r\l•bermeo, lot op den· maldljli opgeworpea ; ja. sela ,V. er
1leeuen no tui1eben de 5000 en .ftJOO pondeo boven op deo ktuia •
dijks ge1mcteo porden en bier -door i1 de-dijk 1 e■ •oonl de ,pul• ,
hoofden aanmerkelijk beschadigd. Hier kwam, bij, dal , D& . . ,..,.
en toen de wind reetl1 aeer- brdard 1'at • het- 1!'8htll' . ftGStM1 ,p lle
laagste ebbe oog•ongeme.n boog- bleef staan, waardoor
id4..n1
getü4e -lol getijde vermeerderde , omdat men de IMkome•· rllllpelt en
breuken , niet •poedig genoeg kon- heratellea-.
·
•·
Bij den Mtenloed •n Janu,U 1808, leed dee dijk ,mecle lell' - ' ·
Äao het. oourdelijke einde sloef de ffrholge•• aee , in alJa __..,
een gaL •f JIIIL·, Val oict minder dan 170 -of 180 ...C..u oi.....l
~6,000 taarli ■pcbe voelea (ruim 800-Jiob. efü) 1rood1, Op-...-ip
plaalHD ,loeide bel water er over heen , en de .......... ai.ma, ....,.
•án eenigen op 3 eo 4000 pond awaarle be,ek.nd- worcleo, • - - deor
dam alag na het •oler en de lracbL elft- f!OIHD ltMf' bo- ---,...
WESTK ERK , ..,oorm. d. io -,,ut-B-1,, op het. ,_... ei&,. 1,n.
ule, thana aan bel eil, ZNiJ-8«,Joná, prov. Zfflarul, illpflJkL,
waarvan tbana nids meer hesta•l.
·
WESTKERKE, VQOrm. d. op heL eil. &hou-, I""· z,.,.J,

d,..-,..

1

in bet thans urdroaken. ZuiJlmsd,
Hel wapen deaer beerl, bestond in l-ijf iu elullder getaa4• gttffl •

regls van goud, lioli,1 van aabel,

W ES.
. ~ & U l i , barl•. op 1- .eil. J'Aaih, proJ",

a.,-, • di,tr.

- ..... ~ ..-...~.no-.,,.... &/w,pert~...,,.,.,.., pa
.......w..

ear.l•. Ma .de .P......,,, -0,:Mn.d,ll. ,bcio,l. ~ni11e,

lo ..._ 4e. O...SabelU.. . . . ~- .. , ,:. ,,,
.
--8-e-heerl.·.Nltul IIÏI lla,pol4er. W.o&Jr.•~•• en . ten G.,,.

lraida"polderJ betal·llelitèOIIII, ll., ,iltan11,eb" Wulk.erlr.e, bel
. . . &o ri-s li • e Ir., a-...., ••itJa ,eup,eid.
hu•-• .~laai,
....- Jan.......,, ... •Pf11"'1'..t1t1 ,an_ OOObupd. 91,. ,. 7,-. !IÜ·,
,......._ 07 haa._ i8 •• r. N ~• .elL .belltdiaar lucl; JD ~t :51 b.,
....... .doe, 19 .........,. ...."4ad. 411:118 be..tkilllJ Uil j40 ÁoW, 1

•••rul•

die _ , in den landboa'tf baa -~~ Yiad.t11.
.
.De i■w-.,, sa· - op lil. aa".Uea Ben• • • hebPOreQ lot de IJl!lll,
~e-ift,,,1f'a#flr/,ai - De .i )l. 1,, .die mea er aantr•n.• pa•
lllllllnina, Ie Tlioln. 1teea in dae h•rl. p_ne 1ebool, waar
.. üwle- guietea .oader•ti• ~·.
Deac laeerl. beef& ,roqrer aan bet gealacbt n ■ DB W 11n toebehoord,
afJa- .0.. wÄil Dl Wa•• in ,liet jaar 1611 daatml!(ie .verbefta. In
~ ruiddea .41e, ~orip ectlW. ••• aü i,J buit vaa loaaa P11Tu Gt11~••
n.a. ia Beer van Wlfta11&1 d• Baren.Huna lhw.o Mouuua. 1 Le

•eca

s_,,,,.,.,,,,. .. '

.

Elbu,,. .
'
. .
.
Het seb. Wunuu, ligt 4 u. Z. 0. un Zierikz~, i 11. W. van
r--. i· ... z.-w-. Yardicbt!tpcni1ee. Jleu lel& er1i b. en 70 inw.

V• ilue 111. staan' e, 9 llllll de dorp11'a,û • uó wjer 11oordeiode vroe•
ga de bril stond , wuriru 11ieu weer le bClpe11re11 ï. , daa de oo-

pljle nae& pu bepoeide gr.ond,
,
,
-,Da-ol•J.. Nlhijal neda in hel midden dlll' vorige .eeuw ia bounal
te hebbeu ..,..!I, .àocb ,IND. 1tCllld -er DlllJ .eeae bouge • vierkaoll!,
àlh -

,98S#alloa toren., •aar•111 tepowoordig ook 11iel1 mee,r aan.
. .
• i'a.aaidn ••· liet. 1ehucbt aiel, men .D. een ÜF1r11ve11 be11vellje ,
aarop eeoige ltoomeo llaaa·, waancbijnlijk ~t ourblijfie~ nu .1.'Uell
dillllberg.. · ., ,. . · ·
..
·
.
.
·-Helt wapead- hurl.-J,nlaal uil drï, in elka~er geta11de seereo_,
"'111 na, Abel-•, links" vao,_goud. .
,
.
,WIS'iAillKB, voor-.d. ciph91,eil, ll'1l,-r"4ij&, prov. Ze,fantl.
Dit dorp werd ~el •Un ambacht ia 117'. .~44ilJ bedolven dat. er
ar..._h SOO pnie&eA ••, Mtrldevf!II, Eenip ~e. 1'°8~ÇQ, .,1.11 111elke
del'?lleere&, da,iqlr. voi, 4e aelnerior of sout:ricde
lijea ltaaltla • de beuwyalleo der kerk, ,eu io11,11pderbeid die ~an het ,lot
Beiden, ,welu IOl\'n ai.eb D0tJ 1Jö jare,,., ■taau4eJue!d • daar bij ee~l
ÎJI, 11161 Ïlll1ertla; Lr•ccde treerige ~eokteel,eric;a, van hetgren er eeu•
taaal 118'.odcD werd. Ia 1109 en 1fli be•:week "4t ,Ofcrige van het
tlerp • tla&. üd1 aiel .weder. ~eq .flkOIQfA ia , 1ijude van het ambacht
llller 1"itler enige• IJ"aden i.-4ikt ,relko aha.._. de. lf. ••Üera-polw
llïlwe\ea. -Zie dal woord.
.. . .
,
.
•
. W-ESTl.illlli (HET BUIS-TE-),. ,oorm, 1111. op, liet· eil. Ti,olm,
p.y, ZnlNfi, cliatr., arr• .._ 4 u.
0. •!ID Zi,ribte, kant., en i u.
\l4•.,,.__ 2'A.1,a, ..-. tiell,,.,,.,,iue-~II',~&., •• u. 2,, W. u11
\ .sdt,.,.,11.iae ► .ia hul 'tOl)flD, d. 11',,táru" op eep .b~11Yehje.
,
..llil 1asl. 1 ll.el•elk. 11411 bi!, pla~> •~Il' asa W.111n~ loebelioo,4e, 1!1'U
-..la.iD hel ,middq .iler -.orip eeair aieL Rl~r .....,w,eai1, , Ter plaa\~e
....,. lte&.pslun. hei:f&, aiot weu. lbam. uog eeoen b~u,el, J)e daortoe
Lelioorcl- bcbli,nile4roadeu ,worden in eÎft11d~ be.ai:\e.11, door den Herr
.Lia...1111 Cew10 , woo~ac:btig te Scherpe,njsa.. .

•m1

is.

- ,----~•I
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WUTIÁIKI (POLDl&•VAN-), polcl. in bet ei&. ,..._, P""•
e11 aft'.
lNI. n.-, .-•
•••IFnfht-lt; pdeede N. MD
0. tlla f
Ze.l•tttl, tliAr.

z,.,._>•e ~ .
O.•..sehelde, W.

SeberpenÎlte , Z. aao de
aa • ~
Dele pold. Wat, wlfm• liet ....., , ene •ppwdab, qa 116

•I., •...._

llnd, 8ll "· r. M •·
4tt amd. 19 -.. r. ft •• 111.
k'hotblárland; teh III b,, ..u....._ flS ........._, . . . . .. .
er111 llui■, dp de Pluiblpot, Wl!lke ie hel jaar Hifi ...... IIÎlft pkgd ;, , nn be& onrtollip waa.r 1111tl111t. llU . . . ...._ N....,

tiet •ah!nnt 'YM . . . . . . , . . . . . . . . IIÏ& . . . . IJtil.-.rt Ml
Gnworen••11 ea eeaen Pe11•ia~e,.Glilier,
In deti seedijl - • delell pold• beûat • • ............ .i,
seedatmea io •t11Jwtate .... ...............
giwgen tet herstel tan en 8'lden aeedtl - te . . . _ , _ , • ...

'°'

laag, wurin ooch bor.tede aoela
p,en.

-•la•• lapa , m -

prlt
.

to

W88Tl[BIIS.POl,DER, puld, ia hel ,..,._ eil. r:,1p1•...,,,
ptoT. ZHlo•tl, clillr., art. 1111 unL 6eu; pa. 1 ' • ~ 1 P"'
lnMle N. W. n N. all • MhfllftD tet- tie P.uicMiet, 0. •• •
Westerlaodtcbe•polder, Z. HR de tchorren lrpa de Sehenpa, W.•
de dorren tegen de Plea.
•
Deze .,-Id., -.elke io hel jaar 1681 bed\flt ia, -1M&, •..-Ml
kadu&er, eene apptrtlalte ,an 118 blllitl. 71 •• r. 11 ,. eH,, ....,
ondet 118 band.· H "· r. 41 ,. ell. aebotbur land; lek f Il,,._
onder 4 boerder\l•n , en wordt door de•••• ia 4a W__laad.._
polder, ,111 het ofel1eftip water OMlul. Het pelderbesl•r NIMI
11it ·IIIJDed

D\lk,....r,

ftte:

Gea'fllft •• _.. ,_._..,-•e,.

WBSTILIJ, pta, os, 1Mt eil. ,,__,..; · Pft#· if_,.11"1-'.

Zie l1.1u (Wana).

WISTL.UB, pil. fa " lta,. ,n ..,,.• •.l••ï p,m,.,-

B,._,.. Zie Lua (Wllff).
·
WESTLAND (Rlrl) l" bet westelijk pdeelte Yan ~ 1 , - .
Z.;J..Ro"-", pieel1e1Vk art.
ea 'fllllr - lileia f'"
deelte arr. Bollimla• ; palende N. W. aa11 de h..tN&, 1, O. UI
Rijnland , 0. aan hl!t o,~8' gtd1.·ehe ••• DeHlucl,
01 _. .91:MeJatid tm z. W. aatt lhr ■au.
..
Uet h!,atde 1tad ■ •---luis ën t i e ~ :
W•uali, Wate
rinren, 'sGtateund•, ·ll·U•"'l)k. Loe•dni ■ ao, ••••"'•
Ter-Heyde, Poeldijk, Naaldwijk, de Lier, Maaeh•d •
Schipluiden, •lln••••••depm,'tGra•naada•e ■ •Z.e ■ cl
Am baeh&, Hof•tab•Delfl I da IJiu, Looaduhea, ■ uiJU~

',h....,,,

z.

•o

llauslait 1 ••nttet,Nuld•U-ll, llV••Uk, 8ehipl•H•o •
Watel'tnsn; eenu,pperwlalile báluada, ,oise,.IM~ter, •
fl.141 bund.11h.rdJ1 •• 911., waatendettt...•11utall.lh,r.88T,tll.
bela1lhur land, tellendeS181 b., bewoond cloe, 4111 hilges., aitlll
lemle èene bnolkiai8' +n·n;eeo i■w., dit, _... ia lalhlbMi• ea ..a
lfth boa bestaan 1'indea. OeélNlllijlt lroull• men 11ttWan• v111tllll
ttll'chthllan\e pleelt'ft 'ntll Dl!l811nd -, ah bealullie bel 111& .,,...tlllre
· koornakker1, tijke •eilaödon •• boolbpanlea , die allerlei - ' •
. áard- en boomgtWUll'B, io ~ , norlhfea,en. ltae ,_.. boe·
,l!l!tbtl• druiten •Ofeh.hier pk•eeltt, 11N!lke Weft de litaitdJ•W,
wdrdèll p,chat I ed pilt llèólllbollt ••• lt111fhm . ., ...__,..,_

(l'e"IOtNan. Oók Nlldt da d-.i ......k , lriL11eonle det ..... •
,ige landerijen ,oor la11 oord, a1"aaz- .te g.uripie liollr ,alt,

og,,oo,,yGoogic

r

,,.

1
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c1r.-

door lun IIOl'lfvtaldige bewerli.i111 aer duuraum en in het baWleude'Vk

gllllnil Dlllat ~ U , I•. De l•ndlièdea •lbler
•wel voor
lauD laad, aa. foor hun Yeti eene 11ngemeeiae aorit.
, ·
Dl Bert., die er oáge\'el!r 13,200 in gelal 1ij11. oacler 1rt1lke tsSOO
.............,, maken de ,ots-ede ii pm. uit, •aGl'auuade, de
Lier, Loo1duinen, ••uland, Maaiul ■ i,, lonatet, 8aald
•ll, Bl••Uk, Schiplniden, Ter-Heyde, Wateriegen 1111
't 'Woad, welke 1S kerken btbben, wurin de äaeaat cloor 14 Pre
dibalea 'terrirt, wordl.
De weiaig Bungelilcb-Lutberuhera, Jlemon,tr•eten 1
en Doop•gninclen, die er wonen, bthorea kerkelUk ond•'• 0,.

-~-

a.

.De
It., die men er 8!l00 aantreft, onder welke 61t7 Conima11ibate11, malen de volpnde91tat.11it: Loo1dnine11 1 .lha ■ land,
••u1loi1, •oiuter, Naaldwijk, Poeldtik, lij,wUIL,
S c hip I il i d e n en W a ter i n g é n , welke ef'ed 100 vele kerken heb
ben , waarin de dieo,f door 9 Pa11oon ea 5 l•llanen \'erri1t word\ ,
tmrll de 8.. K. er 8 ei,en begraafplaataen bebbeo.
Dit 1118 l I ra ë I i e \ e n , die er woneh , hebooren tol dé ringsyriagop
<ra lfuld~ll.
lft.n beeft er 17 tcholen , al,: éêne te De 1f aa u • , .Wne Ie '• Gra•
uunde, féne in de Lier, ééne le Loo,aaioen, éiéne te Kah
l ■ ocl. drie le Maan lui• t ééne te • OIU ter, ééne te Nu Id w
ffae Ie Boii •ho I red UI:• Hoe le Poeld ij_fr., Uoe le llU••Uk,
•"8e te Sèhiplnlde11, êêne te Ter-Beyde, êeoe te Wa&erin
en ffne Id '' Wou•·.
WESTLAND (HET) en HET VEBDB.ONDN-WISTL&ND, twee
ptld. io de ...... St&DIZHIII, pto•. Jfoord,.llrdat1l. tie Stuteaàll
(Rn Vtmi1M111a111-W1m,A11D•VA!I~) en Sr1~ll1á1u (Hn W11TU~•u-).
WBSTLANDEU (HET) et 11a War-,oun , JK>ld. In 'de beerl. 1Jifr.
Nllrl, pro•. lfoord-Braboad, Yienh di,tr., arr. Breda, bot. Zewa
• , pan~ dct lllandm; palende N. aan de plattelanclat, de Klua
deri., 0. lbb dea 100genaaibden Veerwe, en den 1,oklen-polder •
Z. uo Bloemendaal en· den Jlancla-Winter-polder, W. aan de Keen-

a

u•.

rtn

sehe ptsèD.
.
Deie potd., béalaa\,. ,olffèll& het lada1ter I eene oppcnbille •an
!IS hMJd. 79 •• ,. 78 •· elf., waaronder ISi babel. 80 •· r. scbotbaar
1.-oi. Daarin staat éllu bû11 , zijnde eene boerde,-U. HU beef\ .seu
meoUJk met liet westelUk rdtèhe un Bloe•udaal eil den •a•
l'iá-1" iàtu-1oltler, eeue 1teenen 1lni1, genaamd de Wachter
Y il n he\ Wee tl a n d , gelegen aan de w•bijde nD den Veerwe, bij
de lhlndert • voo~en 1'afl eette •huif en wijd 1,61S en loost ait , met
hel 'IJater 'fllO cte 19aefde peilden , door eane eoap,re', ln clee dijk •••
de leenacbe foneG, un den w•tkant nfl den Wetllieer, in de gracht
det hnitenwerken ,an de llundert , en tertofge111, door ede heul i11
de'II ~ hij het aoo,enumde Veerh11isje , blél hél waler HA de potden
i11.Un1-polJer-J11-R,rel-,t.-d,-Platu- en den Kleiwe
horll-·••·•-.;10.pol,l.,,_ opde Bo~ten-- en Aal1kreel, en 'Verder,
Die\ ol nectè~ Jieliulp ~-~ den nieuwen molen •
bel Hollands-diep.
Hehametpeil II O,il benedèn A. P. en het maalpe1 & OS bt-neden A.P.
H\i beeft YOOr de gecombineerde uitwalerint cei'lcn llijkgraar, vQt Ge
z•nrenen en eenen Penni.rs-.iee.ter.
Volpn1 de kaart •an den Landmtter f. S■an, nn bel jaar 1688,
heef, er op den i6 Jaouarij 16811, in he& be■edeaeinde du diju nn
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WES.

deaen polJe, , aaó de aijde van de rMer de Keen , (•elke loa, ao1
rn be"narba:ir 111à~) een doorbraal plaats geW. ·
gebrel
WES'fLRDK-~ •voom,. waterleidinlJ onder 'l'it:l, prov. lhWtrla,.r
,die . van .bet Weste11 knm~nde , aieh Ie 'l'irl door eer1e
'lelli
tbans niét meér bataat, in de· 1'aal ontluUe.
·

orm ·

,luis"

ifut,

· ")VES'fLOO, laodg. op de o.-.'J'el11w, pr,,, • .O,,.,.,...;
relüv-,, kw., ilrr: eil10 u. N•. tl!II W. van JrnAffll, luL ·• f u
Z. ten·:W, n~ Blturg, ~-n1. en. 10 win'. ten 0, ,,an Doo~, i!
de buun; .,,,.,rt-B11gttt of '11',mngts.
.
Dil lands,, hetwelk eertUdt tot de buurt. de Haffl! belioonle, liàla~
eene oppen-làkte •an 74 bund. 20_,. r. 80 ,. ell., en wordt io tipad~
bezeten· door den Heer HE1"1UCB Gonn110 R.ustoo, Wnna, •OODadi
til[ Le Elbur1.•
. .•
.
.
·
WESTLUOPf oF Bzmoow • gèb. in de
mn ', H n t ~
kw. Out,ry,,ijl, prov.lfoortl-BnJJantl, Bent, di,tr., arr.
u. Z.
, an .., Hertogenlioie/i I kant; en 1i o. z. Yan Jraalwiji, gem. ea j ~
N. Yan /,oon-o:p-Z11nd.
•
;
Men vindt hier de schraalste gronden va11 de gem. Pn Ban•'-.:J
eigenlUke naam moet weltigt ·in· de beteekeoi1 nu Outl-l.f!OI&

•njmj

en,

il

'1-erlLlaard óf opgènomen.
, . 1
- W ESTJ.UIDEN. streek lands onder l'itl ,. pro,. Gtl,krlantl, ,-; r.ii
- •?Il welke' de poort dier_ Jlad , '.b11iten ,"~lko. •U lig! • baren llll!ftl ~11
leènt , en welks oppert lakte 01et 111:el op te ,re,en 11 , _daar het~
lijk te bepalen 1ialt, boe ver dië bènamintr 1icb 11it1treklè. lliltdita,
is'.deze naam ciene verbaiterin1 nn lrntleá, Zie dal woorL
WESTMAAS, beerl. in het Laad-eon- St,ijn I prov. ·z;.i(tJJólW,i
ar~. DoróruAt, lant. '• GmHlldnl, gem. 1'
lende N. aan de heerl. Mijns-Heerenl11nd-nn-lloerkerké, w4it,aa,.i
ioor èen groot gedeelte door de binnengedijkle .Mau ï. a f ~ .
S"t. Anlb~~ie-pGlder'
à!n Slrpen en IUaa,w,aal ,, ~- -~
C'ronp eo Ood-Be11erland,
,
.
· Deze Tiêerl. bestaat ait'den pold. bel ll11nnikenland-n1•
Weslm·aas, benevens geèleelten undea Westmaa1-Ni-elli!"I•-'·
1cbe-pol der eri den O nd-Be ij er la n dscbe -p ó Id er;~l.Yat liet
d. Westmaas en eenigenrspreid liggende bui1en·; beslaat, ,·°'-51ie!
kadaster, eene oppervlakte van 364 buod. 76 v. r. 49 ,: eff.; ·lelt
h h-1...~•oo~d door 128 hui~es., oil~akende èene he!•lli11, 111
rilim 100 înw., die meest bon best11an ,inden îo den f.andLtew; Ie
vTHbouw, is er de ToÖrnaamsl.e beaigheid; de koornlanden
gelukkig en·teveren dei 10.mera ook een ,erruklu•lljk geaigt op,,JIOtb
IHert deze beert.· alle, OJ.> , ut in den kleigrond kan geleel~ ,,,.....
Alle· deie product,n worden ~•n daar iJemakkelQk nnoerd, ~8' -~..,,
d~ ·oaaslli\l' geleuene 1ted~n en plantsen 1 !OOmamelijk te Do.:dieêli& n
Rói.térdam, ter markt te brengen. ·
Qe inw., dié er, op I na , allen Her,-. lijn , maken , met lie na
cle heerl. Group,· eeoe gem. uit, welli.e iot·ae llau. nn D.l,,rJJ,
ring YBD Ot1J. Beijerland, .behoor\ , ·en 880 aielen , oader • - 111&
Ledematen ~ 'telt. . De eerste , die ia deae gem. bet leeraaramt lièdl
'Waargenomen , ia geweest J&Il S1■0\llt, die in 11J71 tien-aria . . . ,
én in bel selrde jaar Yin 1ijne clieoat werd o~táet. Het 1,,,o,p Ps·chiedt door deo ierkeraad.
·
Do i ll. K.; die er wonen , parochiëren te Ou.J-Beijnlar,J. - len
1,eeft. in de11: bt.-erl. eene scbuol , wrlko door 100 leerli113ea bePcàt
\1 urdt.
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De1e heerl. 1't1·d in h11l midden dèr · ,origc eeuw be&eteo d~or lllr.
Roo, Seeretaris·,der w-kamer Ie Dordn,cbt. in wiens
placht •U lol Dó toe l'9!'bleven b ; aijnde thans iu bel beaiL
,do
cr,eil 'l'aD wijlen Vrouwe J A. u11 on Ku, wed. ,ao F■ a ■i;o11 01
Beo Uli ·wa.-raus.
' .
Het d. Wa1Ta.us ligt 31 o. W. ten Z. Yin DordrechL, i 11. W. waft
'• Gravendeel. De reeds boun,remelde bionengedijlr.te Jlau wordL hier
in haren loop gesLuit dOl)t eencn dijk, ,irelke ·digt. met. bniaen bc1e&
is en een groot gedeelte ,an bel dorp 11itmaakt , dat in aijne lionl
40 b. en 320 im... telt, en zijnen naam ,iraancbijulijk ,an aijne ligfÏDI ten W. no die llaas· ontleen&.
.
Ue kerk , •elke bier ,óór de Reformatie stond, is in het jaar 16!50 nr.;
wangen door de tepwoordige , welke nij trui i, en gescbild1.-rde gtaaeo
heefl , waarop de wapens wan hen , die kort. na het midden der ,origu
tenw er Ambachubeer , Schout , $obepenen , Prediluint , Ouderlingen
en Diakenen waren, Deae kerk beert lfOCD Ol'ftll, llljlllr pronkt · DIIIL
e,nea vierkanten toren , wet h • 1pi&1. De pa110.rie is een aan1illlllijk
sebouw, met eenen fraaijen t11in. ZU beef'\ eene 1eer nrmakelijkc•l;i,
ging àao de Maas, •·aarour &ij het uitaigt beef&. - Het 1Cboolbó11 ,
slaande b\J de kerk , il een tamelijk goed gebouw , waarvan ,oór aenip
jaren de rl'gtlan1er ireacheiden ia. - Het armhui• ia in l(Olden alaal
en ,ooraieo vaa onrfencbeidene woningen , tea · gebroi[e nn be
boenigcn.
Wan.ui wordt door sommigen pteld onder de 71.a dorpen, welle
b\l den 'fersebrikkelUken watervloed ,an 18 November Hlill 1Un over1troomd 1eworden.
·
· ·
Den i ·Mei 161S8 werd .he& iretci,1.erd door eeneri· fdllen brand , waarhtf
118 b11iaen , n de asch werden gelead , en de overlevering wilde &oen ,
dat het , 77 jaren • ~ r , nog eens door het v1111r ,ernield was.·
1ti "dan nabht lo91Chén 19 én SO Maart 1799 oodorft'Ïng bot nor
maala een der1elijk deerlijk lot. •• Nad111 omtrent 12 qte brak de vlau,
eerst uit • tegen .0'Ver de kerk , en. ging door den sterken wind , m8'
IOO ,eel 'hevigheid voort, dat· in aulnder dan drie ureu diL, ,oorhee11
door dea koorn- en vlashandel 100 weharend, dorp, in Je ascli gelelJd ,
en .in ecn~u puinhoop teranderd is • . zijnde er ISIS buiaen · ~oo~ de wl_am
~• ,umeld n meL de kerk ~ plllllorij I het aèhuol- en· armha1t, sleubu
il staan geble\'en. · Hoe de braad aangekomen i• , käo wet geerfe 1è
kerbeid bepaald worden , maar wel daL de jammer eo· t!llende. aldaar
11ief te l.1UChrtJten was, \'erscbeideoe iowó.aer• waren, om hunne kin•
del'l'n aan de' woede der ,lammen te nnlrukkeu, geuoepa111 uaakl uit
hunne woaingeia gevl11gt. ReoilJe beesten· waren n1rde \erbraod, dtich
1nen1ebea waren er gelukkig niet bij 01Ugeko111uu. Geheel dé voorraad
~d , tarw, het kostelijke Tlas , .de baTer, ganL_ en wat de laudman
10 &1Jne schuren bad , was vernield,
·
·
H~~ wapen dezer gem: beslaat in een veld nn goud , met Jriu ·St.
Aaitne11kruisen van keel.
·
. WESTM.US-EN-Gl\OUP, gem; in het LanJ-;,.,..S,rijn, prow.
Z-.itl-1/ollaatl, arr. Dor,lnahl, kanL, '• GratH:rultel (13 k.. J·., IS m, ·k.,
Il •· d.); palen1le N, aan llljn1-Heereuland-vai1-Moed,crke, 0; aa11
ale gem. Jlaaadaiu, z. aan S1rijen i:n Kla1111waal , W. aa11 011J
Be\jerland..
lleie gem be~la4tuit de heerl. \V,èstruaas en Grou·p; h!!ila'lll·,
• 0 lgens hl't kadaAter, 74:S bond 1!h, r. 88 ,. 'elt., wanronder68611110,L
::!!J '• r, 21 Y, ell. helaslhaar land; tellende 119 b., hew110nd duoc
J,■ a• H

,ao

!••

,

WIS.

SISO

1111 lwÏtfea•• 11illlllkqde eeee beYOll-, •an ;;;o i•••• llie mtll!tt i1
d• la111dbouw IMa ieltaan .ïnclea.
·
De inw., dilt u op 4 na atlen R...
IF_,..... 9Ï\, - - De 4 R. Jl., die et WOlllll , ,-reehl&ea Il o..J
Beijff"-1. heeh ia due pm. eeae scbaol ÛI IM& d. Wau
waa~
.
Het apen dattr te••, ie lwtselfile •Il àl ,u WestmUI,
·
WKSTMUS.Nl~UWI.ANDSCHI-P()l,DRI , pokt. ia - ~~
_,,, Il""• z.,,.UoUNtl, arr D.,J,w/d , bal, 0 . . B ~
· scd.eeltelUlr. 19111. 1t·....,, gecleeltelijk pn.
•oer1tme , gedeèltelijk gem. &,.;;. , pleeltelijk
plteh,elijli pm. 6...,_....nl, ptNlleWk pin.
1
N, ... cliin 8-cltepolcle,. lt 0. Mi• den Ou-Beieeneord.a.,..._1
0. au et. O..,..landaehe,poW.. •• ■oerkerke ea hel - ■111111iklilálld ;'J

+, __.. •• .-. •

.ID

•-,-.1-.,-~
pn. 11•-;:;:j
K,.__.,,,

Wa&lllMI, Z. O, aam dea Otwelancbche-polder \'IG 8&rfJea • 1. •• ~
Nilllw-Cro•l..U-,C=e-er, Z, W. aa•
Oud-CremaL,U-....,..l
der, W, .... den
clalMhclae-~:·
0.. ,.W. beslaal. "'se- het
ster, • • ep~ta !-i
1191 halMl. ua welke '17 ba•d. 41 ,r. ,. 88 •• ell. ond• Go '61hlb-i
..,,,_ . . . . . . . . . . . fhi.....,,..,, • beerclerijen.
WBST•ADB-POI.DU , Nkhoisde pold. ia lhlflo!,,I, pm~ Lid-;
B""-, arr. #1a.-../tap, uat,, lffllillaijl:, pm,
~
N. un den Oo.tmade-polder, 0, aan den Dijkpolder 1 z. -. 4ft
~ en desa l.erllient. W, MD de Weudainat.
Deat po\deao bealul • •olfe111 het.
ep,_.ldt ••
49 buoll. 71 •• r. S1 "• ell., waaronder 48 bood • ....,_, ._,
IIIOlea, wa liet oftrlollige ,..._. Nllal.i let
poW.wbeatQllr bet\a1t •il eenen MoleQmee11er , welke bU· .,__,.,
ui& de 1..._a werdl pkoeea.
Wl&TIBU. (BIT) • . . . . ÎII ....... • proY, %""-""""
Zie WlnlUIR (Il•)•
·
.
WEST•BllVKLD of Gnno_.u.a, IIÏlpltnlite llll'.ftk
p,crw. Prialull • k:w.
piet. ,,_,._..,, aa4er
,.
Ha wur lij aitih ta 0. lol aan Rin1111111g-.l en tea
tM ,.a • ·
lturl qjtllftkt,
· ·
Be& Wllrim'UD beidt op · - •lt eelllll pedell ............
SNnd , doela bel. litJl uo laag, dat lae\ doors•o• , ,reonJ Il - '
IOIDllfl, wwr- eea gedeelll dru is; bij dl'809" aomen e.....& be•
~ cmr dil ffli aur Rintama,-. ,Udea, •OGrllUlllllfll •
den 111111 • ..... ten N. ••• Oudkerk, - • brug en:r de 11ml W
.-legd : aijatle . _ ,reg kor\cr, · claR die door ae Vlieterpla o• •
l.lauka111pr•brats loopt.
.
WUTMUNSTJU\ (PAROCBIB--VAN-) 1 oocle benlllÎDf •an Wp
deelte da eilands 1'alelcffn , dat later bekend •at oader tlee •an ,,..,...,_,, Zie Mart. W.1r.caan eo Wn1wana11L
De Arne liep door Middelburs en scheidde dia áad ia •• Out,
oner ·• Weu.aenr, 1 Op beide terreaea al •~Îf mOIIMlfflÎI,
hD 1telle · de •tril ,roer de phdit111tige op&eiclinf der
••btnolea. ZIJ ,rerdea Glldenebeiden als Oou- (ook 11.ord..llD·
al'er ef St. Piel.er plteeteo) ea WelL•llauler of 81. l1•r1ea. Wanneer de Wat-Mooa&erkerk, bij of Ie JlidülltarJ, alllil:k
. . . , ia oaaeker. Dit alleea aten •ö, d•l •I er in 1188 """""• i
door drie Priestera, bebal•e den haotdpenoon, werd liediim4', • Co,t
lerke • Cortkeen , Biggekeru • HoaphiNl, ArllNlwlcn en Mariakerke
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het •flarinrlièt. z. ·O. UD de hUCII ftll lliHllunaia 1
Z. W. aaä· den Westplaal-polder, W. un den ..a,..d• polder,_
lleae pold., die in het jaar 18il bekaad•• • • I tloor .... llail,
op hel Harinr•lie&, nn lie& o,er&ollip -waler'oallad.

WBSTPLAAT-POLDII\ (BIZOMIIRliUE-GOllZBN-VAN-DEI-),
onbehuisde pold. in hel eil. 6,,..,.J.-•Ow1flal:Jw , prw. Z...
HoUawd, arr. Brielk, kant. f!D pm. S-t.tlijl I paleaà ll. Ml
hel Hariurliel 1 0. aan de Bekade-toraen-Yaa-ua- Wea&plu&-pol... '
Z. aan den· Westplaet•polder, W. aan de bnf!D no Dirblalllll~
Dele pold., welke in het jur 1818 bedijkt ia, word, ·door· Nee
sluÎ'I , op het Hariof!lièl, •au be& oYertollige . ...,. ...11a11..
WHST-POLDh1l (DB),•beJauisdêpold.i• deltu....
lf-'-Bral,,,tul,_ Zie Bna (WDY.MUa.,.a11-) (1). ·
•
.
· WBST-POLDBB (DB), pohl. in tie ~ , Jl'O"· ,,__..
6a•rl, FierW-diaw,, arr. Brela, kant. ~ , felD• .lea••--;
palenèle N. aan den Vt18nref op Geertruidenbcrf, O. aan dmOrwte-s
der 1e kt.,e no. 3 , Z. aao het aoepnumcle Yeer , W. aaa u Mftli
n11 Baaaaadonl ea de baisea ·pnaawlll 1M -JOl'l,
·
Beu pe,ld. ÎI door· den grooten we, der eente ll..,. ao. 1; ftll
Gorinclaetri naar Bncla ~ in 11n!é deelffl• gescheiden, tea ,nolp wur,
nn de mraanm •• hel gedeelte heeotlea diea we; , ·aicla ledm • ·
oen tUd niet meer onde""°'P9 •ehllaa aen-llèt bestuur YH à ·Wtn
NL■H, Het westelijk ,edeelte ia, in het jaar 1~, aan de ~ 
de· Doop •ergrool·, en daarfiti lèten1· -de· oude kade " iugael,e· Apo
Aitie "•• Z4tet lacellcnlie den Minister Yen Binnealandschè
·den 8 •41Ï 1llff, no. 74, pbrag\ op d" boost,e •an i,~ ell. bowit.A. I'.
De pb~ polder bnlut., •olpas he& bdaater, eeiae op,-.lak..._
14 b11nd, (1 •· r. t •· ell., me, de kaden en de h11iuia,. ........
hel Jo r t. Hel ,edeelle liewettea den groot.• "'I no. -1, •1111t
uit op de_ ha'l'ea ••n Baawsdoak , doot een 11\eeaen -alaisje, •
0 70 elt., ·boos O.71 ell •.- •oonÎA!a ftn eene 'l'loeddear· ea achuit'.. lfet
oost~lijle ~~lte , _beeft ,eweeo met den !f o .• r tl-_ of /f i ..,.,.
BuU••·tfijihA,-./1001,olrler eeae·1lot1, in den lfnioln wtg,
• bunn den
UD Gaertraideuberr , in 1817 door •
■--i•
alralie nn den. wateralaat gebouwd, wijd 1.74 hooi 1,85, ~
·•et eene ,toeildeur aan de buiteti• ·eu mei eene .cbuif .... "ile ~•-·
aijde , ·l!n wa&ert uit doo, de ,loot langs den ,eerdaVJ Hu Geertraila·
berg op de riYier de Doase; doelt dit deel kan ook door den Jf oirJ,
of '1Vin••-B•iteatlij_/ueh-//-eoi•l'•ltl~r onllatlell. Hat •
merpeil i, O.~ elt boTen A. p; en de hoogte der dijk•· i.10-a i.lOtlil.
bunn A. P. Hij wordt beltuurd door ee11en poldulllNller, diea..s
·Penningmeester ia.
·- ,
Dl! •oorgroncfen -behoorèn aaa chn -polcler. .De kadfn en sluit •
de baten worden onderhouden door de11 puldar , ett de tluie aP m
· ruttrfl'noemden, •eerweg' door de ednónial.ratie T_aD den ...,.__
la 1794 is da rMer' de Donge, nabij be& beaedeuei14do ,..,deaea ,.we,
boY\lo b"' veer •an Geerlnndenberg, len behone waa• de MiliCai" J11n11datie , gedig\ geweest.
·
·
- ,
· In JS:Slll is, ten 1ellilen eiade, een dam i,1 de rivier-- plefl, etea
heoedtn deaen polder , 11agenues UI de 1&rekkiog YIIO ftD weÏllif...
m1deo gemeld veer , en later 1ija aldaar penanten in dli ri-rier plióuwd

&..,-,-,.

z.1., ,.

"n1"

or

,11 Jo:v1nf'!~r.11 zookc iutn ile ovc.rl)fe T&RT·l'OLugn~·. •~iP. Mrr ni•~·, ,evnn,ten wurd·a
op de namen VtUl dtt dnq1t1n of gcuicenlea, v11artoei zij bcboo1tm.
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wis.
tn ·emde de uoodige inaii~atie in geul. ,an oorlog naar goedvinde~ te _
ba~ •te~leu. Orer dne penanten ia in 18411 UDe b_roa ::elegd,
we,9111jiewde bet 't'lilefer hellaan hebbend ponlener. · ,.. , . · · ·
WISTPOLmnt (DB), on behuilde puld. ia de Timg,,_,_ ~ prov. 'Zml'
Rollin&tl, an. Dórtlrrf'Át, kant. Oud-Bnïaland I gem. ZaiJ-'Btij"erlantl;
palendl! ~. aan het Vuilegat , O. aan den BeocdH•polder , ·Z; en W.
uá bèt ltàrin1vliet. ' · '.
.
'
Déle pold. · tiealaat , YOfgeus het kadaster, eene oppervlakte 'HD
8 bund., 86 v. r. ISO •• ell., en \fordt door een ■ luisje, op het Ha
ringvliet-, ,-an het odrtonige water on\ia■t.
· WKSTPOLDBI\-VAN-BBRKEL (DE), pold. in Dtlflt!!ad, pr9v. ZaiJ.
lltUau, arr. Rot/tw/a,n 1 'kant. Bilfeger,6,rg, gem, Bérkel-m-Ro,len

rij,; }Nllende N•. aa1,1 den Vooràf'scbe-polder, O. aan <teo 1~.uid.-polder,
Z:'lèlà"W,r·•••i" den Berkelsehe-poldc:r, ·
•
'" 11 " .' ·
' .... pól!f. lell i h: eijnde boerderijen' eli watert uit: door Hnea boe·
1t11twt drie wittermo,ens op de ,eenplasaen van den &sr'kelsche-polder.
WBSTPUNT, 'pl,tnt. in 1',ii-Jadii, op bet eil. Cûri,fOo, in ll'e,t
dirifie, aan de wç•le\ijli.e punt van het. eil., waarvan·· 11J haren naam
oatlèent.
• • '·
.
WESTPtJl'TBAAI, Laai in 1Fat-tntliE, in den ·Jltlr,nfiscAen. rJctaa11 ,
arn de ·..-l!ibst :nn het eil. Curarao:
.'
''WISTR~CHI~_:, Lalijoschli naam ·vau tiet kw: W1nnuo·, prov,
liii,l,,ml, ,Zie wumcoo.

·

· · ·· 1

• •

·

WESJRKOESIS I naam, onder ..-elli.eu bet voorm. ail'ell. b, H111 t
ii~ jraali,: Btrgic, ·ptcni, 'lhldnla,ul, reed ■ iu hetjnar11fl8voorkomt.
Z.··11111.·-·
.
.
.· ,:,.,
'
,., '
1,IM'RR;' 'm>flll.'l!bbit:, pro,. 'Pt;i1b1il, kw; 'll"'idÏ,Jöd/ifriet:
&idhldt,,lffll." ·Zie 'Wiiffne,
· ' ·
-··
· ·· ·
·111f'BST!UJI' (ftlEUW',;) ·; p~l.d. ia Staats-l'latmJerc11 ~ · ià ,lfeu:en.......,. j,roi;· Ztrlantl. Zlc Wan:i111n:· (llh111W-), '
" .,
·1WB$'fl\lJ1R" (NOORD•f,· pold. in · Stt10ti-Ylaa11dtren ,· ï• lr1tRnn..1•w ,·,,111,; ·znltltetl. Zie -Zlflll:U.S (Kt111-).
· , '
W~Tl\lJK (OUD-), pold. in Staat1-Ylaanderrn; in lftas,ra-.lm•
~~~'pt'ov:' Zei'lciiltf. ·Zie W-ann,n· (Oào-), · · '. · ·" •
nsTB-UI: tZUID-), ·pold. in Staat,-Ylaantlam, in lft11.::rn-4a6e,_lttiJm'· Zrrlawd. · Zi6 VOD1uenoau (OUD-). ·
·' · '
\V
. Il, geb.indebar.van Brtda,proY.Jfoonl-B'rolJond, Yirrwe
&lr'., ~;; bn\.' en 1 a. W. ten N. van Breda, gem, lio i o. N. W·.
•in- 't Primititlagr I i tr, Z. ,an tl, Btti, waartoe he\ kerk'el\fk be
_liootl; 'met· 8 b.; waa'ronder eene hoeve van den aelfden naam I eo
'N) inw.·
r ·· · ·
,WB8TBJI, een der zeven eilandjes, waaruit held, •o1Doel'li9l, prov.
~ i l , lw, IYrnetgoo, griet. H,-l,..r,.Olrkp/uurt.,.,lfoord,iqfJ,,
lint■at.
·
·
·
W~NGERLAND, oude n8'nÎ -wan btt lw. 1'nt,rgoo, pro•.

Friul,,;ut · -Zie Wunaaoo,
·
·
,,
·
·
·
WBST.RINGIA , Lat. aaam ,an bet kw. 1'e,tirgoo ; prov. · Fri11 •
lon,l, Zie W IITD8DO.
.
.
.
WESTBOfJEN , ,treek laad,, fi'°"• 6el.Jalntl. Zie Wan101111.
WISTI\OP , geb. in Ooatermoerderdi•g,pil , pro•. Drt11tA,. Zie

w.,.....

..

1.

.,

W.BSTRUST • buit: .in bel NeJerltv,arlier der pro"·· Ut,ecl,t, arr.
,n !Si u. N. tm W. nn Utrtdi.l , kant, en i u. N. W. n11 Loe11,n 1

gem; 46n.tle-Proolldij-,ra• .401,/0111,

lil. D111,

.

25

W 11.

WIST"TBll-Bf,)iwr&D.I (DB POLDll-), polcl~ ba ..,..,,-..
pl'O!• , , . _ _ zi. , ....... w.,-~a....,....
WÏSTVÓN , pold. ,ia hal
a ... JII'"• l14.lil, m.
Dtnold "t kaqt., .Lont• • fllll. 1'ihü • peleaiie ll•. ._ ....... 0
ND cle peld. &.ooaCoD-luiDCICllllffUn eo .BewllleD.Peieemns.._, Z,

,,,.,.

.nr••••

to W, un Aûllieahoven.

·

,

Deae pold. betlaat , ·YOlgent het kadasae,, ...,. Ofllll"W.. ,aj
tllbuDCl,44'f. r. 40T. elt.; .telt. SI h. 1111 laad Jiat. o;76clL •

dllli.P.
·,
.
WBSTVIBN, geit. io heL ldt,r.,,_,1;., ü, ~"· Il,,,_,-. ~
ti u. W. 1en N. •an Vmdt, lwit.. • ,1 • Z. W. • • '8aat"
1 Do Z. W, VAD ll'iü; me&:Jt lt, en eàpYIII' J80 Îo-.,, - : : ,

1

tol

/f_,..

· .
z,.._,,.,,_,,._

lleboorea,

·

· WBSTfOOtlME, Toorm, eil. ia
Zie Gmw aw .
WSSTWil (BB), drllfll8 ia UZ...._., twlhm • ~ •
het ~ . cg.de lle oojl,elUu kaoL 1u beL W...,_ ol ...... 1.
lida m"\atreu.e , .. dea.BaJ,,r-~. . ~ ,weillijda ,u W ;'f.•illip
tiDL aao haa· ••'f•L 'fa■ da Eîude-llma.
WBSTWATIRING (Dl), •n der kwartieren ,u bet eiL ~
B,..lartd, ,,..,. Zarlafl. Z. Ba_.._a.rai• (fla).
WESTWATBRING (DE), - du a . . . WNiriáW-.n.~ ,
cAer.., Jll'OI, ,ZH~, 'leD
deeld werd , palende N. aan
z.
Ncm,daee.

w. ... •

1:Î,e\jf Amliaalt•·
a
eo- «l. ~·

Ri

·..
~ ·1
.......__.WI
Booselande

Kre•--a
t•

Jo dit ~lte ligen: ~ ..... Vli11i•1••~

lligl[_enkerke, BonendtJke,

=

w e t ~ ......

IID

t

ka, J(oadel,'1k•, Pop,peai,uom.e en Oud...V.U.1Ï8p9f
Îtitmiakeadt de gem. Biu:,uhrke-u-lt,•••••...."l..;,
1bker-ke·ea VliHi•aa• henffllaa ._ ~ . . . . . . .!
GrijpshrkeB1Jtti•r• -Zaadu--~
Ho.o.ft_lande,
ada ... opperwlakt• 'MP '808 .._... ~
er 1166 h., bewoond dGor i11 UiaÏlpl" a..._.. . . . . . . . .
waa 11,00, iaw.
• , . c·
· WBSTWllD, Wa,..,_ of w_,..• ..,,, ..na. ron...ac,
prev. Erin/au, kw. ,r-,~, ~. ._,._...,, ...........
•••, piep tuuehen da diirpta - - • Be.,..
. ,
la Dteemhar H87 leed di, .kloueJe,r gro(lta achado, .
••• -..Ï•I\,•• phoo,.._ hnipn Ilona, tAïe oQl,rleW . '. ..
.Gfltelr., ca :wurdoor hijpa all, de Pr.ieac... aeedijkea . . , , , . . , .
het IINU\,f &e& ..,_ Uit :nnaarlijke Juioate -,kwam :ea ~ •

:.:1:--Umme •

-v=

dat de 1terble gehouwen claarlegen niet beltand waren, •

due.n Gllllnlr. vàe DJellldieA en nwi oaabamn •

••poeldan·

•

~....

pa&•~•

_brkea, i....eaJwiaa
Volgweeae
Auaaaa Coa1a11uo1 ••• de acbade hierdoor ontl&aan woor ~ JI-,
_w • clow urliea "•~ ~•en. m bn.oDl!ft, ._, rr,ot. llij ~ :
• Daar Yerdroaba ID een bagiJn• klaost.eru &liN WIITU!t (W...-)
• iet. he& Noo~ooat •• Tluiéweal {l,rwer.d} ~ ·, ower de N ~ •
• '1, water ~ 10 hoog dat het ia heur Do,:...., ~ of
• slaapn.ruek) 1uaaa,._ 0, ,eeu oude .....rt , oaa 1111 da, ..... na
,Ftieeland, .ia 1U9, bijJuL.àaa, teFrlllekeru~vea 1 . ._ .
dit pticbt in het midden1 lunchen de dorpen Bozum, Hyl•,Jtl·
lum an Beers, ea dm iersrhill,utl meL w..,._ ; ooli il - liet
niet o,cral ccina in de y.ermcldinir van dea dat•ni, "'!11111• dil d ~
plaala bad, beL&ij den U ol den !7• Deeembar aa p--■ JUi'·

1
1
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WIS.

WIS.
atat. nit, •elke tol het aarllJlr, wan BollaN-,a-Zni.-, dek. \lll 'll'nl• '
Frietla,uJ, behoorl , door eeaen Puioor tiediend wordt, eD ruim 1700 ait•
Jen , onder welke 170 Commuaibnlea , lel&. D. kerk ia IN tlai H,
Jl&H1Ht toepwijd.
·
,
.
De dorpschool wordt gemid41elll door 715 1-rli-,ca hnlcbt. - De
kermis valt ia in de laallte week vaa Aapstus,
· Dit dorp ie wermeedelijk de geboorteplaall na dm Watergta1 Ju
of Jo■u Shlllllls. .. ' .
.
WESTWOUD, pold. ia Dreg111rlanJ, prow. Noortl-Hol'-', 8!'•~
km. Hoonr, gen,. ,,,.,,_.,; p■ lead■ 'N, W. HD 4e pold. Nilillia
woude en Haawaert, N. 0. aan Hooge■~, Z. O. ■■11 dea (l!ld. llia11ea1tijRad I
aan dea peld. U.ter-Blol&ker , Z. W. na 8-s-n-

z.

Laag-lwaagdijk.·
, •
. Dele pold~ hfflaat·, Tolnens het k■d■11er, opperYlalte - 408
boad. iO 'v; r.18 v. ell., waaronder·IJIIB baad. 40..-. r.iOv. en.....

1'aarblad·;·telt 1551 b., waaronder 19 boerderijen, 411i word1tt.rllllai
nn, op de Zaidenee, 'fa■ be& aTèrtellife ·water
BIIJIIII-•
hatnur bestaat uit h~ gemeantctic.tuur..• Watwoacl-ea.U~.
WBSTWOODB, b. ·in A'ilrllftllll,._tl, pto'f. Iffl#4..II"'-', .,,,,
laat. ea Sa. Z, tea 0. van JJII-, piu. en 1. o. Z. O• .._ ,1/,,,
,loot, ia deri ·Il',,,-,,,-,olthr; mèl: 18 h. u- tie •·· · · . · .
· WKSTWOUD-EN•BfNl\lENWIJrl.END, gai. ia ~
1·,pm.
Jfoortl.-Bolltnl, arr. ·ea kant. Hoon (S k; tl., 11 aa. k.; IJ,. •
lende N. ·W,; aan de gem. Nibbiswoude-en-Hanwer&., -N. 0. - HIIJ•
anpel,
aan VenhOÏICIMll•Hnn,
Uli wv--◄n-Olaif:tl,

oa.._.

.,fl"

z. o.

z.

Z.W. aan Omter-ea-Wetkr•Blokker, W. aaa-Zw-s---.....·MlfZwaagdUk,
·
Dbe p . tJeatnt uit de peltl, Wenw,oad, Biaae ■ wt111 ■ 4 t1t
OndQk; be,a( è d. ·We11woud en Bia ■ en•ijuod, .,_._
Jiet feb. 0 11 d Uk; beetaat, 'folgea, het kadaate,,, eene oppenlaki....
10 band, 86 "• r, IJIS •. ell., wuronder 1118 liaad. 11 'f, r.•tl ••• .U.,
lielastbaar land; telt 109 h., beweond deor184 ha-rn., aimabadt
hewolking nn ruim 7f)O inw., die ia den landbouw buo beaaa..i..
Dl, ·Herv., die el' 170 ia 19tal tija , -oadw -lle 140 i....t11 1
maken eeae _gem. uit, die ia deae burgerlijke gem, twee keru•i..a,
all üoe te Wealwoad en ffae te Bi ■ 11eawijuod. 0. _.,
die ia deae gem. het leeraaràmbt heeft waargenomen ,. is pweaLJ...
• • • , • • • , die omtn,nt het jaar 11S74 herwurti kwam , ea 111 llel
jaar 11179 epgnolp werd duor .81•611111 wnsnn , 8ehoolméatcr lt
Eakhuisea. Het beroep pebied, door da kerbraad.
·.
· De R. 1,,, die er 430 in getal alja, beboom1 lol deatal, yaa ,,,,..

...,.

, Ben heeft iv dae gem. ·twea tehlen, all 6éiie te" West,roDli 11
üne te Bi an en w ij Ie net I welke geamealök ~khleltl. door 110• ·
lialJlb bnoebl worden.
·

, Het wapen daer pm. bestaat uit eeae.n clorrea boom , Dl 4rie -

ael•n

in de takken.

. WIS'l'WODDBR-POL'J>BR (D.E), pold. ia 1(,-,,_,,..rtd, Jl'O'·
8.oorfl-/JoUa",J• arr. en kant. 4hau, gem. . d ~ - , paleede1',
ud' het water de Dieling•, 0. aaa de S&arameenaart, die hen •• de
Starnmeer scheidt, z. aan de gem. Uitgeest, wunn hij door de Stierop

ge,c:lteiden wordt, en W. aan hel Alkmaardermeer.
Drze pold. be,laat, ,ollJfDI hel kadasler, eene opptnlal.te raa
JlM band. li3 ,. r. 41 •• ell., 'llaar11ader l08 bu■ d. H v. r. 68 ,. ell.

WIS.
ttlio\l,ett la,ul; ..lt 18 b., wuroader 11 boerderlJen, IIA--•orclt c!oor
1 molen op~ Scher11111rbee,.. un bel n•er&ollire ,nler oollut.. U.:,
polderbe1t1111r bestaat uit eeuen Dijllrraaf en tw11rl'oldcnnceaten. . -

WKST7.AAN' gem . in het balj. HD R1"i•' prH. ~oon1-u.u..r1,
H-r-1.., kant. ZM"tla.. , (7 k, 11. 8 m. k. 7 •· d,); . paleed..:
N. ■an de gem. Wenne,.,eer, O. un We~•~r, Zaandijk.. _KOOf
Hll de ~ n en Z.eaibm , Z. aan liet IJ, W. Aall de :Nauërnnclie
•aart. •aarcllior aU ••n de gera. A11endelft gescheiden . •ordt.
,One pm. !,ent bet.d. Wntaaan, de b. Weauaoe_r-Our
teom en een pdeelte ••n bet pla. Nau ,i raa, ltMt•eo, eenire nr•
atr.

spreid liga-de huiaen ; be1l■11t • • oppenlakte, toltrro1 bet· kada~ter,
TBn 911S bond. 1!1 •· r. OIS "· ell., wurondec:- 900 bond. :Si "• r.
i9 "· ell. belutbear land;. telt SOO b., bnooad door 471 bvi1p.,
nitmäende · be,olki•r HD iltOO inw., die ·,,_t in handel eA
ludbonw ha11 best.an •iaden, sijncle er aelf1 nOB enkele ,n,ats en aee
budelaan woeneebLitJ.
beeft 111e1t er de •ol,ende fabtijkea;
1 . i - . . , 1 ~ . 1 ebooolado-, t vermioelli-, -•!Ironie-, laarri,~
ea ~ 1 - , 1 -bur-, 1 polalob·, 1 patea&oJie,. en .i bluu11-.elfa
brtbn , 8 '8hai&en-kerij,a, 1 seilmakerij , 1 koren-, i ~b11lp11ad-;
i -1.aard-, 4 olie-, :1 pel-, 3 papier• en 11 laer1t11opoleoa.
Da banaeo ftD Wun.ua (t}ea Kro••••i,.bebNrden ••• oudtoa
• -..........mlllcbt, en muliten met elkander "cleer ., pa~paam •
- lipllaain . oil • re),rolkende op ,elijken •oet de aelfde band,•ten ea
,...-n ; a&M'nde ook in Nbildt.hm te"men werpond, . en in tie 11.osl.ea ,u
dai llelldboaehe el'I duinen van P~tea , al1111ede ia het lobier •an ,.,_
poadiftr de. jur11158t, gelijkelUk • t Alen anderea"uapla«eo ; dra
pade , aog durenbona , met elkander de IHten nn dea lfoo,e_o dijk
en Lagedijk re•eea • iood.at i~enie en ~ro~raeaiedijk davin
bebdigden het •tilde :'l'iwendcel , of ook anden mad1 1aad relük te
rue■eit ; hebbende de1wftre bare drie Soaiepenu • meL de aeftu Sche
pe-. •en Wunnu eoli lr.ear en .lObouw op (lcmcldc dijlr.ca. D.iin•-deae
naea,re · ,-.ebap· i1 allear1ke111 çcrmindcrd. In het kobiu . Yan
18$i -rd iedere Nnne op ■ich sein pteld, 1uiande de NM oader
Mo■niekeodaru ·, en de andere ondu Purmeruadu. Weiuir Lijd• daarna ,
te w.ten ia het jHr. 10:I:\ en 165-l, ,-:erden doe tw~ . bannen, door
bet·....,... nn da .Nauërna~be-nart (dat op kosten van de_bedijku,
der.
ptcbiedde) , . ten rrooten deele van elkanderea _geachei
dN, In het jaar 1718 na eeae 1,r11re doorbrHIL in den Aue11delver
llijk, -udoor. de ingftCleaen •an Krommenie ook . aeer nel l~en ,
werd de Krommeniehano c , in het dra,ea •aa dijblu&ea •Let o-1der1teani11g van het marrtelooxe A11tndelt\, •~ .het meercndeel verenderd;
- dat se, i■ 4e ko1ten un den Weatuner aeedijk eo den wredijk·allen ee■ . ffertie■de deol draagt: dal
HueeDh~t met baar
uadeel -.aá morgeo1alen, die lij, tea - • "l!D de Nauërnuc;he-•111rt,
oader aebpil na den Westuutr aeedUk, beeft ,ebo■deo • .\'oor het
......._.ltJp er no, een blijk der oude reineea~p _over ia betjaar.
lijb edlopwen nn de clijken dier vanrl, beide aan de ~L-.eu •~l•ij4e,
d-.Jltilifra•en e■ Heemraden va11 ll'e1ISMte11_.,.~K'flffWl!WA_it,_ wel~dï· lende Hteraraden na de Schermere, 0 tea b1m11eo ~CII~, iD!ICJA!b m•l~
•n oodffhoudea • aoo •er ala btl gdiied
d" banne \'&n Il'euui_ _. ,..
ter weileraijdea aich uitatrefl.l; te,r• ijl p11!eld1 8eere11 clisaa

v.-.

w"eer

oap"oer

K.....,..-.

,,,n

'1\ De benaming ,~·r.anu~ wordt gobrulkt Toor de buri;erlOk_ê .g emeenl•; dl• •••
Wu-ru,...- 11 eclltcr •toeds bU het ~•••· en poldecbes!llar In gebral, reblnen..
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-

••s.
.....aa.

•11 ..._.

'bl1allii,r, oaa..
,,.11
lllèt .... W9kàe ....;..
afpli~, •aal'lleotliet •llderlaoaden •• den dl', langt ltet pw.t 'fta
AtielnMft, •oor reMDlllf ••• dat dorp hlijfk.
De Hen., die« eaptetll' 11140 in l(ela'I
ontler wel\e a Le

•I• ,

~ - , maken eeDe te•• 'lli&, welb tat de 111... qa R..,_,
ring na Z"°""8a, helïowt. Dne gem. werd iB 1- jar 1181 be
dfflld -dDOI' à Predibnl .... Allende1R. 1(1111 . . . . . . . . . fllma.
■ooa•, doah ia het ~ 1181 benam
tot eigen Predibal , _
:&111111,,n , 6t la 'M\ i•t 11118 ·. . eaaclea .,...._. liet __,,
phiedt 4aor de tiea "8"1'tll" Lele8
d• k....._., nÎII de
.aJf, are Jaatst~ua et-, • • ltet wpdft •an· . .
·dik111t als tlaad•an~
··
Da Dliop'9b,, 'llie et 179 ia ~l •U-, .tea
,-.·lak,
'llnt1e dia "'811. Wu,aaa•••P•'t-Jloor• • Wnt'l••••-,•'t·
'Z'lltl, - Da lftllgll. Ladl., "u wellie men • •W• ..a&·, w
'èlen M de ~ •all' .1-.loM prekend. - De a. 1.,, • · 
er lilO 'aalilreft, parochietltl te z.a..., ,.,.,_,...._ an AtMJtft.

1

•n

•.Wa ...,
••"91

• Meta bed in -tlïse pm. 't1ree acholen, als ~ ie· W••••..•14p
··•1-lhl'o l'd, fine té Westaaan-op•t-Z-.ïd,. - - . . . . . . . . .
middeld door l80 let!rlmsen beaeeht werden. ·
· ~
'
• W11ft.i1w • matte oucftta. 'lllllt lflllllllMÓI a ltMn......,. •
hem. Ub Zona or %etrrid" uit • ttie in jaff ..... ,ntllldMe
"•• den moord "a '6rnf Pr.o.11 Y, ._... 9911 M Heer -W.- flll
l u ~ ,Ie ·lraad trad' tea l,em,e,e 'ftD "GndQlt.eitl ...... ....-.1

w

s.,.~ •·

-.erlllard. Daoeh W11.ua de 60ffk, a...r "
11,1.
Inti, Rhonl • , 11mtrer1UM, .... .unea..._., .._, fan•·...
nn. an wien 11Q ook , èlbl\l'lleb -dien ul{NI 'lgd • de lieerL 111
Ooeda en Sehooelnmtl in Rol_., neteas Tholen ha r...taacl ......
llen bet6, Deze stmf tn 11118, oad 14 jaren , 11lllltelldè .._.. •

ihtt••••

doelJtel-,
paumtl" rile, ia den jare 1118, ~ 11111, 1.usw...... Cnrnu.u, Graaf " llW.l ... '141 ....., - 
had,._.. 1Hea aa den ndeten 4e lreerl9khech111 ftD . . • " "
Zaanden beliee'riettt hebhen, De eente ... ......,._ , die 111 "'' let
jall' 1SIS8 tot 1311 (waarin hl • ~ Miert), ...._·W. De
tweede waa 1111 ••• Ctimr.sow, dte ia hel jàar· 1181 , ••r· ~
lillderen, onrleed,· De ,derfe ••• Gn, •Grut .,.. IIW.i 6 1 •
h~ jaar 11111 , 'londer iimleren 111 'te btea , ,-aom,n k. •• .. W
••• laatttpnelde lwamen •DM heetlltl&hedeil Ie · • • ~ • lltl·
Jana, en dus tJàl tie am.,.._ ,an W.ws,... ea -,r,..••l'llltÎI
handen \'lmRtmg-kfllT 1 te6a "4leCrur._ .........., N

,,,.,,

.....,.,,...,.

~

.

'

• ... ·clen -.ene • • aden ..... ..,....tde &. . . lletihea • •
taetenen in 11ae tfte bannen ondenelaeWene -..... . . . • . . .
eal•anirm, omdat ~Ie, welke .., •,aep' ~ • 11111 liel ~
teuen 'lfen lher1Ptou •• Z1•11• • •·ilt wat het .U-._., .....
en 1,alten '191itaik·,gffllllkt •ren. \?aa clien qfd al 1,in. ._. .
.•••• ,· ,& eifea onder·de palQl&e l!'li'•ne , tut -op· Pnnl_ ff, ~
· - - · 8pnje, -den•n ID dertiptea Graf 98D Bollaml t . . . . . . .
6 ....... 't'llil·1119t,; -on4ler • iatjaw _. . . . . . -

· 11a 1"9 1 ·werilen Wtle clelle han-. , ah ...,_lltthterllfl1tedea, •

Nl'e' llijlOttdeN tleaenn, 111&eacMrlgk f■pbabt; ür WIi W__.
•oor S00,000 gulden, en die 11a Krommenie voor iS,000 fllldta• .

· Het d. Wuuua, uoepr W1n1am ea '\\' 11nuu1.11 ~ d , 1111
_S u•. N. O. van Haarlem , 1 •• N. W. na Zuadam ea i ~ W• taa
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,Ie

lun, waa,911n het buiten twtfel de11 11aa• , alt oig,11 aan iiie re•
Yerl."'1111 beeft. Het tlreiil, i11 da lllltft•, bijna ■ uid- en

...,.ud,

noord•1■ rt1 , en i• ftn ilen dUk 1111 · hel IJ af lol IDII bel -rdeiml"
••• den Middel (bel nHrdel\jk gcd,,ehe ,a liet. dorp), eea groul
■ llt' 1 - '-otr• Door h<-t oanler,gen ,■ n l!llllfn rijweg qn Z111111Ä111
ep ~ , mei eeMtl ■4ftak doer bet phetle dorp is Wanutt '"'
,whaid ell ten ff8YOlp der . . . . . . iOnapowdNtie io belanr~k
Nid toepn-n,
, . _ wil de& tlil do,p • • ia de INpDde , nde, _den naa111
- w - , bekend se-& il. Oml,enl he& mÎIMe!I v111 d•
•-'-- wwd bel door J" 'fllJ
IINI' ·
_,, die <,eltk hlW1I pnald i■ >, tloor pAe ••• -U- liraeder,
Gnal W,u. •
onder aadwe, oalr. Beer ,au Wun•
pwwden ••; all ook op liea eiade na die•-,
d- aU• doeba... - • , Gn Hl C.anm'°" .; Gnaf - B'°"; e11
4- Bertor .tiu.,, Gruf Ra,-_, Ro"-tl eia Z,.,,,_,,
Mei IIMne
en pti'Pilepiit- baöunkea, .ONrd._l da
• • "'"'-d wam1. Onder de bljll!MeN • ~ 1 1 buo, •• diH
tfile 1111'1-4 , en doe, den ene 1111 den aatle,e- be,.aip , •• ook d•
•'1!beid Qn tollen , d- alle lau110 leede ■, ia Bolland en Zeeland,
■ id .U- tie illboortiftp , _ , ooit Hor allen , dia • • , ..
l9et er k•a•n , s-1-•de clea tijd "n liun nrblijF. O.k
.... • bU dm l11Uten da kown&ieadea • - da pbeela bllllno af,
•1ie&alendo4-ffllll', alleja,en 10 pondea ('1 pld. liONRtt), ua het
patli■is te Amsterdam. . DIiie en ■nd1N ffijlteden, lolil.en •ar
,..- !'04-heid- hi•ooe,. , .. aadve pluaon denrasll, • - 
lar, wri • 1111....telijlllell UDPlianMI op "111'111hillende •Uu , p
dnYea. Daa •u er , reeds • - ile Sp■n111lie 1111ha1teR , een •&no
i..w ÏII ait• en ialudache paaen J aoodiit in bel jeu 1117 , of

8-•,

a-.,

•• l{•-•••i•

t.td..-...

•ilan

•ar Clllltl'ellt , een • - lllhippen, la• Y, paa-1, ...a -V• aabip,
. . . . . .&na, 11!0 lllllen •an Danlaif komeue, •!Joe granen un de
la R HftocliÎ • 1111 ... tl• Hoop- ., Zeedijk lle \lf_ _....., ell
O•etloOm, ontlaadde, tepw 1ii en 1igoadpld1111 (t8 g•ld,•

=s -tl•

71 ..a, e• 11 pld. IIO -la) he& lul. Ooit n1 ar om dien tijd, .,._
...., udete bandelaan, - lakenkooper, dia pnrende eeae reeb
... jaren , mei .i ■ dencheidene zijd•· eo 8-etleatelîen , Cl'Dlllte
i.&ten en 481.ftl ftD &al•Of1N!n k-•ntle, die to W11na..11 co in de

_......,.. dorpn wecler ,erlaocb1.
lle&-lleadliuh 'fall Wan.wr, dat men io 1711 ia begonnea Ie
Nllwa· w -.aagi■g - "D, dal in UMI p■l,icllt, en '"',, lloaw
•llit 1111 •lirampea 'Jl•erdeo ••, -rt111ft flte etadàuiNn in ._jtu
lUke prNIII en
Het i■ ,i•k•, nim 1i,IIO ell •
.... • - lll'eed , ~• ,..,diepiwpa •r, u■ de boelen, lot
a-■-1, NDd. pw1rtr.1 tan pl,akun lleen, de itlÎlltu echur
.WU l~IOMla • hel middaaf,_l ,u Brema 1teeo. Hel bettaal uit
4IÏlr Jitt.- 111 ,
•P L - plo~ , _ , tie deltïs• m sierlijke
...._ _ . , eo ia ,ereierd raet - . r-te■piee,
lte& INmt
• ..._.litabeerlUklaaida•apeo pronli.1 , rast.ebde op
ltundelblJJea •
..... de teekmius en ordonn•ti• YID .... ,iadiapijkea
• , , door PJIIIM •• acbM■
liaubeirld,a , ,.die tl_. dt'II
~ , Awnoa11 Z-..1, •ij• "'"urdigd, en da beaigbede ■ •aiton
• • WHrtoedil p1,o- ÎI iaprigt. Uit bel clak..rlJn e - fraaije ■abt•
lan\e loepahonn , ,ereierd 111d ,.,..pide fatonnen nn laurierbladen ;

_.

••eadip aieraua. ·
t••

-i•
t••

~•-kle

op

~

c.--' ....

ijaereq. , , - prae\~ ,en .an en t.wce kmilwijae o~r- elbodu
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blledelliijleu , •Il• qa •...-Id bpet. · Tw• •..-1..llea\
llat l'illldhqÎI, het wae ia geplaalll boved d11 an\iet.. dear • door ~
111111 tnMChea de kolommen ten raadhuise iata,eedt :
. 1VV.■ CVftV1 Du■ ■Ic
V1 L•--• · , ,,
Helgeen t.è ,entaan pd\, dat.•"• ver,igliapn en haifhedaiab
gebo11w nie&1 anden- ten doet hebben , dan 8111 aan een ieder Jief.+t 1.t
gewen ; terwijl de l ■lletten het jaar 178i aanduidee, in. hetwelll ._ p
aticht , ofschoon niet ten Yollt'n gemaakt• sou hebben kuanu ..__.
kt'n worden. Het. andere opecbrit\i1-ges1eld ia lll!M nis aan den WlllpNI,
op een· P4enk1teen ••• wit marmer, belaelaende den ,"'8111•• ...._
r,ndsteenletrprt en den tijd dier "S"errigûng. ·Van butneu- lOllllr.-,
ait Let fruije •oerhuia der beaeclemte Yerdiepia1 i ia de - - - • '
Hier·is ook de .w·aar, t•ea, ,-ebikt. tot het. 1aoac1ea ....... ll,
Een kamtip en ffeR!•kkelijke trap gut aaar c1;e hoUDlle ~ : :
w■■ rop eene kamer, om,· 1taaad11 de ,erpderiapn •. cle ~ • · ,
110.derlUk• andere. hanclelûtpa te houdera ; doch . Yooral ia. ile ..... :
ual. • batemd tot. een• rudkameren ffl'9Nerpiaata cler Ledeia • •
reprÏDff •an Wanütr • i■ alle opsigtea f1Ui ~erkt, vu .q.._,._,
rielijkheden YtHll'llea en •enierd mel menÏffYDldip -teepuaelpa • 1
nebeeldea door den aeU'dea Yindinpijkea u- 11i1gedaclat. • • · •
selfde kuastr\jke hand venaardi«d als. de ainoeheeldea ltU · da.._,.. ,
.,., De mime solder i1 paebilL Ier bewaarplaat• 11aa ouda ..,_. ;
en 1luklen, Dit. huis 11oor rekening HD hel Jiesluur der . . . . .
Tl'nt,oftlfl-n-Kro••••ie, pbonwd· +c1a, ~eld-i!iï
i
tlrintr dÏl!r derpe11 en het onder een bn&atir b...,... ••• da. WIII-•
Oottaijde ua Zaandam (do,,, N.dOlolOS •ereenirl •• &ot · ••• . . . . . .
der semeente Wan&u te koep aaa19hodea, waarvtia bel ........,
dat sij er in 18Sl0 eirenarea •an werd, .
. .•:
. .. ,
De urk , 1Rlke bier "4lór de .Ret'ormalie w,nd. ••• "'" eeae .....
11itgeetreklbeid. Sommipa meeaen , dat •U ia. dea lijd ~an ~ :
Vsuu en W1L1.n u11 Z.&aa1111, ea dua "°°" dea jare 138a9_,....,;
honwd • ol ten minde-de fundamelilen daarYaa s,ie«d ea ,cla ........ ,
d"nan ottlworpeo 1Un, De p,a1lwie werd datijds èloor de Ciirate lie- :
pwen , de bovastitri•tr moest bij den Aarlsdiaken der Ulnclitacl. W
gehaald worden. De inkomalen beliepen bli atweaendhei4l tl ....
(711! fPlld.), In de Spaan1ehe onlualen wud-dit l u k . • 4a . . .
jaardon geheel vorwoo1t , aitpaonderd de lerot1 , welken aU te ,ut ,
en alcrk un metselwerk Yondeo, en waar omtrent aij &!CÛ ,,,......
de■ , 1111& de soldoriogen •. en MD gedeelte dur trappen we, te _...,
om dus ile&,uil1igt,van daar la bele~lell, als ajiade de.. 191,...._
'IIN11de

"v, '"

ar

1

•e ..,_,.

1

1

hoog

ta

•eelmal• pl,raikt

olll

te•

~e Spanjaarden, in boa• .,..

tea van Amllercla• nnr Hurleui te bapiedea en afbnal ·toe
pa., Doch, na-het.eiadiFn ••n den• oodolJ in HolluNI nrtl ilelftll
· wederom henteld en eene . kerk da11bij, gebouwd , mur ,eel: 1 -dan de Yoorwaande. Dese nieuw ,1ehoti•de kerk 1te■d,lot ia llaljlar
· 1140 wanneer •U, wepoa bouwYellipeid1 .afpbrokeo, _ _ _..,
en aierlU•• Ju.ai.kerk ia bare plaats pbouwd wer.d , clie 11Gf - - .
11111r. geen orrl·beef't. De toren blerl, .100 als die te l'Offil• ••• • •
--het c:inde,Ylm.·de ker~, .,rierkut. en plat-HD bowen. Ui, diL plat,_
eea llNk filet.den windwijtel'-j cloeb~eae in den jue 176l 4-4taWik•
aem 11:lrolFen en ,edcehelijk. verbrand •ünde, beeft mea, ia.kl ...i,.lp
jaar -~et. r.eoc ,leijeo 1pilai, dit oude· ,eyurle vWI.Îerd, .0. IMI
had ec!Ren om11aog no ruin1 1t ell,, hel iaeuelwerk wu _qa ollllua
i,80 ell. van bo,,a 2,20 ell. tlik , de hoor1e 1(80 h~t geheele ri,o■w
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wa oapner ~ •" •. l'CAcilil ·111en-reeda ~,oeser ua:Je fuDtlUDl'rtteu Jet
IOftftll eeaip <1ÎLwijll.in9.heaptanl Jwl _1:D tegen .dea •oort111•1J. du"a.
-tregelen had aaapwead ,··•as. ml op ·1 laauarij 1i4:S.,, '11uorpna
lea balf aea. ure-, ,claL dil ,re'fUrlt , ' " ' tflt~ doo4eHH, 1r•rH1 neder
a&orlte - beL ,_. a.ijde tluade-o11i1 flrfDClrieWe , dat peel 1it dca wee
leo moeru1igen grond gc,ent .werd , aoodlll •er -nial ~ - 111i1nte spNr,
Yan o"H1ble.r., .Ben 9"ÏD beatunw,, uiL-.,.dff , meeder , "ij( kiad11re11 en
Haen 1-lt~, '(!ININK' door .deae,Mlllfl het leffll, · 0- clea 011l10Uedm
1cJ1ok ..NA un· beL,aaaij .p1ag..., -abui1 eea·. fll!Mlr ,.in Lwèriiin p
NDellrd,.· terwijl -een andan.m-■r ja ,,ruis NC!eo&orue-• . ~ , . .,,
....- r.4.ell. bread,..w.elke ,.leag1 J..L•verpleUerde hui1 _liCf1,, :wu plol
Mli., ~ . , ea eene eolt,ail.· die ,ilaar io · lag ,o,rer eea , liek. èenn
opJaeL la-4 ...li"f"r.d.· Fnaije, . la\er.uitpgneaa a(beeldillp , . brea,
~ ........... ,'l'aa dne■ ·Lore11 ·Ie&. cle ,~1nelinp:hap, CPtr. . ·
·_,,..,_ lerl ,de; D-ottpagea,11.dea 10p -'l .Naord, •elk,'"""!r•r tot
d•.;Wa-&er.l.aadJeb.e Ooopa1Hiadea lielaoorde , wcrd·in16Wp
beuwd, .-,. cle aelUe plaats, n • ,&à, ••a eeoo andere door oadudum
, ... , ...,ike-buia.a ..., gr.nakL. ,Bet ia t:eD lanrnrpi( lr"MUW, IIMnD
tie prediluLNl
.bat .W, geplaatal. ÎI j. . . _ , bek•-• 1itplàat1et1 en
- - ~. galerij ,,bonicn. · One ltsl beert noch tA>,- nooit o,pl.
-De . k•r.lt ,4tr ,l>.oop11ruinden :op . !t Zui·d behoorde· •roeger
4k, i'lieathe •Doopepinde111 •.dia Ja bol jaar 1G64
aieuw . rredàkbuia bouwden, ,waarin K......, D1au1.-11an .WormanNI' da e.nLa. lnr
Nd.e deed,, Dan ,eimita di.L geboow; iloor. nrloop ,u.tijd, sar
a-•
werd . - .hdtben èe Doep,piodeo HII •de .sem-te. ia
1711 • ep c1,i alfdc plaata _. aiaaw eo; ,real-aiulijbr. .p~uis p
••d, Ml.welk .,,,...1. nlllllh .&elieD 11GCii ,orrl beeA. , ·, . ,.". · ·
Het t.ege111woordig11Al g emee111e-Dot'~•~W.e.11• e■ Ar111a11hai1.,
elaat. .hij,.e11, leD W,• ten vnn de kerk der Uer,ormdcn lfl· • •• • ar,,-.
•• 11eltouw HB l"ec «·nlie pinr,en hoog. llel werd in 17•1'1 ·gelioewd,
.Nieri9 .wwdeit optem,rneu de "uderlooae weeaan ,. Jie buacflig aij111, ,m
• • oud,!n tol .p n gemttnle beboorcn; ,.al1flledu,0NaDiga , araea, die
huiLea de ge1Qil!11t1lan -1ijo 4 en nieL wel aodera ge!,olpea luaa.o. worden.
v- bäowllritJ• ll'oNlL liu:l'!f.welr.elijk, ook. brooo.en udare beaood.igbe
den, UD de beboeni11en, die tol 5ecn rrrn•. hchooren en,buitan dit.. -liwa
uilf~ld. llt111 &eh ,Lbaos in l,el huis OlljfCfeer ZOftrpleEgdeu.
Bot 'Weea- ea Armhuis der Fri c sclu: D oopagea.iade a
,&Ht korL bij b11nne •ergaderplaltl-1 • ,en -lieert, •\IOlfu• . N&roei-, de
aelCà 9Clllffqlen .ala heL dorps Wen- e11 . Armenhuia • ,docli -.ardt al.;
leea pbNikL leD diuute nn oederloo• üaderea., aa ,wiiu eud.n te&
deu
baboordea , en ma1lel- .1rmu , dia ·~~ eE ter i■ MIii pmeeele aija. Er 1ijn tba• ~ •n -e■ , ·.drie ·noa
wen ei, nepn kinderen in opp-D, . .
. , · · : , , ·, . ·.- : ,
,
.Jle& w.... •• .Ar•enhui ■ der VereeaigdeYl'- ■ '-fie.lte 'e n
.W· aterla ■ dacbe Doep11esiade11-, dateenijdl,.~
. 4e twee
~ \ M I i der ·DooJlltlUÏoclea illáend.; Jiad · tllig8'1• .odrMi, ,dil
. . . ~ -nesten . al• ltat ' .......nde ' dadr.,.bat•L - Die& ..... eD. ia

aa•

"°

...w, .

-D

1•• ._

•·L••IJ t•l.oopt.,

Hr ia te W•Nu11,

..._'. .

1

· _., , , ,

,i .., ,.,,.. ,.

Deparl.e ma·11L . ·de,, H.aa L•obappij-~
Tal N"' - '.1 .4lf-n • da dea"i . iAUtJ111lu 18i8 ·ia oppritJL ~, en
nlim 60 Jcdeu telL, en •n .
.wèlellfoad1. .. · . ·-:,_. . . ·
Het schijn& wel tlaL di~ dorp ook deel gehad lieefL ia he~ ~ffC!la~mil
laH• _en BrooJ,pel •nn het jaar.1491 , dewijl hel deswege , oen11, an•
dcre , ook 1ijn aandeel in eene 1w1re geldboete beeft _moc\cn betalen.
fCII

••u- ••·
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(1) Zli>

4~~ronment omatanfltger hot :1rt.

ff,rri•Mri11~'1t uil A•I

g,W•d riet

rt,1.1H. Il.

Q,idai,tlMû, hl. S7.

v,

bi. Ml , en oue

,-iff~•

"g s.

au-•

1felleltth gedeellt dil, atacl
áihiakealle. ...; De ibw.
•
vieden meeat hun bestaan in bonthandel en acbeepsbo-.
De Hen., die er -,0 in ptal l\fn, tllldet' ,reiki 1940 l.aclematen ,
ftlaien eene gem: uk, wélke tot de klD11e wan HOM,,_, ring .an
2-..r.. , beboorl , ffl door twee Prediaateo bediend •ordt~ De
eerste, die bier, na de .etieidiag un OorfHGt1dc• (sie dat art,>
het leenal'lllltbt heeft warge,1111111!0 , i, ge,reat. Gon. .,11111 L1■0T111S •
die ia 1841 henrurll k,ram , en in 1646 naar Edam vertrok. 0.
eente tweedle PHd;\~t wt1·Gtauout "'" A.....,_, die in 1715 her•
waam k<lram, t111 in 17N emerilna .werd. Onder da hier plaan heb
bende Prdika•lllll 'fft'dietlen meNing , de ·d.,.. laanne tchriften "rer•

1baDs bel

•w&m ; Sm.- s........ lfll1I 1t1H-161t, en . . . . . LhUll'I
1..... , ft11 ·1188-1W.
Dit Boeptgn., "roept' in tfftl pmtllll&ell s-lieidt11 1 van West11 ■111ulam-N ieuwe-lluh en W 01haanda••O11d.-H uil, 11jn,

aiacla il Febroar\J 1841, Tft ftfttl gamume en een k~bo11w Vl!NI•
mgd. DIiie pa. telt tlNniis UOO Ledinaat• , ea
·
door twee
Le«at-en bdiend. De emte, tlie io d" ftl'tetrigde gem. hal Jeer.
aarambt hebben waa~genomea, slJn gnellt C. Laaonn en B. '"
G.,.. , •ie -er tllll'llt nog- tt1111n.
·
· De Bvangel Ladt., die men •
werdea tot de gem, ,..,,
2••"""' prekend. - De·B. 1.,, die er woftea, paroelriëren gedeel

_,reft ,

telijk

Nft

Aft

Kalf, g,Mleehl!lijk

te Z11411dat.

Doop.-,.

WESTZUNDAM-HBT..fifBUWB-BIJIS, """"•
ge•••
pro•. NOOl/fl-HoRorttl.
, ·
·
·
Deae RM'·• weike ~roepr .tie der VerlllllÏRde Vl&alt1ict,e ~n Wa
terlandacbe DooJ>IIJeaindeo werd «eooemd, telde ilSO Ledematee; wèrd
•nie1er door Vermanen , later dovr. twee ·«è41rdeue Lier.an en ein
.Wijlr. alecltts door waan '-rul' beclitutl , lot dal a\f , in lltt jaar
18'1, 1Dllt dte ·ftll he\ O•de-Ru•• ffl'tenigd ftflll,
WBST-ZUNtl!tl•Htil'..OCDl•HUIS, Doop,,-. ge111., fl""'• lfoonlBellr,,ul.
.
,
Dae gem., welke vroeger die der Friesahe Doopsgeainden wem re·
Dll!llld , tek 11tim 119 Ledeaaten. 1,4f werd te nrett dNP lk>Oge•
naamde ongestudeerde Leerareo of vermanen bedieed , welte •• 100uaig ua ee111 uit de ftroedenchap gelozea werden , d1111 ,redel' aich
1elven daartoe vrijwi1lis' uapnn. In le1ere lijdea werd de gnneettte

dool'. twee ,roefende Predikanten bediend; eea _. cenw 11'111 T,_
lanr.11 ,a 8 - , die in 1858 ia " ' • tae4t~qen oad...do1n en
n ee.ie 1e1tigjftir -lielllt ia dne · ,rem., .-.liep. ·6-rl -.rer4 •ü
. _ . -\1Ml1 amblJelMNI& tl, 'latl -U.- e11een Ndiead •·tot à\ 'lij in he&
ju, t8'1 me\ die "911 'het Jfi__ _,,... llvi, treNelligd-wcnl. ,
WESl'ZAANDIM, d. in liet ltalj. ,_ Bloi,, P""· 1'-'-ll.0-J.

w........ .

Zie
WUl'ZMltBfi-'EN•KAOIIMBNIE,
<het lallj. •• lNuis , prM.
ll~Hetln,11 ...... llur1-, mL ~----••~gem, z-

..., R'8dee~ rem•,..,_,

,old,••

,edeflltelltttfHI. ll#fl"'llM•*

z..,..,

«edeeltelijk gem. Zaaatliji, en pleeltelük.ge,n. 11'omiel'Pffl';' pate.de
II, 1111 de Tolf"1ool, U, aan lla Z..a·,
aan hel IJ, W, aan de

z.

llaaërna1cbe-.aiart.
'
One pold. betlaat. -.olpn• het bel.-«. MM oppenlnle "a"
ffl9 bund. 11, v. I". 84 "· elt., · waaronder fä:ii Nnd. lO.'f. r. 26 -r,cll.
sebotbaarland. Hij wordt door 11 1luÏll111t en $ molep I op de Z••"•
het IJ en de lf1111irnn1rlw-P11art, var:1 het overtollige water ontl111t.
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Het polderhelluur Lettaal •il eeaflo· Dijtip11af, acht Beetnradea ea
erneo Seeretari1.
Deze pold. was vtoeger r.oopDAamd • oude laad,· .daar. hel al, lael
ware eeae ,treek 11ilmaakt~ Riel al het. land tn.-ahen de Wijke,-.mee,
en de Zaan. Door de rraving nn de Naoëreasche narl werd het
. daarvan aFge1cheiden en· een polder· op iûela aelf.
WESTZANBN, d. in bel lialj. ~an Blaû, prov. lfoo,rd..RollftJ,

ZieWanus.
WESTZANRR-OVIB.TOOII of W1m,11nu-O.aa100■, b, In laetWj.
van B1-û, arr. tD ntim S u. N. o. 'IID· n..,,.., kaal. ea 1 r,i. 1. W.
nn Zoallfla• ; gem. ea f 11. Z. van 1'.,,,._, llàa het IJ.
Dit geb. oa&leiaP&. aljnen naana no eeaen Herhaal or ov~oom, die

hier te voren was , doch later door eeaa alaia verva11gen i1.
.
WBSTZANBB-ZBHDIJK ,. dijk in he& halj. van Bloµ, prov. /f..,..
Hollutl, loopende tea N. van bet IJ, ia ee11e walelijke rigti91 "''
Zaandam nnar den S&. Aagtedijk , te Aaendelt't,
WESTZEGNBM , -nainn , onder welke mea wil , dal bet dorp W.,.
1us, in bet balj. 91a Bloû, pro,. Noor,J,.H.ll,arul I reed, in de ....eeuw Yoorkomt. Zie Wunus.
'

WESTZIJDB-VAl'4-AABLANDERVEBN (DB DROOGGK.UITB),
pold. in Rij,,larul, pro•• ~ - - H ~ Zie :0.NIRllusn-wlfflPII,
WESUP • W11w of Waan, geb. in het dintppil Z~~tl, I"'·
Dm,tle, arr. en ISi a. Z. O. Yan Jr,n , judio, kant. en Si a. O.
ten N. van. n..,...., ,adm. kant~ en- lf u·, N. an .Dal.., pip. ea
iu, N. van Ztllffllo, ten z. van hetEllertneld i metli b. eo170ialf,
Ten 1. W~ en in cle itablJbeid •an dit geb. onbprin1, een tal 111
het Droateodiep.
WETANG, eil. in Oort-lttdië, in den Mol.Jtt1-drdtipol, l.ol de
Z•irloo,t,r oilmlfk•..,•-Ban,lo liebooreode i 1• il' Z. B.; 143" 11' 0. L.
Het is 1eer vruchtbaar ea •isebrijk, en dient den bewonen.••• Jid
nabij IJClegen eil. Babber ,, dl. hier ook hnnne· woni1119n hebl,u, tot
a11nplanting van de oaontbeerlijksle utikelen vaa leel'togt., Zie toarlt

u...... .

. .' .

..

WKTANG (KAllANG), d. in Oort-l•Jil, op het&.,,JaiweiJ.JON,
Zie K1■ 11e-Wn1H,
• · .
· •
·
·
WETERANGE , eil., vermeld in eenen brief nn Keiaer O,,o.lD ,
als gelerin in de Sclwll,, teseo Ofet .,,,,..-op-Zoo•' ,an welk~•
&hans nNlll meer bekend is.
WETERING (DE), waterleidioria de O.,,,.,.B,c.w, prov.
ZU hee~ laarea •oenp~ &e Doorneoltarg, pa, Befl&Wtd, doorleep&
de femeenteo B-,,.,l, Bul, ralhrg ea H,._ in · een'- watelii"
ritrt101r , meeatal nrdeeld ia twee takken , waa"an de regter ll!l de
Bijawetering en de linkerlijdede Waa.hrele.ri 01wordt ~IIIIMNI,'
welke alechu door eenen wal, die tol wei ventrekt, gescheiclen at■•
doch aich te 11s, 811 te Hemmen • een eind wer vft'Nlrigeo , IID - " '
afwiaaelende scheiding en veneaigin1 ook no3 in de ~ed~r-Betulfe p'4all
Tind& , wHraa sij , eent bij be&. clerp Bdateld.,. clen .-.ra ,u. ....,
aanneemt.
.
.
WETERING (l)R), water, prov. F,;ï"1a,a4 • k,~. Oo,t,,,oo ~ liat uit
bel Sneeker-111eer voorkomt en •met eene noordoosleli.ikt 11.rekkiag fanr.
de grenaen der griet. ~ 'ca flling""'1Hl naar dil Ou4e
Scboaw loopt. waar bel aicb met d11 Boo,rn en ,de 6ro•• Tèreeaigt,
Van dit hreed en diep vaarwater wordt de noonlwestellike bik de Oude
Wetering. en de zuidoostelijke cle .IS ie uwe-\\' e lering genoemd,

G,,,,,,,_,,_

o,git:zed by

Google

WIT,
· WlrtERING (DE), 1dieep,·aarl in Yolln,lta•t, pro•, Oenijnel. Zie
K.uuauasn-aacu {D1).
WITBRING (DE), •aterloop In Zallatt,l, prow•. 0.mj11,I, t~m.
Jt. HGM, die in het l/11.-er'flier 01111taat en bij Noordmeer; iu de
llo•mnwel ,alt- ·
·, ·
WETERING (DE), b11ura.· in Zallou, prov. OHn'j,ul, arr. co
5 a. 0. N. 0. van Dnnttr, kut. en 1i a. N. W~ no Raalte,

Hiüto~.
·
WBTBBlNG (ACHTER-), f1!h. in het /feánlflltlrfitr der pro,. Utnel,t.

pat,

Zie

Ac:ana-waT1■ 1"a

(1). · •

·

lllffERING (DB GROOTE-) , water -in het. Lanil-MH•Ra.ut,in ,
lfoanl-Bra6antl, gein. Herr_11, in eéne ~estelijke rifJling îà11
het_ H1melpoel naar de 1ootjeuaamdo Jlagensche sluis dielendo, 11 1waar laet áijo water in de Oad,-llu, ·ontl111L, · .
.
WITKRlNG (DB GROOTE-), uitwatering op de Yel■.. , pn,. 0.1-

pro,.

árl,,,J,

Zie

0101- W ttQ111C1.

•

•

W~TEBING CDE lLKINi-), beek op de lliJMl-l'd11w, pro•. 0,1.
""'-'l, welke bij de gem. ·Jpi,1,1,,om ontspringt, ia ee11e ooonlelijlc
strekkÏDJ d90r de gem. Epe en· Heerde loop~, eo in d11 Groo,e..,.

~

~~~ING (DE NIËUW~~~, oök wel. ~.
...:~~~~•~••·
Ba&aûa genoemd , watei· in ·..,J-,1tllaarl, prov. No.rtl-·Holl.ad. . Zie
Xoann1.oan-tu■ T,

··

··

·

·

WBTBlllNG' (DB OtfDg.:.) , meestal -enkel • Wn1ala1 · geoemd •
oter in Awtellawd, welke aftil de Weterinp-harri.èn der atad à1n1terdam een \,egio neemt, in eene zuidelijke riiJtiitg ·door den Buiten•
Tekterbebct-polder en dea ·Amt1el,ee111ehe-poldtr b"leopt, ·lef•• bet
GtoDle-Loopveld· alaiit. en door .bet. lleine-Loopyeld, da_t t111scbtn de
twet genoemde polders loopt , afgebroken worcfL. •
.
WETERINGEN, 1Lreek lande in de au1btmaoaU Col.u,Aa,-, 1,rov.
°"";i11el, arr., bot. CD· 1 u, 0. 't'RD n...,.,.,., gcm. ea ,, • o.
"~- IJupn•HR: met 68 h. en 460 iitw.
.
• · ·
· Deae 1l(eek wordt. geaegd ■ijue benaming nia de waleraehtigheithler
landen ontleend Le hebben ; clocb deze boodaoigbeid is daarop tbao, ·
niet meer aoo bij uitstek toepauel\jk , olicboon •U hel te vorea , eer
er fenoepame bedijkinse'! en afteidingeo van he& water gemaakt wa
ren , Wèl zal geweest aijn. •en ondeneheiil& ,de111 streek ROfJ in twee
deelen, namelijk HooiJO• WeLerin1en en l,age-W eteri ngea.
Zie dè an. Wn1an1■1 (Hoou-) en W'ftUIHn (Lu■-),
WIT.KRINGEN , buars. iu ollnAow, pro,. ONnju,I, arr. eu (ij u.
N, tan ZaoU., omtrent i 11. W. ten Z•. va St,..r,,ijk , onder Steeowijbrwotd. - Deae gem, beet\ met ••gge6eu eeae school,
•
WETERINGEN (HOOGE) , buurs. in da ambtmaonij
pro,. Ourij1111l, arr., bot. en f u, O. ftn Dntmllt', gem. en 1½ O.
vu IJwpiiae,n: met 35 h. •i:n i:SO inw. .
• .
.
·
, In deae bU1m. beeft men de Bol Ie. eene btanlede, ,raap •roeger
'11nnaal in het jaar, door deo Predikant ,an lliepe•teea , het H. A•and.
llllal bediend werd ; terwijl-de eigenaar ven dit plallllja daar- tevens al■
••na•pr dieude , doch clil hedlia& lhans niel. meer; r.ijude in plaat•
daanan , io de bnnra. ·Lari-Weterin190 1 dig&. l,lj de act.ool , • • Her
,ormde kerk en paslorU gebotnrd , en is de kerkelijke gemeente aldaar ,

r

Co,.,_,,
,
z.

til E•lllletnl zoeko men alle 4c m•t W.&TZUIIG 1smeugeslelde 11·oordé11, ·..-elke hier
•let cnoa'd1a word.111 , op 41 Toorden n11 onderachdldln& · dr op Wat,irlni:
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to Im" laa l e gen.amd , barprlUk oader de pmcelde Diepea,ffll
behoorendi.
,
WETIBINGIN (LAGB-), bilan. ia tl. amblwQ C.,.._,,,
prov. Own;,,.1 1 arr., kaa&. •• j 11. 0. tea Z. YaD
pat.
co i u. z. 0. van DirpintNn ; met 11 h. • iSO iaw, Ook -a 111e11
ar 4éH ecbool, welke pai..W .,_,, eea ptal qa 108 1iNr1i1pi

Dcw,,t,,,

beaucbt.. wordt.
·
O,er de pensen daas baan., ~ • hit IJl'UÎI. Zatphta ......,
ltode-, i• ia de Nl'lle helft der ..,.,.. uaw, ......_ de&laa wan
Gelderland en die 'fan Oterijuel en lanffduri1 IJ'!'Cbil ...-; clocli
lloe 111& tan einde p.l,rast il , hebben wij •
et
achooa alle ooukeruid claaromtreat niede· lan1 pbNl 'ferdweaea ÎI.
WETUINGS-WAL (Dl), kade ia i..1 ,.._,..,,.~, pn,.

k•- n'-"••

/foonl-B,_u, gem. 1'fl!ll#I_, lielt • ~ .aa JU ..... In
Zuideo •• tl• poldlll '•1-dt .,. lla-"ÏD - ~ lfic.
neade, om dien polder tegen de o,entrooauor •11•· tltt ~ we&erila,
•waar lup dlla kade, loop&, '9 ~ , QI.IU' YeOrNaeJijll • te
l"' ._ wale,, 1ie&w.i1t uil deo u.mca..a oserlaa1, ~ l , Ic
uUwaren.
.
~BTI, rlv. la ~l'!"iit.~P het. • .,_,. eil:
•de
ZuiA•I wan lal& llhilnil. lltlol..
·..
, ,
Zij •• 11111& . . . a1aidwaarlamlel9 loop S. de IJ&.neallaal ...._ •
aehiereil. Hitoe ea Leylimor.
W&TSENl:I of w._., L, P"O'• F'Nllla4, k,r. o.,..,.., pÏll.
O o l l - ~ l , arr... q •• fi. O. na,._,...,_., bat&. lifta.

'°

.4.,,._,

w.o. ... ,,.....

.

. .

.

He& dorp list IIÏtl heot·, ._ M lift ltep . . . . . .&e teliwri,
• • lelt.• nm
geil. de -W
nûaa lCIO•·•
die IIINI& ia den lancM-. hu .__ Yiadea.
De H..,. ll■h-. lel
wlldier
oalr. ene •k a.Ct. - De.R. K., dit Dld tr M!IINk, .•..... 111
de 1181. van Dada. prekaul.
.
m., lapa wl•r d• w" ... •• ia de
w..i.

het...,._........_

•1•e

•pa.••.._....,.,.,.,,

..,,...w..,-.-

nat.enlaarla, ~halqCirool•lurl• ea lU•i ■ -lurl1
plieeLH. . Zie de.-. J.wu.& (G...,_) • Jua1,, (K...,•>•

WITSINSU..MUI., .,...... mw,~- Fri,,,Jawl; b. ,,.,,.,,.,
01111-lha,__1, t •• 0. waa w...-. Tu" il 1- pliNI

~

~TSBNSU.-TILLI (DB), bq, pw.v. F,..,.,J, lw• .,,,_
piel, Oo,1,,D,,.,,.,...,, ov• 4a Wel....,Yailft. • la dtP "
•H Deckum .........
WBTSINSBB,.V UB.T (DB>. ......., IIIIO•• F,;.,,,,,,J, b.o.,,,,,,._,
piel. o.e..v..,-.r.•. MOl'lkcimeadni& 4t Pwen,ta ill,.. -'·
OOlllelijke 1&~111, IMp Wallui, ia de Zuid.,_B. wi&IOO(llllle,
WBTSINGHB, ook wel w..... a-peW , d. ia
f'IJ,
f!,t,,ti,tg•, arr. • 1 L W. L• Z. yaa
,NII&. t!i 1,••
Z.W.••
t a. K. •
N. ftD 6.....a, ap ••· wilrde, • •aar ...,1, ""' ...,,_ ......,_
waart.1,-llill •or-..-1er ie. Mea t.t& tr H la. aa 180 iff,, ü
. . ., ia .. d• laadfiew ha■ hllt.pn •iadeo. De W.. is ln i., W,
en ll. meealal klei en • • ~ , en lell Ooetea oer of ,._..,
doch dieper heeft men weder de vrueblhara woelaarde.
De Ben., die er 16' in l(Ctal aija .1. bebooren tot. de IJll!I• v111 ,,,.
•i•gA..ffl-Sau...c. v~ maakte Wnllllftl eene manderlijle ...

,-o,

-.ier.

0..-..•, ~- •
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WEB.
1iiL, wcllwt lot 81ftWI Prcali•& Jaad. lka11ü... U..11,11 , _. er in

1800, kw1111 a ia ttoi 11Gar Appingedam nr&rok. lle bll& ••rlij
dea ,u .JM...... a...,., ia WIS •. wri w......, all S••••rl
,_.■ip. Do brk , die tó6r. de Befenaatie laier llolnl, la ia 18to
•·...._. n,kollht; aU ._ uer oacl peelt aijo, waal iaen • •
,, 1101J ,-1- dniliteea aaa, . , Op laet .ltribol, ._. plaallB , wue ,..._..
het af~rekea der kerk Let koor was, ligt. eea bijaoadv pte p
urlL, ~ ADn 0..- ID siJ• no11,r lmmgrool IÏJn uittJubci
telcl. Hel omacluif't. •an dit ged........,.n. luillH ala wolp :
• ,- Doi 11184 tie i8 April
du4e1e....c1ra11un1hrNN A ■NI
• 0.l'a ne SavwuT WnuH■a v,a Vuau.aftllla, Juoekher laontd..ck
• ia de Ubbegiaa M18ti1 • • 4" • • , , ••. , , • , • • • • • A•• Doi
• IIJ • • • • • • • • • • • • - • de • • • • • • • • starf de edale
• llftläcke •• ..,.J ,..._.a..,. G-.. l'M lw-... 41oo1Mr ne IIUHH
• no i...-au WmntM • v........ fruawe, Mlal.i1 ._. •••
• 41, - 8Dwn, IIMh
.

.a.arr

• Spee

mN,

ume •n

poelfllllll

luoe

l!llllrplll ,

• lsta redMNi&, ~ lllia•.
,
.
.
• ~id tÎYilH j■'f8l oraaa ,iat tolerUlt W.,.,
• l;i noa aorgendi apes maoet uU. miW.,
,
(rl. i.: .....wp iada& ik tea
metaen oi•w liplaaam
1111 opstaan , dil, boeleer ook door du dON 'IIIIINlati•-,. wordl wc
dar le1•d i w.a& liul, h1& gelael'cl, enW • . IIINM ,etdaunl te
hebben , aoo mU peaerloi hiap ep lacrlai•• effl'Wij(\ ?) .

;...-.i.,.

. Se.....

• Libertat.u ep patria. .,,....... -■ tor,

.

a Noa ,...._ • • ptablita :.ilaaa ••li•
.
• U,ili1 at Caeiea Yipat, ,tacl• poliliu.
• .,,.,.. pi■--- ....... plebï. ....-.

.,...•~iril•,
..••Si-,•~,.
.....,.....
.....

tiptel·..........•

~

·:

.

(4. i,1 • ik ... _. MOIRUW "1 .-ia11111. ftD de 'f,uJaeid des
• •aderlaads, uiel daldende dat de b11'1Jll'lijle ntrJ• 'fM mtnan p• ~ 'leneaia ...... Jk l,r -U '" op 4e náUip ataat.• luadt" epcla -Une ( • ,...,.__.. pltute 1,loelt, lli\ .,.. war
· • i. Mlk 'feracbl ik eigeae voorde.lea. Zoo .MlllMll ann lijecle ,
• elà\jl •W'l'l IMplrt. ...,
knialaaM,
laictp ·dan mQae
1 die-.wdïp bimll, IINS?>
,
•.
•

•Ua•

De ~ ,.•. , eok. dis

m

HD

S..wer& etNltr,rl• tJtllÎefen ,

wardt gemiddeld daar 80 leerliagen beaoebt.
Dt-"!Ji,-UeainaS•l•e,,, s....,, ,tn.W■---• wuroader
1-Wu-6 _,,.-. eek •I W••terdijbho,a • leer4welde
1ow aa.,-18'lta
W,btti· aH1ie, .«111 llit.nlffltlf-. Ml IWt

•••ra.
rle Wehi11afaenQI.

Zie ai a,t;
hi, .terp ,aillk&e tet. ia .UfOI ·all Alea bats O •• a"e , da edller .&oen

- . ..... mirl,lel ,_

........... z..a1....

.

'

. WCSIIGMLU-SWWIRT • W. pa., ....... Gew:i"a, il-■,
no
1 IÏQl nA :Il'.,._. Bier--waru ,.,....,.,a.wee llette
• • • ta-Sa•••rt. ca U.e..1e,Wa&,i111h" welkt be.ide in-1840
op
w.da ,uàocilat.. la 4it. •tlile je-, wllftll 'fOGr cle11 • ·
Jielüli,a. lflllHUI.. . . . . Nrk pi.a..-1, . . •n ""' torea&ja ep
1- aoatQiade P daeb 1811111• erpl, mi.W. ......._, de tlor.JMPI Suwart
ea W. . .pe , 1h1in, • • ieder tJ-er CS.pa P!ltn• •~ lell Jiier

•iJJád..,
.r-.

tbu, 490 aiclea , ollller ftll• 70

'

r...e..,.,., De _,. ,

die na- ~•

W i T.
~ereeaii,ius Yan-. la Il wu l Biet Weuiaghc t bier liel lee,a11·1n1b& ~
lteeA •augeaomeo. ,is ·,e•aeel Ar.uai.111 S..111na , die io 1739 nu 01. ·
deaaijl- ••rftaflt- kw•m; •ea in 1744 naar Wilderwank \lertralt,
· •Wi1'SINGHBUBDEN; seh,·iit Ha,.,;.ga, preY. fhotti,,r, arr,1'11
Is- •• ·W. IC!n,z. 'Y~R ·-'Pfli•ge"-, bn°l."en 1 \1, z.. w••••. ,,..,.
"-Ie., priJ-eo J •·.N.N. W."•• ,ldorp, IS -..in. N: 'Ylll #'et.

nrrg~; wa~toe het ,bl!haort.
·
. "ETSJ~HBR..ZIJL, (DE) t tlllia in n...;,,g. I ptoY. ,;,...,,,, I
J.tlo'?, ½a: Z.W.,.,.. We1,i11~e.
· •
·
· ·
·Door dtze ~lui, watert het. We La i o Il' bê ra ij I u I t uit, Zie heholm.·•'·'·'• 1 '
".
,•
.
-, .•

t••-

WB'fSINGHHR-ZULVEST, •ai,1veitent· in

11,,,,,..,., ·pro,. 6to-

~~J:":c1~ ~luft be~n dé -.~'11 ••~ Wet1ini,he·-e~~S1u
·••••··..
◄•·~\t nn:Selwe·rt ;' on4er de eente llehdolft Wet•
Jingbe, Sauwert, Thijom, Valkum,
en
Wes\etdQlsbor ■

Hekknm,'êll *cl' de l•tste Ado1"-p, 1 Hane-•1, Zanduort,
Selwert-eo-Borgha-111, en pdeeltelfk Noordwolde, Re111aa1
onder het .bataar' \llfl' ·. lwee &beppl!l'I, lwaalC Zijlteslcrt ea cean
Semttaria , met Hllftl -Bode, · • · · ·
·
·
. WBT.T-AN, ,d, in Oed-lffllil, ep liet s...•«Ae lil.
fflid,

-.1'--, ,adll.•ftl;

• .,,.,,,,,,.

. .

J.,.,

. . '·

. . . . ,. ..
1847 •ttn· In dil cl. .d~ -e.... hls,igeb .......~•-

Dea· 18 laHarU
tea wind- eeoip woaiagtn &m\'et gerah. ·
· · - · ·
WIT'l'EN, d. ·in d4: I l ~ iatt '• Hertagffl6od 1 lw. Pdlla,l,
pro,, lfHrrl-BM«•.' -&ie .ft...'lfl'ntl11,: · : · · ' ·
Wl'M'BN (OP-), geb,:i■ de 1.t1'jmj_.._ .,,,,.,.,_lio.tltA_, lw, ,,,,_
Inl. Zie o,-W1nn.
- .C ' '
, .·'
1 •
.
'
. W.ET1'ENS-EIND ~· .IJ.,ia d~ Il~••~ R~og--·; .1::w. l'ffl.
/i,,,i, .,.-41,tr., arr, •• 1 · u. (J. N. 0. ••n lilml,,__, lat. eu
i u, W, Z. W, na lleltatHtd 1 ,em', /fnn-(JfrlMl,Jn,./f"dfflfdr.,
•·f ,a; Z..i W. "ftn NudN;...: Het 11 bel oost-1uidbb11elijle- pieellt na
het d:-0,.WetlfD, •
•
· • '·'
· • •·n "·•
WM".tBR, ·eil. in Oó;t~J,,,Jil,' ln'dett·-/l/ol,cl_...lwt,;-t· zi.Rt111.
•, Wl'l'!fBRSTBIN, 'ook .-ei,Wllftlltftnl fl')ltld. TOOl'UI, butf i• fi
.1:~fO,· pro•. aw,,.;.g.,., a,,., kant.·'l!o· f o. N, O•
ptn. co t•u• Z.. W. nil D"fsijl, f u. Z, van flil,_,.,,.,. - ·fë, jlai11e,
'Hl~ hij ge,taan heef1, ia o!els meer daa de·tmttlttálat uó~. ·• 1W l'Pl'09,. d, in Ooil-httlt'i i op het'Saia,cAt-ef[ ,._ 1 .Hsid. loc-

..,..,,.1~,

ratarta.

•WK'JIINti' d; rr,·

.:·
. •, . .
., . ., .
lhirm,ago' prth-'.- 6roi11•~:: :~- w~

· ,. 'WIUJlT.'Of w......, voli ·wel V1111t,' d~ in het B.tjl-Nrf-1'iJwl!rl,
.,-,o,,-.llltrd,-dii_t,.; 'atr. en f 1t1. W-, nri l f ~ , bh~ slu,
M. N. O. •an• ..,,.iJil,à, gem. en· & d, 0, nn Bftftirlp,, tpdee
, Wuldtk. -Dit d~ tomi·,_ at. Wnraa:..,.-,, in èeireal>.Wt111ie&
~•ar 1196. Ali1sebieo ia het ook wel de ,ilra 'PwNi; ·w..,.an miálp,fle&

·J•~~•·,of~itaeldi-r•Wtpnildl"t:Ï •••delter~'II·. ~.....•I08'1111r,,· dre 1IIMft. in4e11 ·laiidlJollw· baa·beltm •iadea;
'_
...Be•in.., die er, q 40 1tt1 t •llen ·l.; 1[, alfll,:
eeDè ■ht.·alt,

maun

'flik•· tot bel apoat, ·m. wan "• Bmog-6oecl 1 dek. •an·-~•
--~,, en -door· ....... PMIOOI' hedieaa wordt; .De kerk ....... H.
.Aa1111au '"11'-ijd·, ,_.d, Relbrmatie.aan de lf8". offl'gepatl aijailt,
· ia ia bel jaar 1-7911 aa9 4e R. K; terug gep•en, ZiJ hl!d'I eeee• te•
· tea , ca is un c:eD . o,pl CD eea altaar ,ooraien.

WIT.

B,.,..,.,,,._

De Herv., die er 40 in getal •Un, bebooren lot de gem.
,..,-,,,.,. - De in 18a nieulf gebouwde clorpacbool wordt geinid
delcl door 40 leerliopa beaocht. - NabU dit d. &rel\ men eeo l1ndh11it
tfbateel 1111a,· hetBuit-te~Weort. pnoemd. Ziehet.nlpndearl,
Deo S Febtuarij 1799 rièl bier aiee doorbraak in deo \V nldijl,
doordien er louchea ·Slijk-Ewijk en een half uur beneden Nijmepn
eeae ijneratopplog sat.. Door dele doorbraak werden vele h11iien nr•
nield, ter•ijl dur bU v&l vee I doch ,elukkig ceen• 111eu1cben sijn

~SO~iel hier weder eene inbraak in deo dijk, welke groote Hhad~
1111rigtt.e, In M11rt van datjnr, eenige wehn na tie pmelde door1,ruk, ontdekte men in dit dorp , onder bel ingeloapen aaod , het ge
lleeote ea tleo liop vao een uer fNOt dier, behrelk door 1ommipn voor
eeaea oeros gehouden werd , maar meer dan waar,chijnlijlr. tot het
pslaeht det'· mammouth1, ~ van· eeoige andere niusachtige clienoon uit
voorwereld te· brenpn 11.
.
· .
. .
.
WEURT (HET BUIS-TE-), landb. in het Riji-Nn-Nijra"!ln, ptov•.
G1/r/erla,a,l 1 distr., arr. en f n. W. va6 f(ij-.g,n, li.aot. en i u.
'N. N. U• .an IP~, gem. en I u. O. van s-mgia, lS mÎ11.
Z.W. YID het d. ll'vr,rt.
·
.
.
Het beslaat , met de daartoe behool't'nde gronden ; èene oppenlakle
,aa 6 buad. 18 "• r. 81 ,. ell., en wordt \bH• ia .eigendoia baet11n
ea bewooacl door den Heer C. J. R111D0 ■ 1.
•
la hel boscb no diL kast. staaa , bebal" andel'e 1ebeone boómen •
enkele heerlijke abeelen , de eenige, welke in deae om11Lnkeo guond-.
worden. In vróepre jarea was dit hni1 l'Olldom :,an breecle ,,achten
omringd , welke door de inbraak Y11n den dijk alhier , io ket jaar 180IS,
geheel daar bel aad aij11· toese-oten.
. . .
WEUI\TSCHi-DIJ.K, dijk i11 het R~j"/;.--N-Nij-,,-, ,pnw•. 6,f.
J.lmul, lang• de Waal , 1ieb aitatrekbnde van Nijmeie• ia een•
••telijke rigtmg voorbij Weurt.
·
·
WKOSTENRA2'J> of Wo111111ua, geb .. in bët
hrf, pro,. L;.J,11rg, arr. en il n. 0. tea .N. Wll1 .flautrieû, ·kant,
en li a. W. vao. 1/nrl•• 1 gem. en f u. N. n11 Ki;,._,.; met
U b, en 110 iaw,
·
WKVERSLO, rob. in Opper-Gel,,ln, prov, Liaburg 7 disu-., arr.
en 8 D, N. W. van a.-eatl, kant. en 1½ u. N, W. \'ID 11.orll, gem.
ea t u. W; Z.W. van
met 4 h. en ruim 30 inw.
WiV-Bl\SLUJS, ._tuis op het eil. &1outoen 1 pro, •. z~e/au, in
Flaaawers-inlap, uitkomencle aan de Ooster.Scbelde.
·
WBWELSWAARD,. YOOrm. d. in Yla,-ll!fffl, ;o -'-rder-.A•6-11, ia de dljkaadje Il'nnl.-rde, - Het scbij11L io 1?77 o.er
•lroomd en niinmer weder boven gekoméo té 1\jo.
WEWKLSW AAIDE of Wnuaw.u■ ; norm. dijkaad_je in 1'la11nde~
rea, ia de Ym-.4-.:Aten. Zie Bonaaua1.
WEY, -woorm. d: b1 den Z•idA.llllad.di.-rtl, prov•. Z11id-Ho/lartd,
aa~ den Dubbel. N. nn Onhbeldam en Z. vao Dordrecht. - Hl!\ wu
eu der 7!1 plaataen, •tlke b\i den watervloed na 18 No1e1uber 1421
oaderlJftpoeld l'D eeo der 34, die later nimmer weder bowea gekomen aijn,
. WKYBO,,CH, geh. in de lltij•rij .,.,. '• 11,rtognJ>od, kw. Pnl
la11d, proY, lVoor,/,.Bral»u. Zie W11101C■ (t).

ae
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Wil·.

. \VE1RUIJRT of W1111uan, b,, prov, Fni1laatl, kw, Zemaw»dt11, ·
griet. OprttrlanJ, arr. eu IJl u. N, 0, ~llll lltere11•een, li.a11l l!U 11 u,
1.• 0, nn Bnlttenwog•
. WEYOE (DE) 1 geh., prov. Frie,larul, b. Oodergaa, griel. 0..,.
Doagemdeel, arr. en 41 u, N.O. 'HD L,,u.crda, kant. en i n. O. N, 0.
un Dotha, l u. Z, 0, waa ll'elmu, waartoe iaet behoort.
W IYDE (TER-) , geb. in het grufs. Bure,, t prov. Geltkrlaa,,
ll1aednflûtri11, arr. en :S u, N. len W. ,an Tiel, kant.. ep I q, 0.
nn. c•lorJ I gem. en tl min. W. ,an B,11,idtea; mel Glt. ro
30 mw.
.
·
WIYDEl\T, ook onder don naam. van 11111..ao" bekend I alla
·llunde hoeve in de heer&. Bo"Jorf, groolh. L.,_,,,,rg~ li.w., arr, n
"Sf •• O. ten Z. na Di,iïrr1-, lau. 1111 Il u, N. tea W. na llágn, • (Jt!ID. ,,,ui.

.
.
WBYDEB1'. ph. in de beerl. Feil•, grooth. ~ r g , b., arr.

-en I u. N. N~ 0, ••n l..tczer,J,urg 1 kant. H Il u. N. 0. van .fmd,
gem, Feit•; met ib. en 5IO inw. ·
.
. ·
·
. WBYDEB.TEBBOPP, elleea staande boete in de hoeri. Fel~, paotL.
z.......6■r,g~ kw., arr. en, u. N.N•. 0. nn ldl:rnah,_,,, làqt, ro
·2 u, N.O. no Ber,d, gem. Felts, m hel geb. 1',p,_rl,
· WffKSLUST, 1Dikerpl~at. in N,J,,1,m,l,.6uû,na, kol. Sariaeat,
uo de s.n..,..., Ier regteraijde in het afvaren ; palende bo,11rn,aar11
aan de llliierplant, Verwochl~, heàedenwurta aan de 1111brplaa1,
Toledo; thans, met de YertDaell•i•g •ereeaigd ~ le Ulltell BlifhlL.
groot, waarvH IOO tot WBl'ui.11T behooren,
, WIYLDILIBSSB, "Voorm. amb. in de LM,-1,-1, pro,. N.,,J·
llraband. Zie Wnr.1a.
. WBYIIEllSHOPf, pb. in hel balj. un ,..,,,_,,,.,, grooth. r-,,..
~ ,. kw., an., qnt, ea i u, N. na Lu.maiurg, geqi • .Btil;.mel
7 lï. en ndm 48 inw.
•
.
-.
.
WBYMKl\SKIRCH of W11 ■1Us.11c:■ ,. d. in het balj. van ~ ,
kw., al'I',, kan&. en IS min. ,N. •an IA,n.i,■rg, r,111. en 10 mia. 0.
.,.. B,d - · ,,,,, Ämtt,, UD den weatelijkeo aoom .... hd GranwaLL
. Be\ ÎI eeae fflll' oude plaats , 'W■artoe de fflÛDg Luemburg not•
IJU kerkelijk behoorde. Men telt er 1!iU b. en r11im 700 inw., rlic
meest ia dea land~uw hun bestaan Tinden.
·
De iaw., •Un mte1t 11lle11 B.. K., ea maken 11181 die van eeaip 111•
burilJC plaatsen etne par, nit , welke tot het apoa&. •ic. •an L ~ ,
11,k. van S,, Pieter , te Lu1embu11, behoort, en 3000 aielee ~1.
Den par. heel\ eene kerk te Weymerakireh en eati hijkerk-te
. Dommeldiilgen, en •·ordt -door'eenen Put11e1r ea eeoen Kapellun
bediend.
WEYVER, b. in Dr,gterla,,J, prH. Noonl-Ballad, m.• il•·
0. N. 0. na IIOMW, kant. ea 1l u. Z. W. vaa B""1lMÏlf&, 1"'1·
Y,nl,ui:rn-e11-llna, een gedeelte van het d. J'etJ,,,,.,. uilmalealle;
met '10 h, en .ruin, 00 iaw, - la 'dae b, ataat bel Raadhim der ge111,enle,

WKYVER (HET) ook wel ecu ,etkCt>rdelijk Twunu gespeld, •~
iu de l'itr-lf-1.rkogge" 1 pro,·. Noortl-HoU..d, gem. Spa,J,r«li, 1u
eene 1uidoos&elijle rig1iog wan Opmeer naar den. Spa11brockl!l'Wq 100•
pende•
. WEZEL, geh. ia het Lantl-r,an-l/a,u-ea-ll"aal, prov. GelJ,rm•~,
d11lr., arr. en 3J u. W. van Nijmtgtn, kant., gem. en j o. N. \\.
,·a11 Il' yrAn,,
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WIZILSBA.U, baai in de 111,l;,,:lt,-itt, aan de Zuidkust van het
eil.
resid. Bnotn, dist. Porgar.
WEZEN BBlG , voorm. haie1. In Zolltffltl, prov. O.t'Üf"l, Zie
W11Dlhe (1).
WIZIN-UOWlT, Wtftlll ■OIIST or Wm■adaiT, vdót'lb. 11dell. h. in
hel paf■• Bngla, beerl. Oetetlringm, prov. 6,lJerlnnrl, k•., àt't. en 8n.
Z, 0. van Z.,,,,.,_ , lanl, en 1 11. Z. leb 0. •én T•r6o"b, fem, ra

J,..,

z.

f u. Z. o.

•••

d~•·

Vaa di& adel!. h. i1 nog eene oude pciOl't, met eeb lu:ir tfal lláfr•
wair ·en tbant tot eene pechthoeYè inpigt. 1- daart~ hèhoord _heb
htnlle ,ronden, hàláallde eene opf!ettlakle TUD i8 titmd. IM v. r.
•"•til.! WONlea ·m mgenddrn bezeten -door ileJttfvrou• B. ~- ua RAà,
woonacbt11 te Zutphen. - Voorbeen had cli i1ftennat' •an dit aclllll. tr.
hel tegt, om eenen Koster te Gendrînge1t te mogen a•nstellen.
WBZKNSPIJk, o■ héboisde ·polcl. in hel ell. ·Te.ui, pnn, Koortl
Hollntl, arr. AU...,., kant.• Heltler, ,em. Trui; ~l@da !f·.,
0. mW. ua de Tesetsehe-polduw, Z. aan den ltrinr-Benëltil-polder.
Desa polcl. •be.laat, Yotgens het kddaater • eene oppervlakte- nn
9 liiaocl, 16 v, r. 90 •• ell., en wotclt door middel tan uatm böulell
duiker, in de Tenlaehe-poldel'I, nn 1m overloUigé water óntlaft.
B■ eigeadom nn deaen pold. belaoàrt uitslui(ènd dan het alcemeèn
weeshuis van Tesel.
WEZEVKLDT, adel!. h. op· de llitldtf-Yilnr, pl'dt. (Mtlnlantl.
distr. YtlNtH, arr. en 7 11. N. N. 0. van .lrdnc, kánt. en Il 11;
0. lèn
van Ap,ldnna, gem. Yoot,t.
·
· ·
.
Dil adelt. b. wordt in ·eipndom heletl!I\' eti · Lil"ódnd döor Vrouwe
Aum& CAtu•111.1 lluu1 E■ 111!111H Barone111e v.11 olla lhtDlÎII , douairière
1111 den Heet' Cr.•m Barcm t.li Boii,ni:.
'
WEZEP en WBZBPB·, namen, ónder welke de st. Waa·, bij Cooi~
lul, pro•. lfoord-Bollnrl wel eens voorkontt·. ZI• w..-..
WBZBPB, d. in Zalln•d, prov. 0Hrij11el, nrr., kant.' eri t 11·.
t. ten O. van Dnetster, gem. en 1f 11. 0. fen Yan Ol,t. !lèn telt
er in het d. 77 h en onge\'eer 420 inw., die tT\('e9t irr den làndt1011w
bun hl!ltaaa ,inden. Ooit heer& men er· ~tlnell. kdrcnmoleh, die door
den storm ,an 29 November 1836 terb,Uteld 1tèrd, rtiaat later weder
opgebouwd lt.
·
·
·
·
· De Herv., die er 180 in getal 1Un, maken, mel die uit ee11lj;e hui
RD na Heeten, Pleegst en broekland, onder de bur11- gem.
Raallt, alsmede een gedeelte van de matke ll. 't n I ó o , einder Diepe•
..,.,,, eene gem. uit, welke tdC de klass. ea ring van Dnmt~r be
hoort, en 41ID zielen , onder welke i10 Ledematen, telt. Omtnmt de
1111rle .Averloo ÎI' aan te merken, dat haren Geërfden, te samen met
dié Vlflt Wu11ta, gedeeltelijk ge~glilJd &Un to( het aanslclllln van den
Kerkftlt!811er en heL beroepen van den Predikant ; gelijk mede de on
lo,ten lot onderbood Tan kerk , pastorij en koster\J , eenpärig door die
twee marlen wtrden gedragen. · Dé eerste , die in deae gemeente hel
leeraarambt. beeft waargenomen , is geweest 10 ■ 111111 HABDSUk , die in
het jaar 1005 herwaarts kwam en in het jaar 1610. Emeritus werd.
Het beroep geselriedt door den kerkeraad,
De lterk wa ,ûór de Reformatie aan de• H. Nu:oa.ui lllegewijd en
het kapittel wn Dennter had het regi om iemand tol de pastorij te

z.

z.
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gespeld, welke hier niet re't"GII.
.

.\f Ei.
.brnoemen ea ia bet bezit te stellen. Daar· waren lwtt 1l1arra, litt
eene nn ST. A ■ u, het audere ,.an de Jll,ritilig,te llaap, 111W
.aonder ,ikarijen. Deae kerk, welke in. b1L jlllr 18i8 hertldcl ii,
waartoe uit beL (ouda ,oor noodlijdende kerken 1000 g11ld. u liijce•
dragen, i1 tbana een tan1werpi1r gebouw , met eenen spihtn lom,
doch aonder orpl.
De -ll. K., van 111elke men er 80 Leh, parochiëren te 01,t,
De dorpscbool 'WOrdt gemiddeld door 170 leerlingen beaocbt, 11i\ \\'1.
zu1, en 11nl'9Daeade gemeenten Raa ltr, Diepen•ee• en lf' ijlt.
_ De kermis valt in den lu.talea 7.onda1r in de maand An1111tm.
Onder dit dorp ligt-ook de bHea, Dok I berg eo·. Zie d;,L ·.aonl. ·Er aija ·in Wa1,■ nog Il bund. 78 ,. r. 89 v; cll. wOt'.ale grondel,
op naam -.Ier ·marke alaande •
. WBZBPF.B.VELD (HET), ,oorm. beide,eld in Zallau, pro,. Orrr
;ij111l I gem. Olst, Z. TH Il'"'r• - Dit heidneld is ,erdeeld. n
meeeL ont,ronnen.
WEZOP(DATTE■Ell•), 8ATTlllll•W1111,■ nru"nu1a-Wm,,

Nan.

·op de Onr-l'eluw, pro,. GelJrrlaatl, disL Yelu_., kw., ur. ea
11 u, N. van .lmA,-, kant. en U u. 0. ten N. Y■ n Bliurg, p.
'en Il u. 0. N, 0. nn Olddroei; met 73 h. en ölSO inw. Men Wi
in deze buun. eene aehuol , die gea1iddeld door 100 leerlinp lle
aocht wordt.
WEZOP (BBERDER-), buura. op de Q111,..r,1u..,, pro,. S,U,,.
1aaJ. Zie lla1D11-Wan1
WEZUP, naam, onder welken de ai.ad W111P bij Oooilarrtl, fl"·
Jfoord-Holl,mtl wel eea, voorkomt. Zie WUD.
WHERE (DE), w1&erloop in 1'ollnalOH I prov, Onrij.,,,, p.
Steer11111ïbruoU. , welke een begin aeemt 11n de 1reo1en na Olde
markt, omtrent 200 ellen N. un den Wt!f naar.die plaata; hij !har·
snijdt dien ; loopt nrvolgeaa naar de greuzen , 111 Terlieat 1i\:lll in de ■il•
gereeade· pl1aen. .
·
WHEERBN (DE)• ieh, in de Yier•lf~ltoggt•, pro,. Noorl-lltl•
lantl. Zie W1uu (D1).
.
WIIIEI,, oude naam Tin de buurs, W111,, in de /rlfi,r•Btbll'f,
prov, Gtldtrlantl. Zie W1B1,,
WIA, oude naam van het d. W11■ 1, ia Zallmul, pro,. Owrijarl.
Zie W11■ 1.
.
,
WIARDA, voorm. 1ra1e, prov. Fti,,larul, kw. Oauerg,o, 1'""·
Ti,lje,bleradttl, arr. en 3 u. Z. 0, •an
kant. ea 11,
Z. \V. van Be,.,um , onder Garyp. - De■e state was ia 18ti lffll
afgebrokea.
·
WIARDA, ,ourm. state, prOT. Frir,1-J, kw. Oo,tngoo, griet, 0.1Dongeradeel, arr. eu 8 u. N. 0. van L,eu-,rJe., kaal, en li u, 0, 1111
'Doek•."', onder
WIAllDA-S'l'ATK, 11ate, prov. Frini.,.J, lw. Oo,tr,goo, pel,
L,ru-rderaiul, arr., kanL en ruim i u, Z. vaa ~ • , lr
Goul•m.
Deae state, de fraaiste welke nog iA de pro,. Frialand beslaat,
onhing bareu naaru naar den Poteal.aat S1oiaa Wu.llH, die ltMr nrJ1
in bet jaar 1404 , toen hij mei H.1.1111e Ha1111JH LuL Po11:11t11t ,ert~
werd, be"·oondo. Vroeger werd bet bijgeaaamd Sc ■1H1nn, terwijl Il
de nabijheid lagen PuL1rua, mei. eene nieuwe Lovinr en eeawelbe·
plante opreed ,enierd, door Jonlbeer Buua■Tn■ 811H&11t.t.et1 o,;,.t.
• i t uu , door den ielfclcn Deer afgebroken en plcchl, Dat drrc

i,..,_,,,.,.,
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,

wrc.
plaa11en 1•l.1glen . door drie gebroeders bewoond te worden , die aroot
\t!r"1aak ■ cbepteo in het drinkl'n , en daarop roemden. Tel bunN•
1rd1ehtcnis werd dil nnje gemaakt :
Qui noa tres geminoa auperat eertamine Baccbi
Il-ic ,enit Alcides redivivus eonteret Hydram,
.
(d. i. vrij overge1et :
Eer dat ons dapper driemanschisp ,
la Bacchus' school •elleerd ,
W orde in- eea Frieache1t Lekcnlrijd
Verslagen of ,erkeerd ;
Eer aal de woeste Hercules
.
Herrijzen uit. 1Un 1raf,
En ,laan een tweeden monaterdier
Tien- duiaend lieppen af.)
Dt:ae slalc bataat een• oppenlakte van S bund. & v. r. iO ,. ell.
eu wordt in eigendom be,eteo door Jonkheer Reuu G,a" u11 C,■■1Hu, te llniaum (1).
WlBALDA, ook Wnu11&, vooma. atata, P""· Frif,lcn,l, In,. 001tergoo 1 griet. Oa,I-IJortgetGdul, arr. en IS u. N. 0. un Lll•111111rJn,
kant. en 1! u. N.
•an Doeu, IS min.
van B,11lo111i1r t
waartoe zij behoorde.
WIBBANDA ook Wnau-., voorm. state, pro,. Eri11la111I, k-w.
Il' tllttgoo , griet. 1'otilff'Otlnl, arr. en :S u. N. W, nn, Snetl:, kant,
! 11. N. Yart Bo"-NI, 10 min. Z.W. vàn Hwl,._, waartoe •U be
hoorde, - Deze state is •óór ecnip jaren afgebroken,
WICH (01), norm. water, pro,, Znlartd, Zie W,nnln (D1),
WICHEi! , d. irt het Rij1t-f1Gn-1'ijnwge1t 1 prOY, 6elMrlan,l, ZiO'
\\'11cwn,
WICHEBSI • naam, welken de Negers IJCYen aao de verl. _plant:
STn1,uT1s■ uo, in Jfllfkrlan,J,-fhiona, kol, S,.,.int,,,.,, Zie STu11-1u,1n11a,
WIGHMOND of Wna■oH, in een charter van 793 reeds ,oorko•
menile als Wn■-1111a1 v1Lu, bunrs, in het graafs, Zatp/ar,a, pro'f, O,l
dnl,m,l, arr., kant, en i u, 0, van
rem. /Fan,n,l,l 1 mei
iaw., 'HD welke do R. K. tot de s&at, Yan Bad bebooron.
V""'Sir was d._e b1111n. eeR dorp , wanr cue kerk 1tond , die op den
naam ,an ST. LuDG11■ 11s inaewijd was, maar reeds hmg door den IJ11el
die daar 'fOOrbij vlieC, omver geworpen is, De11 LoH■ aus dacbl hier
een klooster toor do Benedictijnrm-Monoiken te bouwen; maar hij werd ,
volgens ldua101 (2) , van Godswege ,ennaaod , 01n het te Werden , aan
de Roer, le boa wen. De Abt ,an dit klooster, die ooit een llijb
,orst waa, had het regt, orn, benc,ens den Graaf van Zutphen, eonen
Putoor ,oor deze ke~k te benoemen. De kerk bad eene ,ikarij: te we
li!" ,an ae 4lkrheiliglle Jlaag,l MA11& en St. C&T■ H&IIA; wiens be1iUer
phouden wa1 driemaal •• week& mil te leien, en er- ic verblijven, In
li,il jaar 14li9, op St. AnLonintdalJ, heet\ Woo,11 ••• D1■ ,a11, me&
aijne hoiavro11w l,&■■ 1 , aan deac ,ikarij , tot venneerderiog van bare

o.

:no

z. w.

z.,,,,..,.,

Il) Ben, die meer omtrent de noegere bealltora dezer atale willen welen, yerwjjzen
'Wij DMr llel moennalen door 0111 aangehaalde werk : O.tl-N..,,,,.lalld, In rü uit 'WH9U•
~•• o.,,.,../t- Burg,r, ,,, KalltdeN g,,1dMIII til a/'}lkeld door Xr. C, J', E. RemDi
"411 l>U AA, waarin men ook conc fraaijo afbeelding daàcvan UDtren.

n,

In hd lcTen YAn Ler,og•t•• •I' 28 Murt.
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WIG.
ÏN,Olllllen, IJ'lfl'ID de 1001enoemde Btoe~laliendcn. Dae W01•
TIi to aijiao buinro1nr be~li, oven als de oente slicb&en ea ~ 
tÏfon I den flits September 140t, plau badcleo, de bege,ios '°°' ä
aelveo en hun,ao erfpaaanea beap,okeo, Ww.q na 8&11&, A...a
x..,.., Can Korna.au CD IHH YAI DIi VoauT, e..... Bff'fft
luwe, Oimgten van het ga1tbui1 te Zutplien ; voort, Ä1N1D lhau
G1a.HD1100I , A1D11u l11au ÄH0111&1001 , IMi&ul 'I& RUT, R-.
•u11

DIi M1uc:111, 811ua11 Suaa1,1, B1111 na Bo11t1, T1UH01 ,u
v411 •a l\11111, Wu11u ToLLUa 1 MIIUO SIIDRU,
Won11 ••• D1a11111u, B1111•11ia Wu,1,uq. en 'f■soHOa W1t111s erf111aa01eo of erfbe1iUen onder de parocbie van W1c:a■OA, eindelijk J011U

•• Wuu, Jo1&1

V01an1111u mécle e.rfsenameq , en H&1a11 Wou.uT Kerkmeest.er, leb.
hen het .erf, hoven -v,:rmeld en in de papieren der kerk S,u L.wm
la114 poaamd, in het je,r t«tsJ op $l, MarpretbaaAvood, ffiwt
aa.. den Dekeia en ho, kapillel tao ~t. Walbtirpkcrk te Zatphea. 11
hel jaar UlllJ, dea Zaturde~ voor St. llillllbe&tdas , il de OtMl"I'
,redeao voor Golll■LI n■ DU Gaun■vn, Regter van Arnhem n t111
Let Jnrartict nn de Velu.we, - NalJij dit dorp llood vreepr 111& bi
teel B r u Dl be r IJ , mil eeoa kapol , die oader de parocliiekert m
\VIGIIJIGaa behoorde,
·
Deze buun, is b\J den walenloed vno Januarij 1808 geheel 1oàer
ploopea,

WICHELSCHIID , geh. in de beerl. Fûc11bacl , fJfOOtb. " - ·
•urg, kw., ar,, ea I q, N, W. •an Lu,..'!'f/, kant, eD 1i u; 0. no
Mtnc:~.t1•m. J'i,,:J,"'"1; 11111. 3 b. ae iO anw,

-

U,,_,,

Wlu&UBURG, oode bofaL, in hel. 0Miaarliff der 1lf0"•
arr. OD 8 a,
W, ,an ,4,,..,,/'ffrl, ~nt. en lli u. W. ftD rijf,,
6ij-D■ur1tM, gem. en iO min. Z, vao &ludltnji, aan den llac-AdÏm
~ ; die leopl. ta■ de aem, Route■ tot aa■ he, BeaaekomDM.r-tier,
1lecbta 10 min, na bel voorm. do,p, 1.-■ geh,, '1.Goy.
Ben der Jouke(' van '1.Goy was de 1ticbte, ,an Wrcaaana, Wld
haia bu~I. niet' meer; 1laebts een dui,eq~~ ÏI hehe■ipev.wqr.ei
van een der twee bnstiona , welke lot vercled'S'•I ••• bet blttel •
den, Graven van tlieo naam (W1caaano), \emen "Of in OuilleltlaaNI
~oor. Sedert eeuwen is het. kasteel in andere bantien 0ffllJ'PI•• Tu
tijde \'U Kci1v K&a11, V, was b,t onder de riddermalip ·~
niet opgenomen, Ben buis, pouwd tesenover btt eiland· .waarop•••
lijd, het ka■ teel stond, diende ia 1748 tot 1omenerblijf na M,, H•
Uls Au1111111 WntWAa.t., HNr N■
B u ~ wua
Utrecht , aan wion het in eise■dom toebehoorde. Zijn- 110011 Je■..
W1t1wA111, Resident ,an Gorontalo, overleed er 10 September 1811,
alsmede den 8 Julij 1818 lubtgettoemtlena IOOD . , . Ga.... Wmwm&,
Oud-Schepea ••• Ut.recht en Booaleeraar te ~ . Tbam ia Ml
een eigendom van de■ Heer BilnOLo■HDI Ww.u WnnAID, WIOl
aehlig te Leyden. - Het beslaat eea om11a1 van me■r dan 1110 ......
WlCI.RAfmX, i'n■ache ■aam ,an hel ph, W11.a1NU, inlll&Wj.
••n Lau:eia......, g,ootb. I A ~ . Zie W,ua...
WIDA, golf in 01111-lndil, in den •oluWe-.drdtipel, ia de z...
stt, aan de 1nidoostk111, van het. eil. 6ilolo , lu11elien het 1111de1Qlé
en auidooatelijko aehiereilánd, 111 uren laor en ltijna nu soo breed
aan den ingaoi, len Z, van welke men de eilandea Wida vind~,
WIDA, eil. 10 Ooll-1,edii, in den •olabele-..lrdripel, Z. van Gilolo,
WIDASARI, oudd. in Ood•lnilië, ophetS■INlcucAecil.J..., relid,
('Acrrlcm, ada, rca, lndramajut, aan de wcatelijke kusl der l ~ •

z.

s,......,,.,
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\VI E.
\\'U,t..J,NISSE • voenu. kaal. ia 1Jugl4r1-nrl I prov. ,Toonl-BaU.J,.

Zie \V l,IHIUIS,
.
,W IDRl,E • verkorû-,. ,aa W1H-H1L1, naam I welken de mond:
tap de■ Rijo , Hor Bnelle , vroeger pdra,cia heef&. ·
WIDER" io hei Laa. V1nu, naam, wellum bU da oude urdrijlt
liel!Clarij~eN 'WOOROmL , en waaronder mea waanchijnlijk venlUa. QIOet.
de i•99&erlUOGd van de Eems , welks lea O. ,an GroaiDpa aich ia
Je 1'oortlue ·oallast ;· en, wegen• bare hteedta aldaar vermoedelijk,
dm. .genaa111d werd.
.
.
WJDOD,\RKN, d. in Ooi,-lntlil, op haL S1111"eAüil.
ruid.
P,,.,.rorwian , aan de Slrul•tan-lladura.
WIOOCK. , fo&laell of belcb, dat man vermeld vindt , al,· ple,coin J,'l,),ile, bij de Hem.
.
WllK)JlOPAJANG • plaau ia Oo,c-/dii, op bet S..11tla#Ae eil,
J••, resid. Bagkn.
·
WI~, geh., prov. Friula11d, lw. Oo,trrpa, sriel• .,,ul•Dortgtr•
111Uel, ,arr. en 6 u. N. 0. van L,e._rJn, bot. en I u. O. tea
N. 'fan 11/oI.enl, ½u.
W. van Ne,; mel 4 h. en .iO inw.
WlbJjEL, voorna,• water in Znid-llolk,.u, da& in den mond der
~~~
.
. WIIDRNHOVBN, allN111taand b. -ode heerl. B011nekitl, grooth.
L11nmb•rg, li.w., arr., kant. en i u. Z. Z. \V. van Ditkin:h, rai,

,1a,.,

z.

füld6r11M.

WJ.BGEl\ATE.BP,of.WaNDlru•-, toora. aatbe, prot. Fri11l1u11l,
h·, Oo,tngao , 1riet. Äfluianpelea,
Op dne salhe w.-d , in het jaar 1140 hel Gerkeskleoster ~hl,
waanam ha lepnweordip dorp TDD dien aaalQ 1ijn aau1iju ,encbuliligd. ia.

.

.

WIEKEN of Wuua, buun, in t.e, J~&. Bff11, hoeri. Omdria9'•, pro,, Oelderlaatl, kw., arr. eu ut u, Z. z. 0, vaia ZalpA,n,
kaal.. -en. i •• W, tea Z, ,an Gnulriagn; mcL 100 inw.
·
WIEL, ook wal Wwaia geaoe111d, seb., pnr, •. Frvsl«ad, kw.
,,,..,.,,,.., riet, B ~ l , arr. en. 11 u. z. z. w. l!DII , ~ r 
,,. . , kant. en 11 u. N, len W. van R•..r,l, ¾ u•. N. O. HD ll'ei
"-, waartoe aij gedeeltelijk behoorL, 10 min. O. nu Been, waartoe
liet. oterige tJedeel&e behoort; met 6 la. en ongeveer ISO inw.
Dit.pb., ha&Hlk aan da WielervaarL ligt, beeft aeker 1ijnen naam
onlla,id ,an eeH kolk. of wiel , door eene zware dijk- en doorbraak
ia tien Slaatedijk , veroonaali.\ ; het.welk n0tr 1i1Jtbaar i, aan de korte
OOllwaart.èlae kromming va11 weli en hros en uiL de~ maL het ove•
rige 111aai,eld ia l1el gebecl nieL o,ereenkomencla , laagte Yan be& land ,
•lak lela WalllO en MD1tend1 ,hlnnea1 de ltrur in hel Oodluad sele«en •
Wl&L, oàdtijds Wam, buun. in de lfider-B~•w, pro~, lJ,l~
tlerlan4, B~1lfflll·, arr., kana. en 11 u. N. 0. van Tiel, gem,
en i u. N. O. van Jla,m/,:, iat de beerJ, ll,.,,...ll'iel, 10 mia. N.
•••· Boi, aahij den Rijn of Neclerlietuwaebe-bandijk; mol !at b, en
1ill inw.

· ·

Deae buur&, vindt men be(eent op bel jaar 1547 tertneld. Ond•
!\Ida heeft hier eeoe lapel ge,taan , waarvan de doop'font , voor eeaip
Jaren Ier plaelff , walll' de · kapel IJCllafKI lieefL , opgegraven , titan,
neg bij don dorpsmid, to' Eek als een koelvat gebruil.l wordL.
Uok is hier een gierponteineer over den Rijn op' Amoroagen, llrt
W_ieltche•"ecr- geswewd, · bij hetwolk_ vroeger een Cr~ heeren•
l11111 t\oad, gemeenlijk hel Il ui s - l e - W Ic l geheeLen.
Zie dal arl.,
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Wl..B.

HlCI, pro'I. Frwilau, kw• .z....--,,., 1rieL. O..
niall'llrdal I U·ruin. Z. U. van Doniaga.
·. Hit ÎI een ioba111 •an hd Tjeoll1111eer, welt.c deer de J.erke1loot met de _lnfor•.e i11 •erbiodins 1\aat..
WIEL (DE), oude naam, dien een gedeelte 'fan de ',
IIIIGf't, in de IAHfe,tra.at, pro,. lfoortl-B,,.,,_,,,, d6r dat lij ai:~
met de Donge nreenig\ , plees te dragen ;
men Lier '• Gu,au~
1.011 moeten aoeken , . -..a11r'l8n in een brieE
aote van afetan41 • j"
vervallen dijk en dijkkarelingcn en,. in deo grootell waard, • • •
1i Seplembèr 1377, door WCMinii 'f.U En, melding wordL pnaub,
i• onseker.
f
. WIE(; <DE), pold. in deu Lopikawaard, prov.
arr. lJtndl,
kant. /Ju,l,trin, gem. Jaar,nld I palende N. 8!8 Lopik ol de 1•
weleriag I O. aan de Vogelaang, Z. aan deo Hoopa-1.ûdijk, 'f. uo
de Vijfhoenn.
.
Deae · pold. bé1la111t , volgens ~L kaduter , een appenlüie. •
1-16 b11Dd. S7 ..,, r. 47 ,. 1111., r.ijóde alles schoU»aar laad; lll•Hl.
wuronder IS boerderijen ' ID wordL door ,••• hoos uemee&' - pold. Vogelaarig, op de ri,ier de Lek, •an het o•ertallip
lll
last. Het land ligt O,IS:S ell., onder A.P. Hel polderba&aucNlllt
"I.OOl' alle de vijf polder• onder Jaar,m,ld uiL eaneD Scbout ...
ra4en.
.
.
WJKL (DB DOJTSE-), vaart, pro,. Frial..J, b. d.p,
11riet. Ti,tjerillffadnl, f 11. W. ,an .7'iefjed • tla& ten W, • •ei
Oudtlnl en tm 0. met de Santling in ftl'binding 1taal•
. WIBL (RUIS-TE-), oudtijd, het Ha.1Ha-Waaa • voorm • ..U, •·
in de lf,in-B11-, pro,. 011,lerla•tl, B~llllûlrild, ar.,•
en 1i o. N. 0. •an Tiel, gem. en ! o, N. O. "la& .,,.,..,, l ••
Jti. teil O. na Bel , aan deo l\ija.
.
,
. HeL liesleef, met. de ,erdere gebouwen., boieh--, wei 811 .._..,
110 bond. en behoorde voormaals aan dea Beer Ena'I J,11 ._
uw Nin:11caH, genaamd Nnauara. la heL jaar 1~ ... •
onder sijne kinderen nrdeeld , waarvan de heerl., me& hel Ulllli
en 81 knd, land, aan dçn eenigen 1oon, W1u1a Go,..,
Baron u11 N1a&1aca111, genaamd Nnu■ 11a , werd aanbedeeld. Dm
verkocht diL goed , in heL jaar t8S8, un 'N ILµDI Hua&1& P111, Bles·
t.er te Tiel, Ju YA1' f,urr11uLT, Collecteur aldaar, 11a·L......,J..
■ H!IU VtUTIIG■, Burgemeester •an Zoelen, die in; bel .......
jaar der.e ,oederen in perceeleo publiek verkocht. bel>bqP, • ~ .i
.kasteel r5teellt. i1 , • aoodat men Ier plaatte , waar dit ; plUD W,
thans n11!LI meer 11et. dan eene bocrcn-,oning.
,
WIEL (DB GROOTE-), meertje, pro•. J:rû,lantl, b.
. ., ,riet., L,,,.,tnla,s,l, i o. N. ,an ,k 1-.., , in heL cl. la·
tnga, •an allo kanLen van 1eer vruchtbaar weiland CKDp•!lll•
Di& meertje hetwelk thina nog eene oppenlak&e belJaal ••• 6 lmd
Si •• r. 70 •• ell•• wordt van tijd Lol tijd kleiner d®r
111
den Weel• en NoordwesLkanL.
.
·
· WIEL (DE KLEINE-), Yoorm. meertje, prov. Fri11la11d, kw, Z!·
H11-d111, griet. L111111lerlaml, Z. •110 de Groote-Wiel. Dit IMal1
is seder& lang diJ.L' gegroeid ea in •ruchtbaar weiland h e ~ • ,
WIEL (DE NIEUWE-), euoe der 11.illen van den BiuW. Zie

· . WIIL (Dl):

a,.....,,.,..

or
or

u,,edat,

w-,.

•v''-·

r....

z.,.....

au•

Hu (Da G1100T1•).
WIEL (DE OUDE-) , Il.il in den Bi.,1boacli, prov. iîoord-Gral,.I.
Zie 01101-W,u.

WIE.
- WIKL (SIIBDS-), meertje, prov. Eri,alaa,1 1 kw. Owlergoo, griel.
'l'illjabl-.lttl, W. ten N. nn /lyp,rlt,i, hetwelk N.O. met cle
RgJ eo Z. md de Ho ■ l•ielu in ,erbi11din1 1laat•
. WIELAS, pluu in -00.t-/arlil, op beL llol11beke eil, 6ilolo, ■an
de Bani-Yan-Oua,
iWJEl~DKNBSSB, YOOrm. amb. in de L1JJ1gut,aal, pro•. lltHWtlBra6oml. Zie W 1u11u.
·

WIELD~l\BEBX (DB) of Wn11nsx, ,neMietende beek in ~
6,'!kr, ,'p~•· Li,,.l,urg, welke bij YHlo ontsprin&l en aldaar 10 de.
Il-, ualloopt. ·
WIELD.KBHOI of Wnaun, bcMvderij in Oppn-6,W..., pro•, Lira
~-' arr. en 41 a. N-. te11 0. Yan llHr•ond, bot,, gem. en iO min.
Z._ ~n_ Venlo, alwaar in 1187 do eerste Henormde ,ergaderintr werd
pllodden.
ZU beslaat , ,olgem hel bduter, eene oppenlakte HD SO band.
4t Y,'1', 91 "· ell., en wordt in eigendom beaeleo doo,.. hot Roo1111Cb
litbofük armenrslicbt der atad Venlo;
WIBl1D:KB-IIUll (HBT), water, in het Riji--lfija.gn, pro••
lltWtrla•d, dat onder Pruiaen , bij bel d. \'an dien naam oollpi:antrt ,
• •icli door eene 1neMietende beek 'fan dien selfclen naam i11 de Waal
oatlnt , door eeoe ,lni1 biJ de ooodbueo ten 0. ,an Nijmegen, Be&
loopt alfGO in eeae wateliJke rïtrtin1 lanp den •eet na den ·lloanl'liheft, YOOrbij · de d. Beek en Ubbe'1Jen.
.
WIB~DIJk (DB) , eipnlijk de UaraaD1a , dijk in het Lq.,,___
Strijna, ·pnw. Z-.itl-Ilolland, sem. Stn'jm, welke, in !!CD• noord
oaa&elijke rigti■g, tu,sebea he& O•Je-Land-r,n-Sfrije11 en be& l..a,J.
,._En 1doorloopt, HU dru3t dien naain nur &wee. wiel" &epa
den di'lt. 1
.
w1ILDBHCBT, Leerl. op het Bila.,Z..,,.■ -Donlndl, prot', Z■i,,l
HoU.u, arr. en kant, ~ , · gem. lfïeldr«At..,.t,Lni,a-pol
ltr; palen~e N. uu de lltijl , 0. aan Dubbeldam. en. den Looia-pol
der , Z. aad het Zaiddiep en den Amer, W. aan de Dordache-kil I die
haar no •• Granadeel acbeid&.
.
.
Desa beerl, bataat uit den Oude-Beer polder, den Nieuwe•
Beer-pold•r, dea pold. Beoedeo-den•Oudendijk, dea pold.
Boun-deit-OudendUk, het Bnn-poldertje, don Rnrel•
aebe-polder, den Brabers-polder, dea Tan-Dijk ■-polder,.
den loperenbei-1-polder, lienc_,en• nog eeaige kleine indijkiD•
pa ea bel grootste gedeelte na den Wieldrecbuobe-polder.
1.ij-bnatde geb. Wieldrecht"en Willemi.dorp, be11enn1eenït1
•entrooid li1pnde buisen , waaronder ,elu fraaij, landpederm ea
boerdmjen.
.
.
.
De inw., die meeat in den landbonw hun be1taan ,inden , ea op
i na, alle■
aijn, laebooren lot de kerkelijke gem. '• 6nJNti.
"wn-H'ieldrecld e. 11. - De i R. K., die er wonen, parocbiëren
Ie Dortlrnlac. ~ •en heel in deae heerl, geen school , maar 4a kinderen genieten onderwijs le '• Gronatle,I.
.
.
Be. beerl. werd in het jaar 1414 &er leen phoudeo ,an Wiuu VI,
Graaf NII Holland. In het jaar HIS:S ~ad &ij GusuKU Quuu. lot
Aaal,aclitabeer, ln het n1idden der Yorige eeuw .wu aij een eïtreado,n
•an Mr. G1u1D Bau.11D1, Vrijheer • • Bloilatttl, Amltac:b'6bat:r waa
Donln.o.,1, in den Oad•Raad. der 1lad Dordrecht en1,, CDI, TJiaoa
•ordt 11J beae~n door aeo Heer Mr. Mn,11 l ■,11 P.u~w, woonachtig
le ', Gratcnbaae,
t

Her"•

WIR.
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BeL pJa. W1UM1C111 ligl 1 u. Z. Z. W. ,ao Dordmlit, aan tic
IJordacae-1.il • waarover Jûer eeo riju poot,ecr i, op '• Gn.....tcel,
be, Wieldrecht.sche-•reer ~ V66r den Sl. Eliubelhltloe1hu Hi1 bceleader Na d. W11L1111:1T,
doch dil 9ClaUnt meer nidelUk te hebliea aelqJea, ea Wao.t 18' 4le
71 urpeo • welb bU dien ,leed o,ell&leoalll . . . . onder de S4 1

..... nimmer weder aijn bo,earkomen.
Het wapea YID W1"1a:n badu& ia NO weW
&. AndriedraiNn ftD ailver.

.

TU

aanar I
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WIKLDRECUT-XIT-LOUISAPOLDER, pn. op llä Bi,-.,..
Dortlttdt4, pro,. Z■itl-HoUar,,l-, arr.• u11&. ~ (tl k•••,
-i m. k., 15 ,. d ) ; paleade l!f. un de gem. de ■ijl-Krabt,o.ea-ladart
en MD Dubbeldam, 0. uo Dubbeldam, z. uo laeL Zuiddiep,.à
Allltll' en 11d Hollaaldiep , W. aan de Dordache-kil, die haar ••
, ... Slrij• e1t '• Gn,eodeel-en-Leerambacht scheidt.
nae p , heltaal uit de beerl Widdreuhl en dep Loaiu.
polder; beslaat, ,olgenshetbduler,eeoe oppenlakle van !l.617 llul.
6:5 ,. r. 71 "• ell., wMrOnder i0i8 band, i "• r. UI ,. elL liel11t
baar land; lelt. &IS b., bewoond door Si lauilp&,, uilmakeade ae.
bctollring on 440 iDw., die _ , iD dea landbollw ea YOOGIDNllijk
in clen ,la,liouw ho■ beslaan ,iodeo.
lle inw., die el! op Il u allen Herv. r.ijn, behoorea lol dt p.
nn '• 6rn•nuJ.l...,...ll'wldrdl ,. •• - llen heeft in deze 1••S1ebool , maar de kinderen. poieleo IJtllleeltelijk onderwija te •, ' - ·
,ltel, · ged1111ltelijk te Du66.,._,
.
Hel wapen daer pro, i, het ulfde alt da, ,ao do hoeri. W111111m,
WJBLDBBCHTSCBL-POLDiR· (DB)., pold•. in be, Jiila■i,_
Donlreell, pro,. Zuid,..lloUarul. Zie Duuu.11, ■- W1a.•1c:■ rac11-.....,
WIELDllECUTSCHE.ZKEDUK (Dl), 'toorbeea ee11 aeedijl, Ilias
.ee• bi ■ nendijk op het Bila~a-Donlr«l&t, prov. z,...H.U- 1
welke bnuideo ,\en Wi11ldrechuebe-1)older in eeuo oost-aoe,td~u
ristina loop, na dto Kildij• lot. aan den Scheoleldijk , wolu 1111111

*

baar verlenpe i1.
.
,
WIELEN (DB GROOTIH, meer, prov. fm,loftll, iw•. oo,1,,,..,
3riet. l'iflljnatm,tl«l I i u. w. Ylll llyperkerli.' welka N. met 4e
Hu,viel1n, Z. me& de KZ.ine-Wiel,,a au W. 1ael do 0 ■ •
d Hl io ...irbindiaO' ■laat. .
. ,
WIELEN (DB HOU1'-), meertje, pro,, Friufa"d, kw.
1riat. 'l'~ljerátMMltel, i u. W. van Ryperkei:li., hetwelk N. me&
be\ Si11rd1-1'id, Z. - t d■ Groole-ll'i,ln 110 W. aaetlael
U • ,U u l in nrbindina" ,taal.
.
WIELEN (DB KLElNK-), meer, pro,. Frit,larul, b. ~ ,
griet. Tieljerirlllrflflm, i u. W. ten Z. ,vaa Ryperkerk, hetwelk.J.
me& de BrHh-Wiele•, 0. mll& de So,uli ■ g eo W. IIIÄ liel
io nrbindi■a 1&aal..
·
Wlll.BN {DB ZBS-1 • water, prot. lf.,,,,J.Bollntl. . Zie Zawaa.11.
WIKLBllVAAllT (DE), waar&, pre,r. Frinlaatl, kw. 1r_,,..,
8"":· IJ,,a""'-'-l, ia ee1M 00tlelijke rigtias • • bel. geb. WW ei&
de ,_,,,.,.__,, HU de S.nàr,.trá'llflOrl loopende,
WIBLHBO, Nam, onder welken de riv, • Wur., pro,. QJM,
Ja,ul, in dn achtale NUW veorkem&. Zie dat woord.
WIELIIOVEN, buit. op het llilrlwrl-1111•-Dmlrultt, prov. .Z,ml-/l,l.
h,,,,l, arr., kat. en 1Ju,
Z.W. Hn D,..J,ne/,1 1 p . 11',ilJHcAt·
mtl-Lu•iia-polder, l n. Z. Z. W. van ll'it:ltlm/&t, nai,ïj de Kil.

Oo,1,,,_,

o.,,..,

z.

W 11.

...........

\\'l&LIILKEBliiK , polei, in 1Falrrland, pro,. ifoer-4-11°"""41. Zie

~

WIELUIGE (DE), ,aarwater booonlea &.u-1'......,._, pro.r.
Zttftiratl I La•tl-••-Kwtatul I l!e& zuidelijklte en belle .....,' CIID uil
de ·Noo,daee de &belde op le koaea. Hel loopt tu,achea bn llibuncl
wi de aoerd- en de .....-mde Vlaamache kust au de HiclaUde,
ea ÎI ,oor de I"""" aehepen benarbur , daar het bij de lftlO&ll•
di,pla ,aa 100 palm., eene klei■ale dieple un 80 palm. heelt.. De
1lrlk~ing is aap dao inganr lol e.en ,oorbij de Paardea111arkt , eeao
baak in H W1u.1111, 0, teA Z,; wordt daar O. Z. 0, f 0., OIII weder
1poedig . do koen na 0. ten z. lo beraemen.
De l'OOrnaams&o banken sija, aan da noordaijda: da Bol-n n•
llei1t, de Bol-un•KnoU,a ea de llampal; · da ondi.,_.
pl...,_ op het Il i .b sa a Il ; meer naar bi■neo beeft mea de P Il n &
u n-d e-K Il eb o 01, Aan de aui4aijda hult aaen hel Zaad, waaro,

in laai IPffk B,ulP in J.iale,tegen , ep ■••••• ten . ., .. mijl 1111
dca wal, een bankje il, belwelk mei laag water 1lec:ht1 ISO palm.
waler behoudt; ,oorts de Binnen-Paardenmarkt, da Paardoa
warkt·en be& Bankje-ua-Kadnnd.
Ua aû4den Yan de Bel-wan-Heia& 'Viadt 111t11 in da peili111 ale
~t: Ueiat Z. tea W., Kaduad Z. O. ten O.f deae baak ie bard,
eveo als het ~ e llilnaad; er blijt\ op bel droople gedeelte 518 palm.
water slaan. De Bo 1-u n•K nok ke beet\ ower laet naiddea : KnoUc
Z. W, \ W., Kadsand
0. tea Z., bebendt 47 palm.; a.wijl da
Hem p e 1, waar mea van het midden ladl8Dd Z. ten W, en Groede
Z. O. ½ buA I op de dN18ple plaats !IS palm. wal.er W.oudl. De
llol-qn-Heitl en de Bol.oraa-KnoUe elrekken aich O. ea O, &en Z.
i mijl, en de H-r.1 O, z. 0. 1i mijl uit. De Pant-nn-de
Ellebo;i• der.iling1 de torea van Vliaiapa N.O. &en 0. f O••
de Heol'd al 7... • 0., beboadl 11eoht1 iO palm. ••ter J wwijl mea
• wein bai&ea die punt nog een klein plakje mal i7 palm. waler
hat\, lliil Zaad loopt. lanp de pbnle Vlaamllhe kut, ia aan de
w11taijde HD het Sluiacbe-gat _,. -vlak en wordt nur binnen 1teiler.
De Binnen-Paardenmarkt is ND uitatekend gedeelte ,raa de
Vlaa1111ebe knat , op bel Zaad , beginnende bij .bel tiluiaebe-pl, ea
wekt aicb QD daar om de N. N. W. tot I mijl uil den wal uit; hierop
blijf\ op 10D1mi119 plaatsen niet meer dan 10 palm, wal.er ■taan. De
~~ardenmarU ia"een haakje fin aleolsta r.-mre.!li~f!klbeid,
IIJ.te ~oeg f IDIJI laDIJ I ia eene OCllti-aaidOOllelijlle ftlJllnf , OD
ligt in dé peilinr Knokke · Z. W. ten W., Kadaaad t. 0. ! O., ter
wijl op de 4roogtte plaats 43 palm, watu blijk. U. Uaak.je-na
Kad 1ud lid op j mijl ait dm YMlen wal, atnilit· aieh aapnCllf
0. len Z. on \eet\ •ne lenste •an I mijl, terwijl . . . ait laeL • •
d• G...._ Z. Z, 0. i 0. e11 Kadaaad W. Z. W. peilt J dit laankje Le.
houdt uupa1 minder dan 60 palm, 'wal.er.
Au de noordai,icle il het vaarwaw bepaald doo• aehL awarte loDaeD •
l!ID de 11ndaij4e iieell mu lwee wiUe ; terwijl ene roede .toa ~
'411Nt op Mt
weinig beollllen den BHebeor pleaea bankJe• Aa■
den noordkant van de Pardemerkl ia onlaap door be& llelpelie Gou
,el'llelll•t een ,aancbip gelegd ' ia de peib ■ r· •• -loreD HD Slait
de tore11 van Vliuingen O. f z. in HO palm. water ; dil •nur il ep
2_!-llijlen aiglbaar en aeer dienatiq: tot. het binne■lvodsen -van scbepeo
b,J nacht. De wille lon , 11fDarblj 98 pahn. water, ligl in de peifing
Blanktt1berg Z. 1 W., Kuokkc Z.O. 1 0. en in bel lDel"k Bmne in,

z.

z.

z.
r

•n

z.,
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O\!ne booge duin , bij aeefü•den en loodsen .ht!ke111I onder cle11 naam na,
Luciferaduin. De overige ••arte toooen liggen op nagenoeg plijke
diei,1 en bij de ver■cbillende •dl'OOfl1en op hn l\ibaand en de P.,.,111•
d&-El1eboog.
·
.
De vloed nlt in 1>1 W111,1191, onr het Ribaaod heen, ia - 11i.
dalijko rigtiDf op den.,wal, neemt na ....... lijd eeae meer OClllelijle.
ri!Jling aan, en loopt tegeo boog -weter !f!Sl door bet vaanrater. De
eb, welke in het begin om de N•. N. W. nit den wal leopt; -ei
aich daama pa11de weg naar het W., en looft tegen laag water telf
tot. W.
W, en
W. (1) Met volle en n1e11•0 mun i, liet 111
den ingang vnn ill W111.1111a te 1i 11ar hoog water.
Tol aan de Paardeamal'kt i1 • W1u1111a doorgaans i mijl._,
wordt daar klein f mijl , •oorbij de Paardenmarkt , weder t mijl 1a1
l1eL Bankje-van-Wund, alwaar de doerganr lcUlcben de wille toe
nn bet Bankje-•an-Kadaand en de awarte YBD de Hempel. tleái11
l mijl breed i1. De pootlle diepten vindt mea een weiaig liàaidta
de Hempel, waar, aij 110 palmen i1; de pwone diepte i1 90 à li&fala.,,
terwijl aij op IOlllruip plaatHD tot 80 palm. afneemt. De pad i1
do gcheele W111.1 ■G1 i1 ucbt, hetwelk altijd eene pe nrkams
is, daar alle do banken bard aijn. Wanneer men on
'ftmr,chip in het O. en zachte grond beeft, il men verekerd ia llct
vaarwater te 1ijta. De ar,tand vaa de witte toa tot· YGOr VIÎllillgen
ia 01n1treek1 4i mijl,
Op kaarten van het hcgin der NffDtiende eenw vindl 111e9 · • 1 n n è ra - \V ie I i D ge aangeduid, die legen den Kadsandseba .t •·
lag en door eenip banken vaa de meer aeewaart1 gelep■e• eipijlt
\V1BLIIGI geseiaeiaen WU, Ja Yroepre -wen bt-tJrNp IDell tl4tt
dezen naam eea «edeelte Yan da Bonl of Wealencbclcle , - 111 llijlt
uit een octrooi lol hel bedijken van Bre1keosanl • .van 1411>, naria
die polder ge1efd wordt Ie aijn • pelqrbe ea hem llreckende ep 'l
• gadt ende poort van der 1ee pbeeten die Wielin1he limehe dit'lllliè
• nn Vlaenderen endv dal RJlaildl van Walchl'l't!n en Zcelaai 191,fl
. Sommipn leiden den naam af YID het 1'ijtk-Heli,,.1 ..._,
meenen. dat \V11L111G■ /lf/kri"9" 1011de beteekenen, omda& à 1ft
dnar ach11rin9' maakt.e en land weppeclde; DOIJ anderen .lcide1t·'-' af
no ren dorp of plaats, Vi.-lio1em prope Rodcabarir, àlia
1rer oude giflhrieven voorkomt, Alle welke meeniniren meetder ICMjt
liebhen dan dia vao hen , welke deun mam nn eea •
aO-,
tiaar men do sh1i■en ••• de OltOIJracht mede opwond. Zie het art.
Ono111u~:1C..•HAcaT,
.
·
WIBl,NKS •. ook wel W1'II.Hll1111, Wn1oNUan, Wn...,..,
W1L•uu., W11,11u1aen W1u1111-Aa1Ac:n,.vu-Wn11DU•.,• cea■a-,
voorm. a1nb, in de L8'!r'lrt111I, prov. /foonl-Bra6anrl, arr.'•
-1, kant. Il'OfJ'-iilt, gem. 1',,,,_., thans hij niemand lllffl' IJehad,
Het lijn wunchiJnlijk de tent. van de lade pleaeae m--•·
welke aan venchillende parlikulieren · behooren, me&.en i-,-:eeeir
llakhout, behooreade aan den Heer van Wupik en anderen , fll ia llfl1
ltaltboat, YOlgen1 ■ommipn , noeger eea kulecl 1011 pt1111 W..,
Dit amb, Yaerde lol wapen een veld Yan ail•er , met eeo ra- ua
keel • ursa,eld vaa 111 blokjes van 1inopcl ; geplaaut IS ea 4 • •

z~

z.

1

••••lid

11,,,,,._.

~n

S, i en 1 beeaden.

(11 De kotnea en peiliD;CD In dit a,t. l(ln alle Tolgen, ml••Ozend_ kom11u
; :l)

J, .b Uu&c:an J>ut1■ 1.Bl.'li,

Alftde ge,lddAeid
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WJIL8CllJ.IWEVI~ (OR),· pb. ia cLi 11,ifa,ij Mil• llerlop"6-1,,,
b. Oûtennjlt, prov. Jfoonl•Bru6antl I urr. en li u. Z. z. O. tan •, Hw1.-_"-cl • .bul. en 1.i u. N. 0. ,an Bozlel, gem. en f u. Z. van
Si. JlwltiJ.g,dd, i n. N. van GftflDflde, wurloe be, kerkelijk behoort.
WIKLSCHR-WAARD; bekade uiterwurd ■■ n delf,d.,...IJ,1"fff,
prov. Q,:lJnlntl, arr. en kant. Tiel, •i;em. •auril; palende N. aan
deo Rijn , 0. un den lngeasebe-waard I Z. aan den Nederhetuwsehe
bandijk , W. aan den Eek&ehe-wiard.
Den uiterwaard beslaat eene opfM:rvlakte Ton i7 bultd. 6i v. r.
68 ,. ell., water& uit door een 1lu11je op den Rijn, en slaat ouder
httlbestuur ••n den eigenaar. - Daarin staat het: veerhuis ea den
,cenlam naar het Wielsebe-veer loopt er door. De eipoan.•an d. . .
polder ia· E. M. Dl· V11.L1111, ~boren Grarinne ....
G11c&1r. t WO.•
aende t.e Londen.
WlBLSIOIRT of W11.u01 ■ T, ook W11uvoo1T, buit. ia bel l.ad•
--Ràft.tn,:, prov. Jfoonl•Bru6a.tl, B,,,,. diatr., arr. CD 1 ... 0.
tee Z. vaa , H~O#I&, kaal. en f u, 0. Yaa Y eglwl; pin, ea
! 11. Z. ten 0. ,an UJ,n.
.
·
WIELSRYP, d., prov. FriulaHd, kw. ll'e,mgoo, rriet. llfflfltlartlmatkel. Zie W ■LHTP,
·
W I.ELSTI\AAT (DE) , slnat or weg te '• Qniff_..,., in de Laag,
prov. lfoortl-Bra6and, loopeode fin het-dorp noordwaarta aaa
naar de ririer J. l'aarl; oudlijds blijkens 1t11kun ,■n 11587·, •ldaar
de Wiel gcbeeten. · ·
.
. ·
Laop deae 1lraat svekle 1ich , volgen, OffrleverÎDf, ook het dorp
',Grawenmoer uit v66r de oventroominr van ·14511; doeh· omdat den
llreekte veel open la1 voor den Tloed, schijnt men haar daarna •erla•
tea te het.ben. Tba111 vindt men er poe buiaen meer, 1üoda he&
l1ll1le omstreek, hel einde der vorige eeuw afsebroken.
WJBLWAARD. (DE), pold. ia bel Lasul--.41kaa, y,ov. Neoril
B""'°'1J, JlaeJr distr., arr. •, H1rtogtt16o«:A, kant. Heuà11, p .
6ie,nn: pale ■de N. en 0. aan de Wielwaardscbe-kade, Z. aan de■
Hooge-Maasdijk , W. aan den dijk • do pulorij en kerk,
Dae pold. welke met dea SI r • i h, a'a ,,l in eeae bekading hegrepen
is, balut, volgens het kadaster, eene oppe"lakte vao 4 bond. 8S ,. r.
80 v. ell.
Dil land is aeer lug ; wordt als eene onde ,erlancle wiel unpmerlt ,
en , uit. dien hoorde , ingeval van ■waren regea , door middel van acne
lage li.ade beveiligd voor bel water HD den Struikwaard ; decb io den
kade i1 •oer de gewone uitwatering een bouten duiker , voenieo. met
eeoo klep en acbuif wijd 0.36 ell,· De W1nw,1,11D wordt liealunrcl
door de eigenaren.
WIHLZIJL (DE) of Dl W111.1TD11u, voorm. 1loÎI in .den Slairte
clijk, thans eene brug, prov, Fri,ala,.J, kw. ll'nuryoo, frie&. Baar
.,_..,, tuaaebeo Weidum en Jellum , ! 11. 0 van Boen, oTer de J
wader-vaart, daar lerj plaatse ook Wieler-vaart genaamd. Oell het
geb. Wiel wordl nailr·deze ,luis dikwijls Wiel1ijl 1Jenaamd.
·.
WJEBAHEBRD, hors. in de Marne; kw,.IJ,u11i•ga, pro,. G,oai•
ffll, arr. rn 8 o. W. va11 ,l,r_11gttla•. ka11t. en 411. W. van Oad.et
d111dci•, gem. en i u. Z. van Olnua, IS 111ii1. W. van lfitktr/i;, waar
onder 1ij kerkelijk behoort, aan den in 1848 nieuw geplaYlliden grind•eg •an lflr111m naar de Zoltkamp.
·
Deae bolit,, grool 38 bund. 77 v, r. 70 "• ell,, "·ordt in eigendom
be1cteu en bewoond door den Landbouwer R1:o1111 l,u ■ 111s Du1aa1t.

a....

,1mat,
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WIEIIW (DE) , lrehaart in Fiwlgo I pro•. (}rotdnfft. Zit 1'1 .
ilns (Os).
·
·
WIEMEBS (DE}, water, pro•. Frw,lau, lw. 11'ut1rgt10 1 p.
ll'y1116n"t,,rol,,,I, Z,e Wu1a1 (Da),

. WIBNK • geh. in T ~ • P'"• Oeetiju,l. Zie -.,..,..._,
.WIBNB-BN-ZELDàK , buar,. in T.,,,.,1,,,, pro•. Owrij..Z, arr.
en Il n. Z. nn
lont. en 1 W. HD Deltlen, gem• .hilf.M
. tin; met 1315 b. en 910 inw. Ook is er eene aehool, welke'.-W.
deld door een ,etal ••• 11SO leerlinpn heaocht wordt. - Dae'liua.
maakte \'l'Ol!ftW de marlte ·.-.n W~-n-Cotteiji nit.
WIINONGAN , di1lr. in Om-lNtlif I op het S.ndadle m1. h,,,

~,_,lo,

ftlid. p...,.. .,,
.
..
WIB&, d., proY, Frie,,_,,, In,. 1'e~, 1riet. •r,r1,lew,aW,
Il o, N.W. nn LHaNrden, roim!u, W. fll. W • ..an Bnl4-, ·•
telt er 14 h. en IIO inw., die in den landbon hun bestaaa ..._
Weleer lar ,lit dorp ana let! en werd leen waanohijJil\jl .,_.
dllOI' ffllehn1, die door de WienUI pnakkellfk in aee lftlltf Il-,
men, en nn daar bannen Tiacb , door de Riill, naar Prandlr a,
cldert brenpn.
.
• •
!
VermoedelQk heeft het wel aaa die woegere hnrng à\Jften ddHIJI
danken. :Men &lenle hier aan h~ soogenoeaide aee,ritt, • • • '
~ • , dat 100 •ut in eilander _pali:t, en wunan mlitt .it, • ·
als ffOl'heen te Stammn, ha•enhoofdea maakte. TtMn, lia(c11ta.,•
diep landwaartl in I aan den ouden seeclUk , ter betebermil[ ,.. , i
Middel1et1, aldaar IIMlplegd. 'fUdene het Sabisch bestuut' i1t'WII,;
wènl Wna bnwaard met het aanlegpn en 11nderhond'e11 ftn . _ ;
dam in die nallüheid , om het aeewalel' 1 dat d-Vd• ald• pit!r ·
hnloeide, le keeren.
· ·
De inw., die-er allen Jleff. ■ti1t, oade, wellfe ISO Letlematn·, ._.
eene aem, nit ,· wel~ tot de kla.s. van LffvNrtln, rln« ns-.tt..,
bèboort. De eente, die in deze gem. het leel'llmll!b\ fieel ~
■OIUm, il geweut Rns Ur.csu, ·die in bel janr 160i hier is ilicill.
was en in het r:·11180:J naar Wanswem vertrok.
De dorptcboo wordt nemiddeld door 40 leerlingen héaotm:,
. . Hier was weleer de state La n t a , waar de gewone. n!gldapt ffOf
de geheele irnetenij gehouden werden. Zie dat woord.
. De kermÏII Tlllt in den eeraten 7..cindag in Julij.
WlKRA-DBSSà , diltr, in O..t-1,nlil, op ln!t Stt1td'luell! ml. 1•,
1

nsid.. en· regenll,

P•lotega•.

..,.f·

·

WIIRAPO.BRABAN680, 011d d. in Oo,t-Tndil, op het,9...._.ti/,
J..,., ttsi&I, Pnottff!l'-l&gm•lappe'II I reg. Tja•jur, distr•
lretam

I

nabij de "Santlali.

WIBRiBALG (Dl), narwaler in het N0«itden van d\! Za--.rt,
dal Z. Z. O. 11i1 de Balg tasseben de Boeren- t'11 MlddelP.laal ef dt
Bneborn, in het Ootje nilloopt. • Het heeft !t tol 8S pàl";'. dfttlrt.
WIBRD, Toonn. klOOlt., prov. Fnt,fantl, kw. Otntttgoo, gnel. ~
lhraJeraJ..l. . Zie Wme.

WIBRDIN, gem. in TtHntle 1 prov. ONrijuel, arr. en kant, AW
(1 k. d,, 1 m. k., 4 •• d ) ; palende N, aan Hellendoorn en VrÎeifll
·•een, 0, nn Ambt•Almelo, Borne ei, Ambt-Delden, Z. aan A.mLI·

Delden en ·Marllelo, W• na Markelo ea Rijssen.
Dese gem, beTDt de d. Wierden en Boter, hemmns de bann.
Bnlerbroek, Upelo, Booge-Hekiel, Noller, Rectum ea
Z an a, Z\j beslaat, \'olnen• het kadaster, èeae oppe"lalte un
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10,IOS buncl.; telt 7lH b., bewoond doo, 87i huiege&., uitmaknade ocae
Lnolkinir van 4800 inw., die iu landbouw I weverij eo 1ehipperij hua
t.&aan vinden. Ook beeft men er eene katoeo,pinnerij , eene io 1838
opgerigle calirollweverij, waarin ook koffijaakken worden 11e•even ,
en eenen windko"n• en pelmolen. Zoo at. op meer plaat.sen in Twen
the worden ook in due. gem. nle grooLe en kleine 1teeneD of keijen
p,onden , van de eerste worden 1'ele naar de aeeclijken H11"oerd , doch
IOIIIAIÎfJ8 zijo IOO grool I cla& men se eerst nu elli.ander moet duen
spri"n.
.
De Herv., die er 3300 in getal ,ijn, maken de gem. ven Wierden
ea ~nter uit, ,relke ouder deze burg. gem. ieder eene kerk bebhe11 •
ea bebooren gedeehelijk, namelijk debuun. NoUer, Zuna, Ree•
t u m en IJ pel o , tot de gem. van Rij,un.
De R. K., \1110 ,relke mco er ongeveer tUOO lelt, maken de ,tal. van
Wierden en Enter 11iL, •elke mede ieder inde&e burg. ge111.ee11e
11.erk behben, - De 20 Isr., die er wonen, ~oorcn toL de rÎnlJIJDII•
goge te JllrMlo.
lleo l1eel\ in dae gem. 7 ICbolea , all : ééne te Bn l e r, ééne te En
l er broek, ééne te lle kul, ééne te IJ pelo, ééne te NoUer-•11Znoa, ééne te Rectum en ééne l!I Wierden, welke gaamealijk
4oor 0111eveer 800 leerlingen baochL worden,
.
Bel d. Wauau of WuHu, ligt 1 u. W. •an Almelo, 8 u, N. 0.
van Dev'8ler, aan den grooten •eir van .Zwolle uur de HannHenohe
11rea1eo , welke tbaos van Nijverdal naar Wierden in eenen Macadam"
•• •ordL veranderd en aan die van Almelo aaar DcveaLer. Ben telt
er iH b. en ruim 1700 in,r., meL de 'kerkelijk durtee beboomde
buun. het Hooge-Hektel, i6t b. en 1780 inw.
De Hen., die er 91SO in ie&al aijn, onder welke 320 Ledematen , ma,.
kep eene iem. niL, welke lot de klua. van-0..,er, ring van .Jlaelo,
behoorL. De eersle, die in deae pm. · het leeraarambt heet\ waarp
nomeo, il gew•L An.t.■ H N1ao,., die in 16i6 benraart, k,ram, en
in 1667 overleed. Be& beroep i1 eene eolla&ie van den. Heer A-. Faa
u111. LoDBwua, Graaf n1 BICllTDU vu A1.11a.o, wooaaeblif op het
lluit-le-Almelo, De li.erk, •elke v6ór de Reformatie aan den ll•. Ju
llAIID den D.,,,.,._ ••• toepwijd , bad eene vikarij van de AU.rlwilig,t•
Maagd •a■u,, wier bedienaar tweemaal per week de mi1 le&ea 111oat,
De pulorij, zoo wel al1 de vikarij alond t.er benoeminlJ van den Beer
no Almelo. In 18tS i1 ter aijde van bel acbip der kerk een vleugel
gebo.wd. Deao kerk herlt eenen toren, docb i1 van geen orgel vooraieD.
De R. &., die er '71S0 in getal zijn• ondv •elke SSO Comm■nikaa
len , maken eeoe 1lal. uit , ,rclke toL het aarbpr. qo T..d« be
hoort en door eenen Pastoor bediend wordt. De kerk , die ira bel jaar
1848gealicbL i1 , ter •erYBnginJ van eene I welke vroeger bier aloml, en
111D den H. 11.uftllVI is toerewijd, heeft eenen toren, doch geen orgel.
De dorpschool wordt gemiddeld door HO leeriingen bezocht.
De Bininge, Bininghe of Bvsioge, beeft bier plaats na zij te Al
naelo is gehouden, d111 de llaandags na den tweeden Zondag van Jalij.
De Biaiap gaaL venolgene rond door de meeale plaalteo vaa Twe11d1c.
Zij RIOeL uiet verward worden meL de gewo■e jaal'lllllrkt , wanL aij
beslaat 'l'oornamelijk uil het te koop bieden van allerlei gerecdacbap
•ao deo landbouw en het ltoorenbedrijf, b. v. eeoe menilJle wagenwie
len , ao1tdcr ijaeren baodea , een aantal •annen enz., ook heeft. men
er enkele goedkoope huitelijke beooodigbedeo
gemaakte kleederea ;
,,00,11 koek , scharretjes en derplijkc. De Bi,singe kan niet aftoopcD
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11onder UDfl en dana in herbergen ea kroeaen , waàrbij •Olll'll .... !
drank wordt g,!dronkcn.
WlERDElli (OUDE), geh. in het ll'e,,.,,__.,m, pro,..
arr. eo 6 11. W, len Z. van Groraitag•, kant. en Si••· W.
ZmdAona, gem. en 1i u. W. Z.W. Yan Greotep,t, 10
"an Opea_th, waartoe het li.erli.elijk behoort 1 .IigpDde t•
no den Kaleo111eg en strekkende aich weatwaaru nur .19,J.
Uel is eene 11andslreek , met· zeven geringe wooinpa n•·
·
1
uaronder eene lapperij en eene lioneawnerij. Jlea telt
.
....;.
40 inw·
WIIRDENERDJJK, oude rijwqr ih Teert,,_,
eene 001lelijke rigling Yan Wierden naar Aliuelo loo_peJNle ,

p,:o•.

'

z•.

li.linkerweg.
.
WIERUSHEIII ' oude naam TIR het d. w..... t proY. ,.
b. O.,tergool. griet. IA••-rJeradnl. Zie
WIEREN (JJE), laae veengrond, p,GY, Frw,J,,,■,l, b,..
trrie&. S..all,iagerlaad, arr. en 6 u. N. N. o. HD s·e._lNIIIMI"-

~•u•••

. .,

N. N.W. nu Bctht,,._,.,, onder de cl. 0-,. ._
inw. dier beide dorpen graven er turf uit, doch alleca W
WIIREN (DEJ, geb. io bet ll'e1ierhor1.ier, prov. 6
en 4 u. W. ten van Grrmi•gea, kant. en SI o. W. lea
Aora, pm. en f u. N. ten W. van 6 ~ t , 10 min"
lltga!I, wurloe het behoort., op eenen haoaen uadtroatl;
en 80 inw.
.
-.
. WIERHOOFD(HET). nilltelend hoofd, proY. /foo,d.D, . .
à Helthr-n-Hwi,dwinna, aan den mond en aan den
"
~an heL Nieuwediep. Daarop slaan lwee lanlareua YOH lael •
dit.water. Ook heeft. daarop eene. batterij ppn tot lmt
WllUlHUIZKN, ,oorm. d., tban1 een geb. in
wingna, arr. en 7i u. N. W. ,an ..tppirtge!-, _q■t.. ea .,.,._ _..
un OnJ.nlntlam , gem. en 1-i u. N. W. HD B....,.. · ·
,an Pi'etal,i,nn , waarmede bet kerkelijk ,ereenigd ia.
$ u.

a.,,.,.,,•.

H h. eu 140 in'II.
• .-.~
De Hen. hebben bier nn 1631 lol 1633 eene a f ~
-uitferuaalt, welke lot I•redikonl bad. Wn.au.av. à BtnR., . . . . .
laat•tgenoemde jaar naar Weater-Nieland ,ertrok eu Wm■ enrrh
combinalic bleef behouden , gelijk ·ook zijn op•oltrer iDom. . . .
VIDDD, doch den in 1673 afgeaet aijude, werd W.-■-
al1 uoeger, veder 1uel Pieter6•re• vereeni«d. aooal6 ........
ia , liebOQrende J.bana tot de gem. Pirkrftme-~a-1F.........._ ,Bltl4il,
welli.c \'6ór de Reformatie _aa11 den H. Pn11111 wa1 toepwijd,......
lièL jaar 1719 weggebrokl'n. Hel kerkhof betlaat evenwel DOf•~
\en dienste va11, de geh. W11aa1111u, Lnt/re6rod. tll ~ .
Hlke beide loable Yroeger ke1·kelijk lol. \V1111111a111 belioorclemi"

WIERHUIZER-llAAll (HET) ohn Bao1u,a-su1, •ai#_,...
pro,. Orottitigeu, dat aijn begin neemt bij hel Hoinrttl, .....
• rijweg onder en 1IS min. W. ·wan Pi"terhf'fll , gem.
eene aui:lelijke strckkiog bij de Vetteborn ia heL /fieral/oost,,---·
loopl. De laat1tc naam ontleent. het. van de buun. Broek oC Lutw-t.

""flO,

li,.,.._,•~

onder Wierhuiaen.

WlERICKE (DE DUBBELE-) of Doa1n1-W1n1.1, valer ia betp·
watenebap nn Womn, prov.Zaid-Hollarm, in de gem. GrooHII·

IJ,.,, werl·

Klein-Hekendorp , bij de Goejan-Verwelle-slui1 , uit ,ka
komende , en met eene noordelijke 11rekking eersl d111r die

,,~

:.J,g!t,zed by \..::,008
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WIE.

38:S

"oorb. tuuchen de geni. Waarder en Laoge,en-B.uigeweide door• hij
Nifltwerbn,g, in den- Rij• uï,loopende.
WIERICKE (UE ENKEi,&-) ook Kr.11n-W1111ta, water in het groot
watencbap van lrOffÓm•, prov. Zuid-Holland, bel,u,lk, i11 de iem.
Groot-ffl-Klein-ll tUllllorp • uit dn JJ.,.l, bij de Goejan-Verwelle-slui, ,
,·oor, komL-, in eeoe mef!st neerdelijke strekking ee1"tL laogs die gem,
en OuJi.oop, Yooru LuMcheo deae laaL&te gem. en l.ange-en-Ruigeweide
J - r en eindelijk door Je gem. BodegrHen, bij de Wiericli.ersebans,
i11 de11 Rij" uitloopt,
W lKRICKKR-DIJK (DE) of W11a&11&D11&, Jljk in !,et greolwaterachap
van l#"oerdffl, prov. Zuitl-HoU.,.,l,
De:&e dijk is in bel jaar 1674 tege11 de o~erflroemingen van de Lek
aaaseletJd, In het. jaar 167il namelijk, was de Nuorder-LekdUk op
lwee plaatsen cloorgebroli.en, llaardoöt Leyden ,m A11.11terd11111 onder
water liepea.
Hij behoort mowel tot de hoogbeeu,ruadachappea ~an Dti;lflantl en
Sc-lo-,ul alt no lüj,Jtmd, we~e drie lioogbet1111ra111lachappe1J hem
hebben doen aanleggen en er tol hedeu 1oe ook beL Loeaigt o~er houden.
WIERICKEB.SCHANS (DE), fort in het halj. van ll'oett,a, pro,.
ZuiJ..HoUou, 1i 11. W. van /Forrde11, tot welli.e nnins hel beboert.
gem. en ½ u. 0. Z. 0 wau BUfM!JNflffl I a.in den Rijn , ter plaai.ae,
,...., lael •aler de Enkele- Wiaricàe &ich duri11 r..Lorl , naai' l11:lwelk het
i.ijnen naam ial dragen.
DiL forL werd , na het slOOf>CR HD de eude Khana , welke hier • \Óór
het j-r 167i, aan de Eukele-Wiet"ick~ 1"g, in 1673 opgehouwcl en
behoorde vroeger Lot de orerdediging der oude Hollambche ..alerlinit ,
doch i• thans niet aoo aeer als eeo forl als wel ali1 eeu veilig en, af
geaonderd iroofddepot •uor •• Rijis-buali.ruid te bt,açbou111:eu. DurllJ!I aijn
er Tier B u Ik r u·i dm a ga• ij a en (waarondu een bomnij) aanweaig.,
welk.e in vredeatijd 381S,OOO, Joch io ootlotJllijd 830,000 Ned. ponden
kuunen he•atten. HeL is een aarden furt, van eeae vierhoekige ge
dallote, door pchten en bedekten welJ omringd , eo heefl ei:1.11: fraaije
peorl naar den kaal vaa dun Rijn , u11lL 11,mcu loren llll uurwcrl..
&,.en den ingang aan de binneoaijd.. , ziel meu de llapc11i1 , an WIL•
u■ UI. Prius .,.. O,waje, en vao de t1ov1uc1e HollaµJ, en
onder eeo opsehrifL, dat de sliehter der 1c ana, iu uel jaar 167:i • \l!r•
meldt.. 7.ij is r11int van binnen eu hecfl eeae Wooiug voor den
ll. a ga ,ijn meclle r, ·meteen l,ukaa l voor brand s p II i tea dur
onder, eene .Kai:eroe· en eea W ael1Lhui1. Op lid g,,palisaJeerJe
1•Aeio shtaL • bebnl"" ffCnoemde 11111ga11,ijnen , uog e,·11 gt>me,seld Kuip·
hui I en eeae aware artlninsleenen po,np. Men \\as. er HO<!tJCI' fC\IUOD
,ruor de maa■chappeo , hier in besetting liggeade , ee1111 in het jaar,
kermi1 te houden. .
WliBfNGEN, eil. in de Z.Midenec ,•pto.,, Noord-llolldnd, thans
eene gffll, aitmalemle, "lelke lol hel arr• .4l1'moar, J.anL. di:11 Hel·
dw (1 k. d.. 14 m. k., 9 •• d.) hehuorL.
Hei ia, aoo men meeoL ,. in de lij1L d11r ULrecltLM:lie 11ocdere11 , 0111•
treat hel jaar 000 Ofl«elleltl , onder den naam van \V 1&011 bekend. Ool
wil men, Jat het oudtijds, r.oowel ala Texel , aan het tilile _la0<l gehl'~ht
pweal •Ü , doch diL ru,1\ enkel op de gemreor overlevermg ;_ h~~ ~•gt
lhaus Wtier nabij den u~lcn 1>111 van N.wrJ-Roll,111d, d,io,· tie 11ulyk111g
tan den Anua-l'aulowu,1 polder, "aariuede beL doo_,. C<'n Her g~rucc111cbap heeft. Overigcus 11gl het 2 u. 0. ~an i,ct I-.o,·1;ra• ,erw1jàc1d,
en i:. door de llrechurn t,:11 W, en :S. ,·11 door ,Ic \\' icnnffrrr,ronJen ten
\Il. llEf.L._
j!j
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z. ingesloten en beveilip tttre11 de 11erke &troomell.

W111111s ■ 11 tot

een bolwerk en voorwal
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Aldus 11rû1
1fCea mi
Îllll100111t e

W111-Friullllld,

aanlloot nn den slfOOID , die door het Teselache Zeept
andert·tegen den Wel&•Il'l'Îelohen-uedijk IOII • ~ •
Het eil. ontleeat 1ijnea naam van het. ,...,.. • ...,. a-o-1, tlt
er rondom, op de wurdgronden en nrdronkea landen, wal,•,..
hetwelk men •a,t opeengepakte riemen Toer en c,p de kleidijla 1e1
die \lllD ongemeene dienst 1ijn , om den 1la, na het water te
en de dUken te beschermen.
Het eil. W1n1u111 i, niet tan rendom bedijkt, en Ml 81111111 gi:·
deelte der wataijde en de gebeele noordaijde NA Wat.laa4, ••
het land veel beopr ligt, h~ ~ dijken. Mea rekeat, dat lij1
Hldea pdtelten ••n het eiland bedijkt aijn. Onral wur dijlia lija,
worden 1U · door de eigenaara der tanden • •olgeaa tie lieelal" tl
bonne bUaoodere nrdeelingen , nnderhondcn , tea &ij er IN • •
door de wee wordt wcgeoomen , dat ~e kosten TGOr de i..
te awur uuclen .orden , in welk pTal dit. op koeten •a• he& ....
land geschiedt. De dijken 1Un , tepn den aamla1 der ._, • • •
'l'ID wier Toonieo, met klei en aarde er achter. Op . . .ip plan.

•eillnt•

sen• heelt men ook eenip wierhoofdea in aee uitsteken , 11111 dl lnêl
nn den stroom af te wenden. Den dijkea ea booJaea -aa,...,.

nnwurd worden ; doch men 'l'ttrHngl lao,.._.baml c1a •-1'
door enen 1teendUL
W 181n111 bent de dorpen H J poli t 111 h oer, hetwelk de -'lplaa11
is, den OeYer, Oosterland, Stroe en We1terlaud, .__:
de ph. en b. de Belt, Buurtwei, de Noord-Blft 1 de Z ■ id-1

Blf&, Ooller-Klief, Wester.JUief,

Noorderb ■ ru,

5,r-.

mer, Smerp eo Noorder•SLroe, Dedorpensiea er peihil;tlri
huisea lijn doorgU111 beoedea taD ,teen ea boftD •a■ holt-, ttaal
heencbt 1iodelUkbeid ea onle.
Be& eiland wordt in qJnen omtrek op 'l'Îer ea •n half war•- - 'f
bren pam prekend. la llijae fNIOllle lagte aolal me■ 1181 • 
rans -en in de breedte weiaif mindlt' dan een balt uur. Bel ....
TQÓr de bedijking nn het Nieuwla■d (&ie bet •oJsende art.), wip
het kadaster, eeae oppenlakte Tau 1981 baad. H T, r. 19 ,. ill.,
waaronder 191S9 bund. 44 "• r.11 "· eU. belulbaar land; Wit•.
deae bedijking onge,eer HOO band. trrool•
teil er 1197 b,, Il--'
dClt'r 321 hui91",, uitmakende eene bevolliag Tan eoge,eer 18711 in,,
die meest in landbouw en ,l!Clteelt , vooral no 1ehapeo, liaa . , .
vinden, sijnde de Wieringer lammeren seer pocht (1). Ool ..1ieh eenigen met bet 'l'Îucben 11p de Znidenee. • • nrboawt liieral
-lerlei graan en het land i■ algemeen hoor en •ruohÜlul', liend •
nrscbillend 'l'Dn aard , doch meest bestaande uit leemaelalipa fllW
met bei doormengd. Er 11\jn "ele weiden •oor bet ••• Men wil, dal
er op dil oil1111d gerne mollen of ratten ge'l'Ondea -nteo; _, 11!11
heeft er vele padden, die echter niet •ergiflig aijn. De lanlle,iel •••
11co door gceue 1looten afgescheiden worden , en men maalt er ~ r- ·
meenlijk geeue aelmuingen of aarden wallen ; doch tot aclieidins dil9
twee zware kri11eenen, die ge4ee1Lelijk hoven en pleellelijk
grond liggen op· Tijf, Hl of anen, andere mindere liei1tecmm, ...,.

•8D

il•

,i, lD 1S4r. werrt~n 11it!',v11r.rd 11-Hl rnnd ed1a1wnkaas. tn 11M7 werdea .n,e,oni
11,00 n11d8 •ehapen, :,ooo lammeren en ~S.224 J•ond •dile •·ol. In het Jw IJ# 1' 1
hier 16,i~:l p<>n•kn w~J ge,..onaen.

•
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de . . . groote aleeo aan bel eene en de aaclere aan het •llllv
eiad,e der kampea landa ligt. Die 1teeneo noemt mea hier • • ·
11m bindt het Yeo ·Lwce aan t.wee \'Ut, in het 11ajur lw men
.., echler Yrij o,er .Ue weicle,1 loopeu. Mea maaM bier yeel
poea• Rlaapeabu. De M1ap1nmeat wrcirdt bi~ .dikwijl, gebruikt ,roor

lnachtor.

la vnieger lijd waren hier , el"en als op Markeq , ,eJe

liften ,

om

de ~eren ~l de ~ • aebepen naar ADllteràm te brengen; dit i,
gecllll'eode den oorlogtijd , nnallea ea kan siah niet meer beaLellea ;
er lrijn na niet meer dan 4 of IJ mlke liften. .Men heef'L .er twee
konnmolen1.
•
De WÎerillflll'I aijn tu uiterste gatiwrij ; elk eea m1odift clesenen ,
die Jiem beloeun, om het middagmaal me& hem Ie deelen. WHneer
iemand in nrlegenbeid i1, ,rordt bij met de grootate lwtelijkheid hij
pt&UD : u. il bet , ,b, v. een iageateld gebruik, - ' de naburen n
ielmatif de aieun oppuaen, JOnder ooit eenip belooniug te 1eoielen.
Wulleet' iemand llerfL, nemen erea.-aa de bu1e11 alle IJOfl .op ácb,
en de naastbeetaanden laten hun dil ook geheel o,er. Ue l.oe&en .Ier
~ i..loopen op •i• wijae nooit meer dan i plde.n. De veilir
heill en llet. goeill ve,t,,oo,ren .der meatchen ziju sno 9r~t , .dat de mees&e
baiaen nooit gesloten worden, en dikwijb geheel gr1111 alo& hebben. Ken
heeA cle ptOOllle niet IHD kwi&antiën te gewen. Uertig fJl 1:eerti1 ja
rea pleden ud DUID op, Wieriogen bijna pen P,14 in .omloop; alla
keopeo en verkoopen .werden op krediet getint.en~ en 4 maleo in be&
jaar werd afprebnd , auneliji J>U het verkoopeD du Jammeren , de,
•• , der oa4at scbapea ea der koeijeu, Dit ie n11 euigzins ,erander.d.
De iogaet.eaen zijn zeer aan boa eiland gehecht ; bij ee.ao kleine ar
••isbcicl krijpa •Il het heimwee , eo be& is bijna ,nader voorbeeld ,
da, een Wieringer naar elden verh11i1t.
Wanaeer IDl!II geaellebappen beet& , is de gewooate , om aeer laa,
. . . .. Jr.omea en tot •• morgen, te blijven i
driab hU die ge
~ keflij ,êór en na het avond eten. He& ia de gewoonte dat
joap lieden voor be, ba•elijk zeer pmeenua1R omgang houden , daartoe
il da Woemdar bet&emd. Zulke .tltingen .an de vrijende jwgd duren
l"OOalijk lot den anderen morgen. De goede zeden lijden daarbij niel,
lr zijn onderscheidene herbergen, welke !Ie• Zondag• nel baocbt
wenlea, 11Hn~ 111111 kent op Wau11an weinig andere uitap;mning j er
zijn get.el gee ■ e wolknermaken , Hll'I geene kindenpelcn in 1ebruik.
Rel iroeclsel i1 aeer eeHoodig ; wen eet weinilJ ,leeacb , veel soo ge
_ . . ulnaeel , eene 1oort un koek , die .v•n meel , ia waler p•
kook, , wordt toebereid en zeer awaar i1, 11011 heeft op dil eiland aeer
goed ,relwater.
,
.
Hr is hier geen bijiondere kleeding; men volgt de Noord-llollandacbe
dngl: ull1 doet de mode aomtijds •erauderinpn aaMemen.
lie Hen., die er 1i40 in gelal aijn, onder •elke ISOO Ledematen,
ianen de gem. van 8 ypoli t u 1h o ef-eo-Wea l er land rn •an O os
ter la od-Stroe-en-den-Ocver uit, .. elke IS kerken hebben, al1
ééne te By po litu1 hoef, iéne aan den Or. ter, ééne ~• Oos! er
lao d ,•ééae le Stroe, enééne le \V111lerland, lll'aarm de d,enJl
door twee Predili.anle_o 'felTÎIJt wo1·dt.
. •
De Doopsgea., die men er llllO Leh, onder welke ruam 120 Lede1ua
len, maken de gem. •~n Hypoli.Lusb.oef-en-Slroe 11il, welke
L - ketkea beeft, alt : 6r.11e te U y poH L u.sh oe F en eéoe t.1 S l roe,
in wel"e de die.ml door ernen l'redikanL u,rrig\ 111rordl.

men
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De 180 R. K.-, die fr wonen, onder well.e ruim 100 C.,mmnnikan•
r"" , malen de r.em. van W i P r i " r. e n nit , welL" f'l'III! lerl bed\ te
Il y po I i t 111 h Cl e f, en door eenrn Pastoor hedi"nd wordt.
llrn lreert op dit eil. 1 scholen, als: iêne te H!polituh·oel,
ééne aan den Oe "u I féne Ie Oo•I e ria od, .ffne te Stroe eon
l!éne le W e •te r I a n d I welke get.amenlijl door ongneer SOO lftffin1ren bezoebt worden.
Mrn bttAer ook een Drpar\r.me11t drr Maat,chapp\f:
,"tul .,,,,. 't .tll9tffll'ffl , hetwelk raim iO leden teh.
De kermis valt in op Pinbteren.
Er hstaat op W1111ac111, nabij Westerlan•l, eenr inrigting •oor de
quarantaine. Zij hettaat uit e.-ne ruime plaat ■ mr.t hellen 9IIIUI •
waarin eenige l0<Hlsen lol hercins van tocderen t een hoapilaal. PD •
wnnÎllff ll'OOr dr.n Opzig~r.
• Op het westeinde slaan ter bevarinir der Slont, ,.,,.. lleilll'· lllffl}'>
rnren, op eirca 395 rll. af~tands, N. l 0. ,.n Z. l O. Hn l'llafttf•r.
In het jaar 1184 werd W 11a1NG111 door Fua11 111 , Graaf•• H ~ ,
overhn,rd en gebrandschat.
Die Tan W111111ez11 verbtmrtlPn in het j1111r 14§16 hnnnl! TDnr"'l'f'II,
onder de l'f'gering nn Hertog F1L1P1 u11 BoeB1011Dri, die bun die we
df'r vPrgnnde in het jaar 1456.
In 1437 nam W11&111H1 derl in de toer111tin3", wl'lllti verei11Chl •nd
Clnt oter de •IJandelijkbeden der Oosterlinffen wraak te nemen • •aar1ut tth\Jnt te blülen, dat het destijds belang bad hij de •aart Nl hm
,M op de Oo,taec, Z..kcr ft'llll het. dat dit eil. heaitlinr in .IP
Noorcbee heeft IJehad, ter hevordering ,an z6jn11 Tisschcrlj, lang •itÖt'
dat Amslcrdam er in werd toegelalrn,
lle Vlamingen, die zich bier in 1490 nestelden, deden dtn ri1an
,ler1 uc•I o'lrla1t.
In liet TC1lge11de jnar '"'"'" -hel door Ja!I va11 N.ua.ow11a , Benlbehl>f'r
onclfor de Hoek,chen, bemagtigd, en daar deze de eilandt'n deed hr
t;r\JpPn , dat h\J gekomen was , om hen van de 1ware ~hattingNI te
unlhcfl'en en de rost in het land te herstellen, kreeg bij nel unhan:r.
W1aa111H11 111'Prd in het jaar 149i, om den oploop nn het Kus- ew
Uroo,IH"olk , waarin de eil ■ ndel'II 1ich gestolen badden , in eene boete
van 100 Andrie,g11lden (ISOO guld.) beslagt"n.
In het jaar 11Si2 Tielen de Geldenehen in dit eiland , TerbranddPn
••r ll'ttig h11i11f'n en vorderden er eenc hrandsebllltinjr •an 3IIOO Filips
fl''lldens (437ä gnkl,), en nluo men dit geld niet dadelijk kon ~
brengen, voerden zij ecnige der Tooruaan11te h1aislieden al• gljaelaan
mede,
11111'111
llen IS ltPcember 166:S wPrd W11a11111111 door eenen
fnnt hooll'en ,lood n·aar geteisterd.
In het j111r 1-680 ~n er , op h11t "•" Gecommitteerde Rndeu •an
Jw>t Noorderkw1u-Litir, twee klokken, l't!n uit de toren •an W 11'11 ter
la 11,I -t'n l!en uil Jen loren van Oosterland gehaald, naar Amster
,111111 irevoerd , gesmolt.cn en vergoten , eo toen op de Helder IJl!bragl
,,., aldaar in den toren opgf'b&111f1m.
'fij1lc11, tien inval der Eugelschen in Nnord-HoUand ver•Ol!IJde aicb •
Jp11 :il S,•plemher 1799, ren K11gel,eh Offiéier bij de Municipaliteit Tan
W1111~1in, met la$4., om 180 paarden en half zoo iele uar&uifen eu
111a11sct1app~11 in requiaitie te 111llcu, Men gaf de 01maogelijktteid te
.1i~1111en 0111 daaruau te ku11oe11 "oldoen , zoo omdat et,n Jiergelijll
1•aa,Jen "I' lid eiland uid ge~ond~n ,u:l'd, ala omdiil de liindhocnr.-"
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de uurliaodea aijnda noodif_ bad loL bet iu&aruulou nu duu uugsl;
dan le nrgcel,. Van de l!IO aanweaige palll'den moestto er 6-i gclç
~•rd worden , wel :il& Lui11eu e11 :S-i waia uiL de bloem no de jonp
lingtchap • onder bedreiging uo geweld , indien bier aan niet wolduo
werd. Ook werd, op luL nu de11e11 Officier, eeue bekendmaking vau
d- Ko111wiuui...GeaerHl Kon af,rekoodigd , Lelrekkelijk nrder te
doeoe leverantiën van behoef&eo. lle MuoieipalileiL liet de oranjewla1
op dea Lorea HLleD , tot. geruallLellinlJ harer iopacleoen , die aieh in
groole onselegenheden henudeo, door he& geaigt der Eophche Otli
c:ÎeNO en matrweo, welke aldaar met •loepen aan den w11l k1tamen.
Ool. door water,loedeo heefl dil eilaud niet weinig le lijdeu pad ,
waut, behalve dal den 16 Februarij 1683 het Nie u ,r land , aoo al,
wij hier boHn paien hebben I inbrak I beeft de watervloed in de ja
ren 1717, 17ilS en 17!i6 dil eiland 1eer gelroll'e,n, In het laatste
jur bad men er negen gaten I te aamen lllr leogtu van iOO ellen,
,._, bel _,er , mel hili getij , in- en uiLliep.
Bü deu •aterwloed va11 Nuvembu 1771> was er de tehade n,ede aan.
werkelijk ; dn,ijl de dijk aan den 001Lkllll geheel aan •tuU.en geaL1geu
•enl , wu de owentrooming aeer geweldif, Eeue me11i1Jte nu ICbaptn
eu aoder wee aijo daardoor verdrooke11 ; doch men heeft nieL vernomen •
Ja, er wcotchen verongelukt , huisen weggespoeld of 11■ nmukdijk be
..cbadigd sijn.
In bel volgeocle jaar werd do 11ieuwe aarden dijk , bewaten den
oHer , vaar de lkelien glooijiag voorlag , lilnk en op wele plaauea
&ot deo kruin toe weggealagea. Beu andere aarde11 dijk , 1neer wes
telij._, ,ru weer dan ter balwer hOOIJte vernield. lle &11idkaot un
heL eiland wu bijna geheel oodcrploopea en al heL lage laad lall'
1erdronkeo. Het walclr ,tond er door de sterke aanpcniug bijna twee
~oeL (0.~ ell.) booger dan ÎII het YOOr1JaanJe jaar, en liep in aulke
111eoi11e OYer het eiland been , daL de Zaiddijk den aandrang niet we
Jen&aaa lou en derhalve beaweek. lot een onbentelbear verlia voor
Jti ing4'111leneu. Boteadien waa de WeaLerl1111d1elie-dUk mede op vele
plaatsen beacbadi(Jd eu de polders oudergcYloeiJ. Ook waren er lllller
dan 2000 acbapea bij omgeko.u1en.
In den 1toriu \'8D den 4 en IS Februarij 18iä bcaweek de Wcslerlaud1ebe
Zeedijk op ondenebeidene plaatse■ en wu geheel weg ; terwijl de dijk
om den Hypolituaboever-pvlder aieb ook begaf. HeL wal&'r wa1 tuen
MDmerkelijk hooser dan in de jaren 177:S of 1776 ; 100 dal hel eiland er
oblig aiL&ag, en 1011der te gemoetkominlJ, ala geh•l verloren mogt
wonlta belchouwd. l>e1a ra111p is het neawrel duur de 1uildadige hulp
ouaer laodgeuoolcu gd11k&.i11 weder Le bowen gekomén,
WIERINGER-GRU!WKN (DE), uitge,trek&e droogle in de Z•ider•
tu:I!, &en 0. en Z. 0. aan bet eil. Wierin_gen 1ru1ende en gedeelLelijk
&01ed~1in 1846. Zie W11a1Hu-N1auwu■-,
\V
NGBllLA.ND, Yl)Orru. plaau op beL eil. 1Taortl-B-l.a,J.
pro,. Zeeland, die bij het versaan van een gedoehe vuo Jat eiland
vrrdro11keu en nimmer weder bo,en sekome11 ia.
WIERINGER-NIEUWLAND, pold. aan bet eil. ll'ienngn,, pruv.
Jîoom-Hollau, arr. All.tllflGr, kan&. dna lleld,r, nem, Il' ieri•gtm,
aan de 001t11ijde vao heL eiland , waar diL eeoen inbalD lteefl.
DiL N1auw1,1110 was uoeger mede een pold., cn op 11ich ael\'e aan
den BuileokanL bediJkt ; doch is op di:n. 16 l;ebruarij 1683 iugehro
k1n , en , hoewel nucblbaa1· \1111 irrund loL booi3,:wa1 , om de onkos
len tier bedijking en '"are verponding , n• lalen ca. acw:u.. AIIIL d&-
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aee guniecn geworden. lo bel r.ior 1846 beeft 1ueo echie. eaJtrno.
men Jes,: pold. weder in te dijken en dit werk i1 met clea be.la
aital■g bekroo1Jd, aijode d•rdDOr ,ene oppenl1kle TID 418 bal.
aeer reed land 11ngewonaen. .
.
•
W[Bl\HiGEBSLOOT, water In de J ' i e r - N ~ , JIIOT, /f.J.
Holhitttl, dat in eeoe noordoostelijke rigting ,■o Hoogwoade ..., Lam
beruehaar loopt.
WIEBINGIUl-VLAAK (HET) ., droogte ten N. un de .z.....,, ie
de Y
W. T■a het Breeuod.
WlBIU!'.GBRWAABD • pm., proT, N11ttrtl-H.U-., ■rr, .Ja..,,
kant. &liagn (1 .k . tl,, 14 m. k., 9 1, d,) i. pelnde N. •• de z.;.
denee , 0, en Z. uo de gem. Baninpbom-Kolltom-en•Hari..-.,
W. un de ZUpe.
Dae pm, bntaat uit de 'bedljkina de Wieringerwaard, tel
wel de Niea we-Zijpe sebeeteo. _Vóór de bedijllin1 wa daew_.
een 1lljk buiten den Watfriescbe-nedijk. li9gende , doch AIIIWI L,.
ftllln. Co1T11nne nn Alkmaar nl"&OCht clen 10 JanU 1197 oetnii,•
dit ,lijk te bedijten , hetwelk bem , den 8 September TID dat llllt
jaer I door de Stalen Tan Bolland en West-Friesland, werd,......,
nadat 1boren1 oenige Alge1ondenen nn die HD de l\ekeain1"' 1,1.·
land het normelde ■lijk luidden weaen IÏen , en een sallllir ~
TUI bonne bevinding ourgegeun bidden. Oit octrooi n a ~
i1 niet elleeo uo hem , Co1TD11111 , •erleead , mw ool • lijlt
enen 111 o■ komeliogen, .en regt HD hein Terkrljgende I ia_..,
dat hU , or aU , d~n waard bedijkt hebbende , dien• 111 qj■, Il 11n
nU en eigea goed, ten eeowi;en dage behouden en baiuen . . .,
en dat met ,rUdo111 nn de tienden Hor ,tjftien jffl!II .• 'fll da ... 1
pondins TOOI" rim jaren , en Tan de impo■ten no bet boerwrW 11
1
.bnaaide gemeten , besinoeode na het TokreUen ,111 de bidtlitl;
.uort1 meL nijdom nn alle ~emeene l1nd1111iddelen nn ~ ,
inpande met de eente blldijknrs, en Hn de tollen """ allt4i •
wonen nn dien ten eeuwigen dage , en nu alles ; helgeae 4 ... !
Toeren , of doen Toeren ,n11r., or van den geaesdeo W1u1-,rwa 11 1
andere lauden , mill dat binnen ae1 jaren t!Jds de ,oorgeeteWe Wf,
liinr pclun en ,ollrokken werd , mrt eenen Ta1ten winterdijl 1 •
,a\ 1ulte hoogte en breedte, als sr.melde Heeren Staten ia dit ldlli
Toorschreven en 'bepaalden , en d■ L Dl de ,oltroklen bedijkias1 • :
lanll' de inrredij k.te :landen ionder inbreuk en onntraomin1bllfll,.,. ,
ieder m oru•eo j arlijk.1 een erkeoteni11e nn iO 1tui•en ten beliocw •
de Gr.u,ffdjjkheid nn Holl■nd betaald sonde worden ; b!VTeade ...
,•oorbeboudeu alle booge iaiddelea , en lage juri■dictiiin , en IIIOIIIMP,
inireTal deze waard _weder inbrak , de ingelanden te'Ulena biallli Tir
j~ren dien ederom bedijken . Waarop deae bedijkinr wel oederillm
'\! c«l , <loch door beL gebrek TID arbeiden IOO 1lecbten ,oortpl( lilll,
d■t 1icb de onder11emen, in 1603, genooduakt Tonden, een iit,ià m
nieuwe•• jaren , .tot de ,olt,r ekliog nn ,hun werk , te
ui
bun ook •erleeod werd ; w11rn1 •U in HI08 aan deae bedjjkillr r. ·
ri11nen en die in 1609 voor1111tleden , 111eL hoop un .b11r bÎDlleD diet1t1'
Jaren Toltrokken te 111llen hebben , dat hun echter mialolte, "- •er
geb~k aan atoR'e , waarmede de dijken in deae gewesten gemaalt..,.
den , waardoor aij op eeoe andere •U111 hebben moelen Wfflfll, e■ ik
dijkudje de behoorlijke 1waarte en dikte niet bekwam, soa 111 dJ,
voll:ffl• bel gemaukle bestelt , Toorgeoomeo hadden, soo d11 door drt
awaren 11orm nn den !17 Feb.ru1rij 1610 ondtnclaeiHllf! retro ei
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;roaad.iele11 ia den dijk ,icleu , die men nog tot lul ia het ,roorjaar be.
a.i1 •• met r1J1, en met ainken va11 schepen, te stoppen, om daarop.
vasten woel en grondslag te maken, waarop een bekwame win
terdijk kon gelegd worden; waarbij nor lwam, dat meu, wepu den
i:n1adigen regen en oaUeo aome~ , die de atotîe, \Ol het werk ,rereücJa& ,
unbel wam makte om bewerkt Ie -nleo , hel dijken mONl ataken.
Toen men dit ecb&er in hel jaar 1611 hcnaUe, en me& kroiwerkeu en
klei naar behooreu beaorgd bad , he,oud men dat onderscheiden ukken
Jijls , ter hoopnao 1t en 1:S ,oeten (S, 71S en 4 ell,) opsehoogd aijode,
tot dea pnd &oe bqroonen te aioli.en, ja ep.lOIDIUip plaataen tot twee
ea drie walen toe , met ,eel awaarder en laooger loopende kOt&en, dan
de -deroemera ce,itt haddeu, wahalve a.ij, bij eeo nader ,enoek
achrirt , ICIUI Yerdere •erlentrinir no ban anl verkregen octrooi ver
sochten, en dit du j3 Maart 161i ••rk~, voor oog Yijf aeh&er
eea•ulfHde janm , binnen welke dan ook do pheelc waard , IIOllller
verdct!!e rampen , in aijne dijken psloLen ea bevestigd ia pword1c11,
llen wou hierdoor een streel lands aan un 1891S morsen, .t.choon
meD hel alijk, bij het ,enoeken nu het octrooi , slechu ab 900 morpn
greut had o,sepun. Voliren• de k-adaltrale opmetiair beslaat due be•
dUki ■g eene oppertlakte van 181S9 band, IS7 ". r. 16 , , ell,, wuron- .
d• 1PG bund. 71 ,. r. 91S "• ell, belastbaar laad; daar echter sedart
weinige jaren do gre1111cbeidiu1 naar de lijde •an Barsinge,hora pwij11ip is • beslaat de pm. W -g111wu■- thaas 1lechl8 eeue kadalrlde op
per"lal le 'fan 1846 bund. Bril in den gem. eifenlijl pen d,, mur aij
i-&.at alleen uil Hnpreid ligpnde boarderijen en 'ltouinseo, 111111 teil
er 148 h,, bewoond door 18IS buisira,, uitmakende eene be,ollinr no
910 in•., die lllNil in den landbouw en veeleelt hun beataan ,indea ;
ook beeft wen er eeneo korenmolen, De landerijen ia den W 1uuesa-,
WAA■ • wonlen -.oor de bette 'fl vruchtbaan&e in geheel Nederlaad p,e
keud , 1-Laauide meeroadeela in, teelland, oticboon er eenip ,roede wei
laaden lijn.. De polder wordt er door aea groolo walennoleoa, -.ia
be!Mden •• twee bo,en , bemalen , eu watenle ,oorheea ui& door l•ee
,luiaeu , aijmle de eeae de d11il~uia in het Noorden ; de andere de
groo&e of Nie11wenluis iu beL Oosten ; doch de&c ÎI , in het jaar 1748 ,
wqgeruimd , omdat men die tol uitwaterinr of acb11Ui11f niet mee,
noodig had of gebruiken loa. De Noord- en. Weatdijl ia aedert. het.
lul.Il. der -.oriee eeuw meL paalwerk beaeL , ter bucherniin1 Yaa den dijl
die '•win&en, door den aanslag un het. water, nel ~ te IUdea,
De W1u11uawuau kan als een voormuur ,an W•t-.Frieslaad
aclao,i•cl woflleu, In 1836 is men lieJonncn mel het paalwerk OYer
nae lengte ,aa bijna :SOOO ellen Le nrn&euwea , welk werk eene k01len
'1'1111- S0,000 gulden beloopea heeft, O-.er deae waanl is eea heemraadbe■ laaode uit eenen DUksraaf, ,ijf Heemraden , acht Hoofcl•
1 andea, eeDeD Penningmeester eu eenen Secretaris.
Hen., die er 770 in getal aijn , onder welke 270 LedemalH ,
mQ.eD eeae gem, uit , welke tol de klau. nn ""'•••, riair nn Ik
Zijr, hcbuort. De eerste, die ia deu pan. het. leeraarambL beef\
waargenomen, i1 ge,reetl Jo-.1111 •11üN1.D111 1 die ia hel jaar 1634
berwaartakwam, ea ia het. jaar1638 naar Sneek Yerlrok. Het ber.oep
,racbiedt. .door den kuleraad , onder agreatie nn DiJ"irraaf en HQOfd
l,1,relanden.
Ut, luirk • ~ie in het jaar 163:S gesticla& ia , 11aal ia het nuordclijl.•te
gedeelte Tanden Waard, aan du aluia eu waartwt·g. He\ i1 een l.aug.•
werpig ,ierlanl gebouw , met ecoc11 boulen toren , doch 1ond11r orgel.
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Zijhde de&e de eertle lijken in deze kerk belr"a,en en wll'I ••n ün
huisge1ia , bestaande in waa , nouw en ,rier lr.indetta , welke ia Au
gustus 1637 iu bonne woning door den blik11e11 gedood werdm.
De lloopsgea., nn •elke men er 170 teil I bebooren lot de gmi. IJ.r
,i,,gerlum,-KolAlff'n•m-dt!-ll'fmnr-arl. 1.ij beet\ hier mede - e
lerk • welle in het jaar 1~4 pticlil i, , en in bel. Zniden ••a ckn
wurd staat. Hf'\ is een hontea pbouw, aoader ,.,..n of orgd.
De 6 Knog. L111h., die hier wonen , bebooren tot de gem, ■a■ "'11,U.r. - Tht 3 R. K., die men er aantrrt\, paroehiëren in • Z~.
Het Gemeen e la o da hui a , dat digt bij de Hervormde- Km staat.
en in het jaar 1830 gebouwd is , i, aeer doelmalif in,erirt , doel beeft
aiet, opmerk11lijb.
■ en beef& in deae gem. eeae school, welke gemiddeld door 100 ker
lin,en haoebt wordt, en mei de ondenrijzerswoniag in 1847 geheel
vernieuwd ia.
W1111■enwu11 beeft met de Zijpe een Departemenl der
Maat,cbappü: Tot /r•t •• 't Air-,., dal den 1 llei 18D n
opgerigt I en ongeveer 40 leden telt.
Men wil, dat er een m11ar na tufsteen no heL Noorchreslm naar
bet Z11idoostea onder den pnd nn drn W111111111wuu doerleapt.
Dae muur, welke in de laallte belt\ der vorige ce11w onldekt ia• went
toen bevonden op som1aige plaallen eene breedte te hebben van 17 &ll
maartebe boutvoeten 11n eene lengte na 1300 roeden , - in als llui
ten den waard. lleo acht, del deae muur aich veel 'fel'der DNt• e■
weatwaam gestrekt en -roorheen gediend hebbe &ot eenen we«, om, bij
de ebbe • in dit waterig gewest te gebmilen
8U den watenloed nn 14 en 1IJ Noumber 1771S is dne bedtilîtt:
in groot gevaar geweest van geheel onder te loopen, Bij den duiker
waa reedt een gat •an ö, 7 4 ell. diep , en er waa nit:t meer dan t,il ell.
van den kruin over; aoden wu die polder geheel oaJerpvloeid. Vele
gaten waren er in den dijk plagen , en wan het paalwerk aan den
Noordwelldijk en Noorddijk ••l"l'n meer dan 8000 palen en mee, dan
800 gordinp weggesla,en.
De 100 geduchte 1torm op den avond nn den 3 Fcbnaarij 18i5, om•
streeb 10 ure, lewerde voor deae gemeente een akelig verschiet op ; daar
door den west- en aoordweatJnwind ,·111 de beide voorgaande dagen helaee
water Toor de dijken nn den W11a1111111wAHD tot de verbazende hoogte
no 7 palmen beneden dijbktuin oF meer dan I palmen boven den ,loed
van het jaar 17711 werd OPffestuwd , waardoor de seeweringrn van daen
1iolder aanmerkelijk Hrden boaehadigd, Op ondencheidene pleat1ea
-.erden 1elr1 atuli.ken gronds, ter lengte nn li tot 8 ell. ea I d
b,1or,te, van de bi11n,mglooiji111r dN dijk1 door de golttn WPf,:ffflOID'D,
V_,~r•I was de 1chade aanml'rkelijk aan het einde .-au ,leu Noordwe,t
d,Jk , daar rle gebeele Noorddijk , tol aan het einde. bij de DÎH.•e
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.tuis, gelijk ook de 11i&w1ll'ri11g- o( d11ilenl11i1, ,eel tebade bekum.
Op ,len wd&li.anl ,loeg er een grooL gal in en het waler5ehnL •erd uil
11jne ipoaming gerukt. Alle middelen werden rcbler in het 11erk ge
sleld , om het een en ander le behouden en bij voorkomende alor
men eeoirins hesland Le doen blijven. De groot1le aate11 ,werdrn we•
der mel 1troo aanse•uld en k.ramminsen er over been geslagen , om
het 'foor uitslaan te beHiligen. Deae gcledene schaden in dit un
wezi;r S"&ar detlen den inge1ele11en mel siddering bel avondv~
tij van den 4 F'ebroarij te gemod zien ; dan, nieUegeostaande de wmd
aanhoudend bleef woeden en het water met eeoc ontzettende snelheid ,
des atonds &en 6 ure , -Onde hel toen maar eerst half lij , de zelfde
lloogte 'lan den vorigen nacht bereikt had , daalde heL, ten 6½ ure ,
tot ieden verwo11derio3 , zoo aanmerkelijk , dat men te 11 ure ,
wanneer de wind mede bl'gon te stillen , het gevaar genut konde re
lt.enen voorbij te weaen.
Hei wapen van den W1za111asaw.unD bestaat in een schild wan aa1111r,
met hree swanen , hebbende in iederen poot een slilr.baak, Taa acble•
roeit k'gengehondea door eenen leeuw, alles van goud.
WltBlNGSWAL, pold. in den Bielho,cl,,, prov. lfoon:I-Bro6ar1J.
Zie Snoo■n■ea,
WIEBKR (DE DUBBELE en DB ENKELE-), twee waLer1 io het
grootwatencbap ,an 1'oerdn, prov. Zu:1-Hollaad. Zie Waau:u
(O• Dn11H-) en W1n1ca1 (D1 Eaa1u-).
WJKBNTE, geb. in TWfltAe, prov. Ourij-l, arr. en 2 u. N.O.
no dl•elo, kant. ro 11 u. W. van Oolfllaru••, gem. Trrb6,rge11.
WIEROS.\RI ofW1101&u, dist. in O,ut-lndii, op bel S■ 11da,weil.
JaN, resid. s._.,,g, re,r, Oro6ogA11. - In dil di»t, 1ijn nel rijaeode
(fOOde11 en bosseben.
WJKl\OSARJ of W11osu1, d. i11 Ooll-latliè, op bel S11nda1tAe eil.
J..a , reaid, ,Sataa'fffflg, re,r. Grobogan , diat, Il'iero,ari,
Dtt d., waar een Demanir 1ij11 verblijf bu11dt, i• een aangenaam Ter
blijf, lommerrijk en koel ; de thermometer \eekent er ;:;0 tol 88°.
lo de nabijheid i1 een boscb van den zelfden naaru , zijnde ecne drr
~l11ngrijk11e nn de residentie.
.
WIRROSABI of W1aoau1, ho,ch in ÜO,l-latlii 1 op l1el Sun,l111eh
eil.
reaid. Sania,w"9' 1 reg. Grol,ogar, 1 distr. IJlimnari liet 11?,rrl
onrvloed •an hout lot allerlei doeleinden op.
WIERS, pold. in het ONrlrmrtier der prov. Utrecht, arr Utrec/,t,
kant. /Juel,um, gem. Y,,es"ijl, palende N. aan Jutphaas, O. aan
Schalkwijk , Z. aan den Lckdijk , W. aan Dijl'Yt:ild.
Deze Ïld. bcalaat, volgens het kadaster, eene oppervlakte van
llG:J bon • 1 ,-. r. 70 v. cll.; telt 11 h., ,waaronder 6 boerderijen, en
wordt door cenen windmolen, op den Vaarlllehe-Rijn, van bel 0'8r
tollige ,water on&last. Het land lig& 0,06 •!Il, onder A.11• Het polderbc1tu11r bestaat uit den Bnrgemeeater van Vreeswijk en •ier Heaoradrn.
\Vl.KRS (DE), adel). hui, in het 0Hrk-rtier der prov. Utrdt,
arr. en i u. Z. van Utrtthl 1 1. n, Z. 0. van /Juel,tmi , gem. en
10 mio. N. van Yreuw,ijl:, seer schilderarhtig aan den Vaartsehe-llijn
gelegen.
l)iL buit., hetwelk eene fraa\jc oprijpla.,ta l,eefL en scdtrt eeniae
jaren in bouw en aanleg aa·umerki:lijk i1 verbeterd. bcsla:il , met de
daartoe behoorende gronden, ecne oppervla"lc no 130 bu11d. 27 "· r.
00 ". ell., en wonll in ei(Iendom beze\cn eu bnoo11d ,loor den llrer

J-,

Çvu11.11 l.te1111

Coun.

WIE.

394

WJERSSK (DE), lauds, in he& graaf,. ZupA,•, dul. an, u :ij u.
Z. 0. ,an ZlllpAnt, bol. eo 1i Il, Z. ,aa LocMa, gem. ta Il a. O.
,an Yortka.
Dil landgoed baloes •roeirer , mei de oaderhooritrbecleo , ~ •
360 blind., doch word na het overlijden HD clea laatalea lieûua,,
Jen Heer Lao11, Baron t.&ll Hnc:uau, in 18t1 , bij boedel~
gaplital, au waaaeer hel heereabuil c.a. verbleer un den Heer 8-i
Jac:oa Baron ,,.. H111Uaa 'IOT W,....., wooaada&is te Zatplaea; .i;.e
bel landgoed an nor tJf!>Ol 8i hud. 11 ,. r. S7 •• ell.
WIEBSTEll-OUDB-MBBB. (DB), vaart
Frwtlt,,ul, kw. r.
trrgoo, griet. • - " ' - • ' , loopeade • W. uiL de Rial ...,
Bell,,nijl, van wur hd terder de Vaar& naar St. Jacobi-Paroehia ia,
WIBBU■ d., prov. Frialatatl, kw. Oodcrgoo, piel. ll'a,.IJa.
grra,led, arr. en llu, N. 0. van,._...,.,,._, ual. en !I aa. 0. N.O.
,an llol-,l, aan de Noon:1&11. Dit dorp heeA uer veel Yin cl, •
geleden I aoodat de kerk , die Yroepi' midaea in hel dtN'p 1toacl I tMII
k!trea den seedijk aanataaL. Men lelt er til b, en onseveer810in,1
die bun bataan ,iaden i■ de k111lviACherU., waartoe bier 10 . . . .
fBl,eaifd won:len, en in clan landbouw.
De anw,, die er allen Herv. aijn, behaoreD tol do pm, tlD Il•
,,._,,,.,.., welke hier eae kerk heeft, aUade ee11 oud gebouw, IN&

,r.OY•

,

eeaen stompen t.orea , doch aoader o,sel.
.
De dorptehool won:lt 1remiddeld door 70 leerlingen buoch&. - De
kermis ,alt ia den i-1 Junij.
Dil dorp is de pboorlepl. van Lo••••, den eenlau Bi-., 111
Bomter, die ook aan de bekeeriDf der Friaen wel heef'& ........
Hij overleed de■ 516 Maart 789.
WllRUII , voorm. d. in bel 11'nleriNf'l.ier • daL door Le& p•
na het Beildiep io tw• dorpen ten:leeld werd, in Wieram•tll
Ooaten-het-Reildiep I meestal enkel Wierum 1rel1eelen 1 •!lade
Lel li.lein1le gedeelte, dat tol het art. ..lppi,,gtda•, kaal. 0.....
dom, pm. ~dorp, behoort, en Wierum:ten-Weuen-hel-Beil•
diep or Wierumer•1cbouw, dat tot hel a1T. Groai-,,., bal,
z"iJ/i,,,.,., gem • .4Jurd, gereli.end word&,
T11taehen deae beide IJBdeehen ,an W1aa11■ ia eeae aebouw of pat
Ol'lilr het Rcild,iep.
Tot dit •oorm. dorp behoorde oudlijd1 mede de llooge Paddep11I"
ea len We,ten ua hel Reitdiep de Gaikiotradijll en hel Nitn•
land, wuronder het Aduarder voorwerk belJrepen ia.
De Hen., die er :SISO in getal aijn, beboon:len noeger tol de p,
van /F Îtrnl•ffl-Dwitrm, llooh Hdert 18!19 sijn die ten Ooslo lilt
Reitdiep met die ten Ädorp vereenigd, bebalte de Ulllrie ea •
hoi• onder Dorkwerd, cle Ournart, die nog provitioaeel lel Yi,.
ram,.n..Dorherd bebooren. Jla kerk , welke vroeger bier 1toad • pa
toren bad , maar slecbLI eenea eenvondîpn kloka.estoet , waa - •
1ebouw , dat in 18i9. even ala - deel der pastorie , is at'gdtruka.
■en siet dur n0tr de wierde , waarop de kerk ptu■ heel\, welu
thans tot begraafplaat, cl,eot.
Er woont 1lecbll ffn
K. huiageain &en W, beL 8.eitdiep, dat Ie
ZllillAo"' peroahiëert,
Wuaa■ wu de ge!,oorteplaall van den beroentdeo Natuur- eo
Landbuisboudkumlir laco■ us Aa.llH111 U11.1.u1. geb. 1
t7H 1
t 30 Mei 18lilS I al, lloogleeraar iu de Wia• en Natuurluede, Ie Gro•
niogen,

n.
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WDUllJ• (GROOTE-), b., pro•. Fn·,,1ottc1, kw. 11'111'!9"'1, griet.
,"I•••
.de,..,,, arr. ea tj u, N van Snlf!k, kant. en it a. 0, len
IV. 'fan Bo"-rJ, ! u. Z. YaD Lutl:mtram, waartoe bel kerkelijk.

......

WIJUlUJl(ILEI-) or X,1111-WD&G■, geh. in be, kw. Fiwlga, prov.
Gat· ,-n, arr., bol. eo 1i a, N. &eo 0, nn Appi,,rJ,,,n, gem.
• f •• Z. Z, 0. 'fH Biffaa, i a, N. 0, nn Holwie,,la,, waartoe be&
.....,.., op eeae wierde. - Het w• eertijd• un eigendom Y8D den
. . . Witte.Wierum,
lt'IDUJI (LUTKB-) or Lanau-W1n11■, d., pro,. Frin'-'l, kw.
,,,,,.,,,.. , griel, B,_rtlnadHl, arr. ea 11 u.· N, na StNd, bot.
• • a. O. teil N, ,an Boln,artl, tUIIChen de nart 'f■ D Sneek
ep l'nmeller en den Ouden-Zeedijk, Men lelt v in de kom ,aa ~
•.tl lt. ea 110 inw., e■ met deb. Biea 1 Molm ■, Kneppelen
• Gr ■ ole-Wieram, 8S b.eo 490iow., •die _,hun ba&aaa ,in
•
Ïlt de boerderij en in den baadel in boter eo kau.
De Ben., die er SiO io getal 1ijn, onder welke 80 Ledemalen , ma
• - gem. uit, welke tol tie ki■•• en ring vaa S■nl: behoort. De
..... , die in dae 1em, lie& leenarambt beefl waargeaomen , nadat
llllua ltea• en Hennaard ÎI afgacheidea, isgeweatWTuP1naa
of w.......... Pnaallll B1r.r.antn1, die in het jaar 1601 berwaarll
1 - en in hel jur 180& naar Heer vertrok.
Da ~ • • die er woaen , hebeoren tol de pm, •an Kroa..,, Dt B.
ie er 1ijn , parochiëren te Rood""" , onder Oo,tererul
WIDOa (ONDER-) , d. in ll-,ir,go, pro,. ~ . Zie 0.

i,

--w..... (1).

WIEJlU• (ONDER-), voorm. klooat. 1.1 Bnal:u, prov. 6-i,,gn,
.... Delf.._;I, Zie Hr.,asa-Ku,os'lh,

Wl&B.bI (WITTE-) 1 ,oornt. abdij ia FiNlgo, prH. 6nni•ge■ •
Zie \Y'nn-W1a11 ■ ,
\YIDUII-EN-DE-HOOGE-EN-LAGE-PADDEPOELEN (HET DUK~
IU!GT-VAN-), dilkregt i11 Ht1,uiago, prov. Groainge■,
Dia dijkregt loopt o,er de landen onder de geb. W ie ro m - 1 e n •
0Htea-be&-Beitd iep, de 110090-Paddepoel en de Lage
Padd epoel, welke he& overtollige wa&er door pompen in be& Reitdefp
aiLlosen.

He& slaat onder het bes&aur •ao eeaen President, twee Dijk-

fflla'9 - - .. Secretam.
WIBB.UII-BN-DORKWERD , kerk. pa,, pro•. Groniagna, klus.
•n ~ , rin1 •an Z11idAona, Be■ beet\ er eene kerk te Dor k.

• er•,

ea tel& er i80 r.ielen , onder welke 60 Ledematen. Het be
■ene eollalie ,an hel placht Tart , te Groaitigen ,
dam ia in 18B door de Kerboogden , als een sehold,orderinf , ten
.._ van dea Collator Jozu■ Tau, door de pmeenle overgenomen eo
wenlc aa i■ het ,enolg door de haiuittende Man,ledematen uitgebngt.
De -..., dien inen ■ 11 Predibal dner gem. Yermeld ,indt., ia
,..., lbaca Lun,,_, die in 18li hier ia dieaat kwam en ia be&
jaar 18513 naar Adorp vertrok.
\VIIBUIIBR-KEKB, naam, onder welkea bot llodn.«r in FiNlgo,

roep •• •,oeger

se

P'"· 6ro■iagn, Wil eens woorkoml, Zie Hou1■aa,
WIBRU.BB-SCHOUW, pit. in bet ll"u,.,,..,,.-,,. prov,
fffl• Zie Wnaw■ ...,n•wa'la-■n-R111i111P.
<tl BT011e... soelte men de oTerlge ~t W1.1a'rx zame11se1tclde
oalllricllel4illg.

lhnc'■-

namen op de wo~1·doll
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WJEUUJIER-V,\ART, water, pruv. FriulaaJ, L.111. 0""-ft,, grill
ll'tat-Dongeradnl I dat in ceae noordc:lijko 1LreUiog uit da
11aar. Wierum loopt,

.

é-

WIERUM-TEN-OOSTEN-HET,REITDIEP, geb., pro,. tm..,,.
noeger uit het 11'n•l.-lin belaoord hebbeado, deeh tliaai 1111
Jlumingo gerekend wordende, arr. en Il u. W. &en Z. -waa .IJPÜlfr.
,lam , kant. en i l u·. Z. W. van ~ - , gem, en t u, W. ;..
,lrlorp. DiL gedeelte nn het voorm. d. 1Fin- bestaat uit 5 •· 0
een gedeelte der voormalige pastorie, bewoond door :SO iaw. IÏlrlor
behoort ook de Hooge-Paddepoel.
Men heef\ er eene 1ebool , welke door een &eer klein gelal ,11 leu,
linge11 heaocht wordt, en bij het overlijden van den tqrenflllllip
Onderwijaer vervalt.
De grond onder dit geb. is I vooral langa het lleitcliep, lnirJci,
\\elke hard en ,waar ia Le bewerken, 1oodat aö beter g-iaiu ■ "IOII
weil_aodr.n. 0~ sommige plaatsen beslaat &ij echLer met 11od ~
en 1s dus za•elig.
WIERUM-TEN-WESTEN-HET-REITDIEP, ook nl W1aUUNan
gelieelen, naar de achouw of het pontveer over het Reitdiep, ia da
weg van Adorp naar Aduard , geh. in het "fl'citerlma.rtier I Jll'II'• Gr,.
ai•!/"', arr. en en 11· u, N. van Gronü,gn, kaal. en 1i u. N.O. m
Zua'dAom, gem,! u. N. 0. van JIJ.ani, 10 min, N. nnllwd.M.
Het is het grootste gedeelte van het -woonn. d. Il' Ïff-11•, • N1111
uil l1el eiw,nlijke Wierun1, Gaailiogadijk, het NieulaaJ
en het AJ11 arder-v oor werk, te &alDrn i9 h. en noge,eertlOiDI.
1rllc11de.
Bier ia eeoe vermaarde sleen• e1.1 panoenbali.li.e,ij, • ki
Aduardrrdiep,
WIKRZIJI, (DE), ,·oorm. 1lui1, Lhana eeoe stee111,o bn11 ia du
ouden &eedijk e11 de vaart naar bel Bildt, prov. Friularul, i.w. lfa
tergoo, griel. 1/eiialdumadttl, l u. O. van het d. /Yin- 1 wam-11 dat
,luis baren naam onlleeoue.
WIES (ALT-), geh. in de heerl. Roui,y, grootb. L11.-JJ-,, Zit
ALTWIEI.

\VIESERASIE, d. in Ood-lndii, op bel SmulaacAe eil. Ja•, raid.
Sumarang, ad. rea., rea, en disLr. Grobayan, aau de &awc■ ,loeijiP,
,an Jc11 Tji.Joerars met de Tja'baroem.
WlESSKL, buura. op de lliddel-Yel••, pro,. Geld,,-'. Zie
WHSIL,

WIEUWERD, d., pro,. Frieal,,,,,J, kw. 1Ye1lrrgoo, griet. '-·
MMMel, arr. en :i u. Z. W, vau Let"_rtl,m, laol, en t u. N.W.
wa11 Rauaoenl. lleo telt er 12 h. en ongeveer 80 inw. e11 mdep
Beueos, Kloiterp en Zwaanwerd, i i h.eoooge,eerU0iar.
Voorbt.-èn woel dil dorp veel aan1ienlijkcr aijn geweest, alaoo clc ka\·
buurt loco wel 180 h11i1eo lelde, welker io•onen meest rissclim w.i·
ren , die, door heL viuchen in de nabij gelegene llidddaee, bun Ida•
1oehten ; lb11t1 leggen de in1Jooer1 sich meeat op hot botu cu ba,
ruak,o toe.
De inw., die er op 4 na allen Herv. sijo, hebooren to\ de P• m
Bri""1ertl•en-W ÎtullOtlrd, De kerk , welke vóór de Reforma1i11aa ~
H. N1couu was toegewijd, stond ter bege-wiog van dea Abt 111 Lid·
lum. liet is een lanowerpig gebouw, met eeneu ,lompen lortll ra îll
een orael vooniea. In hel jaar t':61S werd in den grallielder dau ~
een gaar ,rouwe ■ lijk gevnodeo , hetwelk 100 eu meer jartn ~• ·
graven geweest. Straks ging de valsche ware uiL, dal dit he& luk ,rai
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lhaiA Scirn ■ A'!I. Ondertum•hrn k\fam hierdoor sno gl'llol e~n
tee.loed van allerlei nien"•gierigen to W1nwnD, dat men, tol voor
ko1ning vaa alle wanordeu , den toecang dea kelders weder sloot ,
omdat sommigrn, dea ia grafgewelten IOO natu11rlijken eerbil',I
...or IUken geheel vergetende , in het begin onderscheidene lijken decr11fk liebben gaehonden , door , als he& ware tot een gedachteais , stuk•
ken er af te acheuren en mede te 11emen. Men wilile , dat het ment
Lahadititen waren ," die 'tich hier op de The tin ga-• tale bedden npft"'·
bonden , en in desen kelder •Un bljgeset; de l11l1te was, in 171S7.
ten ail•enmid uil f..ee1nrarden. De tijken liiraen opgedroogd, ncn
al, perkament of rschroeid dun leder, in opene ki1ten met loss,,
dekMlls ; - de bijzondere bonwing der luchtsaten , welle tegen ovl'r
elkander in het Z11iden en Noorden no doen kelder geplaatst 1ijn ,
sehijot door eene bijzondere doorstraling nn lucht deze nalunrlijka
opclrooaing te nroonalen ; althans de voor..-erpen , ..-elke 011 noit
..teens daarin wonlea nrlJ"hangen, ala vngel1 en dierg,•lijke, Yer•
drc,ogen insgelijli , zonder tot nrrolling onr te gaan.
Dè Dooptge1., die er 4 in getal 11Jn, bchooren tot de gem. van
·K-1.
De dorpschool wordt gemiddeld door 91S leerlingen beaocht.
Vrwger ,tonden hier onderaeheidene adell. staten, nn welke The
l in 8' 11 het langat heltaan heef\.
Steeds is heL een onderwerp un t..-iatgeschrUf geweest. , waar A11u
ll.a1.1 Sc■ u■■A■ overleden en begraven ia. Sommigen willen in 0111t1lriHl11nd ·, anderen te W1111w11D, het aij in die-n kelder in de kerk ,
he& •U np hel kerkhof, en wel in ee-ne looden kist, llen heel'l op dit
kerkhof veel naar haar I\Jk ge10t1ht , dOl.'h tot nog toe te \'ergeefs.
WIEUWKRDBRBOSCH (HET), naam, onder welken de ■ tale Tu■Tl"a, prm. Frü,lantl, k..-. 1'11lergoo, griet, Baanleradeel, ,releens
,oorkon1t. Zie T■ 1r111&A,
. W IFKRINGKN , geh. in he& !mij. van L11:u,,J,11rg, groolh, LuzrM•
brg, arr. en i u. Z.W. van Lu:rtmb•rg, kant. en 11 u. N.W. ,·an
B,un,,6urg , gem. RtAW,,r,
WIG,\ RA HUIS of W1a1u■ u11, voorm. ,tale, prov. Frir,faul, kw,
fJo,lff'goo, griet. lla11-,l•luma, arr. en 3! 11, Z. len \V. \'8D lttiafllOr•
kant. en I u. Z. W. van Rm,rttrtl, blj Tniool, •aarloe ·1iJ be-
boorde.
Op dit huis woonde in 1433 Won• W1aau, die in dat jaar door
.Kn en Boft• H11L111u , op 11Jn h11i1 gevanlJCn genomen en usl geaet
werd op ld11-Tjallingabuis, te Hartwerd; doch dit werd zoo t'U'fel genos
·men door H1111L Jfl!laau , Hi,er,oehap in ::\nerker-Vijfirn , dat hij , met
bnlp Tan de buislieden van Poppinll'11•ier, 'feraool rn Sihrandaburen ,
ilellemahnis te Poppinpwier veronrde , en aldaar BoTn HuL111c,1 ge
••naen nam ; doch niet lunc daarna werd deze , door t1111Cbl'nsprank cltr
f.eenwarders, tegen Wt&o\BA uilgewiaaeld, en de wederzijdsebe schede
nn de nitspraak \'an goedo mannen 'l'erbleven.
WJGEl,EE, naam, onder welken de riv. DB Wuna-Sc111tD11, \fel
een1 in oude stukken VOOt'koml. Zie Ho11T1 (08).
WlliBRSRA , ,oorm. state, prov. Fri,,lnratl I kw. Oo,tergoo, griet,
Oo,l•ll.nuJffG4nl, arr. en 6½ u. N, 0. nn /,«11-rdln, kant. en r11h11
i½ n. N. U. van D~A:•111., l u; it.. W. wao AJ1j11•, waartouij be
beorde.
WIGIIENE, naam, nndrr wl!lllt'n h,·t d. Wm:H!I in bt•t Rijlc-Mn
lVij-,n,, prov. (Jeldtrlm,i- 1 in het jnar 1196 voorkomt. Zie Wm:■BII.

'Ofao A'!ltU.
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WIGl,UI,\, ,·oorm. state, prov. Fri'nlattd. kw.
piet.
ldanrtleraJul, arr. en ii 11. Z. lenO. nu 1-ulllflrJ., mt.ea la,
W. N. \V. nn llu,._rd, i u. Z. 0. •an Idaard.
Ter plaatse , -.raar 1ij gestaan beell , aiet men IJ&ana 41111 ....._
•ooing, De daartoe behoord hebbende gronden , balaaMe a111 op,
p11rwlakle Yan i9 b11ud. 68 v. r., worden ia eigendom baetenMdce
Ueer 1'117111 ua Hl VaLDI, woonachtig te Grouw.
WIG.làiU., voorm. ,tale, prov. f'rie,land, kw. Well..,,..,frict.
lf'yralrrituratlffl, arr., kant. e11 1i U, W. 'l'aD
! •. 1. fH
Abb,g•, waartoe zij behoorde.•
WIJAJANG, d. -in 0011-lndii, op bet S•""'1M/&e eil. J. ., ••·
Som,iarCa, i palen N. 0. nu Dilangoe.
WIJBOSCH, geb. in de lleijerij • • '• Hmogn6-li, b. Pffl.
larul, pro•. ifoor,l-Brabau. Zie W11101C11.
WIJCUGELSHKIJI , bij verbulering veelal Wuc:a111n ge.,..,
buit, le Sdailtl.oltk, in F•lgo, prov, 6roai#gN, arr. ea 4 0. la
N. nu 6roairign, kant. en i u. N. W. 0. no liet HoognnJ, pm.
en l u. N. ten O. vuSloMlffft,
Uit buit., hetwelk ia aaaselegd onge'feer ler f.laatu, waar ...,
de burg Sconua•• stond (1ie dat woord), ba aaL , met de llaiee
bebooreade4raudeu, eene oppenlakle nn i6 bund. ,~"•r. iO •• ell.,
en wordt ia eigendom beaeten , door den Beer Mr. Hua11 i..u.
\V uc--. , KalOllnllJler te Apeingedam,
,
WIJCHEN, ._at., prM. GNtlerloH, arr. Ni.J._,..; palál.a1
de Waal, 4ie bel nn he& kan.t, Klsl Mlheidl, 0. aan liet kalll. .....
pn , Z, aan de Mn, , waardoor liet raa hel Nuord-Bnltucllàd-.
Gra,e gacbeidea wonlt , W. aan bel kant. Drutea.
Het bevat de volgende set gem.: Our-Auel t, Balr•f•H•
Keent, Beuoinse11, 8u1"t1bare ■, Heumen en Wijebn 1 • ,
llut eene opcnlakte, volgen, bel kada1ter, van 14,UO ..._;
tilt 131Si h,, wooad dC10r 1601 buiagea., uitmakende-• btralmr
'laD 8ISOO inw., die meeat in laadbou,r en boereoarbeid ba■ ....
'findeu ; terwijl mea ia dit kanl. ook eeoe t00rl van .t.eenk.a.. ..i.
WJJCIIIN, gem. in bet Riji---fiïj-,,.n, prov. a~1'•"-, llär.
en arr, lfij,aegna, kant. lf' ijc/wa (7 k. d., 18 m, k,, 6 •·à.); ~
N, ua desem, Ewijk eo Beuninget1, N. O. aan Nijaaegen, 0. au a,..
men,
aan Over-Asselt en Balgoy-en-Keeat, W, aan Bateolilis,
Deae sem. beYal de clarpea Wijchen en N i ft ril, ZIJ halal, rol
pa bel kadaater, eeae oppenlakte nn 3öH buad. 10 v. ,. lli ,. ell.,
•aareuder 3407 bnad, 19 ,. r. :i8 v. elt. belHt.baar laad j telt III b.,
bewoond door 630 buisgea., uitmakende eene bevolkiag nn ...-,

s"1,

z.

3140 io,r_,, die meest in den landbouw buo beslaan viaden.
De Hery" die er ruim 90 io getal aijo, bebooren gecleekelïk lll~1
sem. 11' ijdatt&-....deLnr , gedeeltelijk tot de gem. Bllln•'f-6if·
crià, waarna de eenle ia deae burgerlijke IJCIII• ecae kerk t.l&.
De R. K., die mea er 3000 telt, maken de par. un Nif&rik n
un Wijchen uit, welke ieder in deae burg. gem, eeoe url W.
Me11 beeft in deae gem. 3 1cholea, al•: twee te •Wijclle ■ e■ éetc
.te N i rtri k , welll.e pamealijk gemiddeld deor een getal vu M lffl
lingen be1ocbt worden, Ook heataat er aedert eeaige jaren la
Fran.acbe kostschool, meL 20 .koaLleerlingea.
Wuc:11111 WH aeker un oud, eeue vrije heerlijlbeid, dewül de IJee.
na van Wuca111 , Edele lleeren 11'u6ilu eiri beli&elcl werdea, la .~IH
wu Buc:■ UDIII IE W1,ca11 ect11ic" '1180 ,bDllUU ..... Cut&, d,u

•to•

"UCIII

,.r"

w J J.
twinliptea Biuchep van Utrecht. T■ ao1oat11 Dl Wuc■u, t11,sche11 de
4iaaal.lieden wan Om, Graaf•• Gelre, was in 1198 &ijn borg aan Bra
band; ea bij, .J,ili, /,oao fenoemd, .as iu t!il03 getuige wau het ver
dnf tutaohen Brahend en .Gelre; Jou■ u.1 Wuu11, /fo6ili, •ir, Will
ÎII 1i30 getuige van D1ua11a, Heer 1111n -',,.,,_, en bij deed, met Fu
. . . . . n■ Buu1an, uiLapraak l111acben den Graaf van Cle,e en hrt
bpiltel van St. Jan te Utrecht. .llcn ,indt ,eden geen gewag meer
qa de Heeren van W 11c■u gemaakt, aoodaL men verondentellen kan ,
dal •\J oader liet getal der Edelen I lfo6i/a, aan den Graaf nn Gelre,
Lij cle nrpauding opgedragen , begrepen aijn ge•·-t. Teu mii111e 10
tMi. wu de Bedog in het •olkomen heaiL der regalia aldaar , dewijl
bij het regt van den wind en van beL gemaal &e W1xU11 011 Niflrik,
• • Otto na •n11H111 opdroeg , ook •Une eenige kleine heerlijke reg•
lea , ale de vonden en bet beig, aafscbap van Wuca■a door de Rerlo
geo , aan bij&ORdere personen ter leen 11itgegena.
De tienden van WUCHII belaoorden van ouds 11111 bel kapittel va11
ZiBiek , ■onder dat ais. oonproa1Lelijli.o brie\'en of uit oude narigt.en de
w\jle boe bet. daaraan gekomen ia, kan aangetoond worden. Men kan
dus met eenige waancbijalijkheid lltellen, du.die beaittin1 tot de eente
&Lichting door Graaf Buoaaaa en ADILà opklimt. lu bel begin der der
tieode eeaw , wu ook over die tienden eeo vencbil oat,taaa , lunchen
HuD■ , Proollt. na ZiOick , en llalllll.N , Ridder n■ Bw,a ; en na
den dood van deseo , met 1ijn aoon Ku,., ; Wlll'd bU eea •oanie v11~
IIHII, deL het p■lacht •a■ Bwua , die ûeaden ome,tvurdif baat ,
• ~ cle kerkelijke ban ,wolt,de. Eindelijk hebben Bun en Jluoi.,
- EW11a , broe4era. Heer llnor.n IIOOIIS 1 ■icb Me slerl ma.liade
voor lto■ nen bro6der ÜG•H, beneffDt Loawru., hun oom, &........,. ,
bunae moeder 1 81no I baa•• 1u1ler, en LaDIAM■, vroaw Tan Eau.,,
aicb met liet k~tel venoead , e11 in 1W 'VOOr dea BIUIJg,aaf en 11Nr
da Sahepeaen na Wijmqren afatand nn alle regten, die a\j op die ûen•
den mogten hebben , gedaan. Hier11it vermeent men , .dal de .lieadeo
toea aie& tot de heerlijke regtea behoorden ; wnt Jo■.11 wu in dien
tijd Heer van Wut:11111. In laetaclfde jaar 1 Hi werden de kerk en
de. tieoclea ••• Wuca1 door Cn■.u, Aar&ahiNchop VN Kenlea, llij
bel bpiltel van Zitliek Ïnfelijfd , dat toL de om-nteliag wu 17911 lee,
da ■nan in het beaiL Îll-gebleven , en bet regt Tan kerkgifte IJeoei'end beeft,
Bel d. W1,caaa, dat reod1 in UOIS als WJcu■ en in 1196 als Wra11- ■
voorkomt. ligt i u. Z. W. van lllümesen , in eenea H11digen pond, ducJ,
is ••e groote en fraaije plaau, aangenaam plegen , door de nabijbeicl
van het kuteel, liet breede _ , en den doortogt laags den grindweg
wan Nijmepn 11t1ar het Laad-van Ra,eateia. Het .ie •erdeeld ia uer wij·ken, als: Dorp not. &ijnde de kom •an hol dorp, Botch kan, ..
rot, Pauerol en Wo.i1ikerot. llen telt er, in dekom,an het
d., 188 h. en 1000 inw., en met de drie andere wijken 477 .h. ea raim

i800
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De Herv., die er ruim 90 i11 getal aijn , bebooren tot de ge111 'VAD
W ijt1Mt1•ffl- Lew, welke hier eene Lerk heet&. De kerk , •elke hier
•'- de Reformatie ge■ taan beeft , wu aan den H. Ane,iu &oqJewijd •
docb ia hel jaar 1830 ie bier eene gebeel nieuwe kerk en predikaols
wonmg gesticht, waartoe de aaaaienlijke som no !il21SO gnld., 11it hr.t
food, .an noodlijdende· kerken ,entNkt ia ; Leiwijl ook de ringpredi•
kanten hierin edelmoedir werkaaam zijn reweL'IL door eeo aanzienlijk
gedeehc der vaealuurgeldcn daartoe af te sta,m. De,e kerk is ecu
ateen.n gebouw, ,nel eenen kleine11 toren, <loch 1011dter org1,l.
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De R. I .• die er i780 in (dal aQn, o!Nlu •"lu Olttft-ilOlf.o■,
munilanLea • rual.eo eene pair. uit , •elke l.oL bel a,-i. ,ic. ••
' 1 l l 1 1 ~ , dek. 'l'■ D Nii-f•• behoorL, eD dooi - - p.._
t'D lwee Kapellaoeo bediend 'fOnll.. De kerk, MD dea B.Aanm.11e.
gewijd , i. een 1leeneo pbou,. , met eenea IAN't!D ea 'fan " .,.i •
3 altaren voonien. Ook hebben de 8. ll. bier eeae eïs- !'!:fraafplutt,
Ook btdi wen iaier oog eeu wceel, hel. SloL-u- WiJclaea p
heelco. Zie heL wo'Jeiide art.
Kr worden bi1.-r ,ijlJaarmarkten ~den, de eene ia•alleade 1Up,il;
de tweede den derdeu Woeosdag •• Kei; de derde dm denlea Doä.r,
dar ia Julij; de vit.orde 115 Oci&oher ea de 1oijCde den d.clen \\ow
Ja, io November. Allea &ijo paarden- eo heesleamark&ea.
Bij cleo watervloed vaa Januarij 1799 beeft. di, d. ,eel te ~
gehad. aijnde op de laa9ste plaallen alla o n d ~ • tenrijl
tlan 100 stuks vee daarbij omkwamen.
Hel wapen duer geioeeuLe bestaat ia een nLI ,aa a111ar • met..,
drift koeijeu , staaacle op een lerru , alles van
\\ UCUEN (Il.ET SLOT-TE-), kut. in het Rij
-lfiJ-gn, pm.
Gt!lJerlo.d I arr. en Il n. Z. W. v ■a lfij-1•• kant., pm. en tea 5. O.
' aabij hel d. 11'ijc"-.
Dit. kul. ï. door .Don E■uaiL, .Prim toa Portugal, gebou•d. Bij
heeft er met Aaa.,.. , dochter van Wnu11 1, Priaa..,. O,aje, lllel ■ ie
bij in Let jaar lli87 getrouwd H l I eenipo lijd
tw.liaad
is hel. ook door F,un na NuaH, Heer •• lärÎll&llaiHrl, bnellNI ge
worden. liet is een aeer pracbLig vierkant gebouw , met . . . IÏlr·
lijken toren ,ae& peervormig dak op het widclea , be11en111 ,ier !i.k
torenlj-. Hel is omringd door eene breede gracht en omge,ea deer
fraaije lninen , ,aoJelill(Cn ena., en wonlL thans in cigenclam •
'
ten, door den Deer Baron •'On, woonachtig Lc Avtwerpen.
WIJCHEN-EN-LEUR• kerk. gem., p,ov. Geltlerload,
Jij•

r:

s--d.

--ra,

rÎDl •VAn

Bt1t,,.,,.rg,

•

ka.,.

.

Beo beefL in deae gem. Il kerken , at. : eeoe te \V ij c ben en - Ie
Leur, en lelt er 140 aiclen. ouder welke ongeveer. 90 Ledemalell, De
eerste, die ia deae gemeente het leeraararubt heel, WaarpDIIIOtll , ii
gewee1L T-u na ZUTP■U, die iu liet jaar 1011 laerwaarll b11■, •
m bet jaar 1611 opgevoltfd werd door i;... ,n Vaut111.
Hei beroep is eene balve collatie, \\aal Wij c be a beeft eea trU be
l'Oo!t• en Leur i, eeae cullaLie ,an den Aaabacliulieer, &00 dat .er OIII
deu anderen keer. een Predili.anl door den kerli.eraad .n11 Wijc:Lea H
door den Ambaehllbeer van Leur beroepen word&.
WJJCHENSCU.E-JIEER, uter in het Rijl-Na-ifijtMgu., Het 111•pringc b\j Nu,-Ju,lt, lo..pL 11oord.e1t11 ■arll door Jen gri11d"'flll1eb1!11 Grave en Nijmegen , beauidea laags bet dorp Wijchea , .aluar
hd eeae aanmerkt!lijli.e breedLc heeft • die echter wederL ,ei'Dlliulcrl,
en slorl aieh meer westwaaru loope11de in een waler • dal aicli i■ de
• - ontl•L.
WIJCK. oude nunl u11 het d. \Via, in hel l,,,.J-110.UP,J,.,
prov. Jfoortl,B,aba,ul. Ziu Wa,■, (1>,
WIJCI.. voorstad van lJa,.,tricht, pro,. LÏtlWMfl, Zie .lwnicn,
WIJD (IIKT), wal.er, prov. F,·ie•la..J., L.w. Oo,trrgoo, griet, l"-1~
th:radHl, Zie WAava111.una-w1111.
f1)

Alla ,n·u,-·,lcn 1•M••r, Wr.H'II' ~r._yu11'1 . ,,. \!.):.,, mrn hit•:· r1il't a•ntrcn , zorlP

JDt:de op Wt,11t.
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'\VUD-AA (DB), water in

lip,_,,,

prov, Zrul-Ho,,_,,.

Zie A•
.

(Wua-) (1).

WUDAARS, uam, welke• mea pet\ aan dea aac1acl, waardoor
à Zype, pro•. Zeelan,,I, in het Kna- aitloop&.
WJJDB (DE), -aje i■ bet ll'oW-Oldau1, pro•. fhorut.ft•, l u.
W. nn de Miedeo en even - ••r N. na Veenda1u.
WUDB-BlllD, wab!r, . pro•. Prv,la,ul, · kw. Oodergoo, 1riet.
/Jaar,l.,.aJnl. Be& ia daL pdeelle taa Je Birtl, betwefk, •an de
,oarm. a&ale Biraia , CIOl&waart1 IIUI' de Il' iji.-B, loopt .en eeae ver
leapi1
de /fac-Birtl. ia.
WIJDE-BUS (DE), meer ia K,a....,.,_,,, prot, Jftlllffl.Bolloil,
pm. Oitgre,,-.,. ...........,., 1 a. Z. O. ••• ffilt-& , ia de■
pold. deu llrod.
Dit meer beslaat eeoe oppe"lakte ,111 19 baad. IIS •· r. 70 v. ell.
len vanp ûariu weel 111oek, bun e11 palinr; ·
'
WJJDUELD, ,ooim. state, pro,. Friulll■,, kw. Oo.tnp, griet.
llt'r., kan&, en 1 u, N. ,aa L•••rrkri, 15 .min. N.
W. na Korwj••, aan den Roosedijk.
.
Het lloi,, ia ia het jaar 1847 peloop&, De daartoe behoord bebbeade
1roaden, eene oppenlakte. bealaande •a11 7 bund. US ,. r. 80 ,. ell.,
wordea in eip11doD11 beaeten door Jonli.vrouwe Lollau Aa.u1111u V11GW1
u1 C..uauaea, wooaachtig bij Leeuwarden.
·
WUDB-GEEDW (DE), wale.r, pre,. Friulatl, kw. ZnenwllMII,
griel. Uti•gel'flll«l, dat uil be& Tjer- ,oort.lLomeode • met ~ •

••n

~,I,

•oord•nlelijle rigting ia de T1riapè1t1r-poelen uitloopt,
WJJDE-BBELE, naam, welken mea eudtijds ua clea moad der
• .., , bij baren uitloop in de: lfflONHI, gaf.
·
.
WUDEMEER (HET), ,oonu. meer, pro•. FN11-l, kw. Oo,tu-

pe, fl'Îe&· ~ J t t t l . Zie Snun1-Wuaa1111.

.

WIJDENES, oudtijd1 v,-■uu, daarna W1a111111, d. in Dreglff•

ar,,; bnl. ea 1i u. o. 1"1D /Joora, rm,
11',_,__oa11ulni, aaa den W•tf'rietcbe-aeedijk. lleo telt er 68 b.
en 380 inw., die meeat in landboaw en ,eeteelt blHl beslau ,iádea.
De inw., die er op 7 nullen He"• aija, beboorea to& de gem. '8D 1'ij
.._. .,._oo,1n1tti, welke hier eene kerk heel\, V66r de Her,ormin1
nood be& begena .an de pu&orie aan clea Graaf HD Bolland ; het l,e:.

'-', pro,. lf~Hollau,

,atipn IUODt door den PNIOI& '8D Weat-Frietlaad iredau wonlea, De
pallorie bna& 11 morpn landa , elk jaarlijk1 4 galtlea wurdÏf: maar
bij batl laet oaderboaden van den tlijk Lol lijnen la,te. In alla ,nop
•U jaarlijb 80 Rijascbe gnldea ■ (8' guld.) opbrengen. Aan de keri,
die een •eiaig la11dwaartl Ï■ t ,an den ... ar 1 •Laat , ,ie& Die& DOtJ
,eel tufateea. Zij i1 in 1616 door een onweder verwon& en ia 16Uf
•eder opgebouwd , bad ,roepr twee genla, twee daken ea eeóen ,ier
ka.nten toren met eene aesbnte 1pill , na een v~oad maakeel , waarop
ia plaat■ ,an een krui, en wiad•eer eene ronde 111it1, als een 111iker
bruod gesteld wa■ • Alen beeft daarin geen orgel, In beL jaar 1838 ia
lot bentel ,an kerli. ea pu&orie eeu &oela11e gegeven ~•• 1800 111ldeo
ai& bet foncl1 •oor noodlijdende kerken. Beide g~uwen lijn toen
1eraieuwd en nrkleind ; aoodat de kerk na onder één gevel slaat ,
en in 184:S ia eeoe nieuwe 1pit1 op clea toren pplaala&, wed.er ,aa
•teen, doeb aanmerkelijk lager.
!Il l>ageJUt■ ooeke men alle met WuD 1amn1geate1de n1mn, 41• !der lllet - ·
de - ~ · ,.. . oackncbcldlftC.
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De '1 B. 1., d~ er WOlttD, behootta tot de 1tat. nn ,,.h;,,••
•ra-l/81. - De dorr.cbool wordtrmiddeld door 71 l•liapa bnoelt1.
De l11111i1 nlt ia ia de mua ■ei.
•ea had er n-oepr eeao Whf', die ia 1811 is tot stn4I p,ri,i.
~p ofaaa den dUk liloncl ondtijd, het Slot-te-W§dues. Zit
liet YOIJeade art.
In dm 101Der 'Ha bel jaar 1i8i la■dde Fw.11 V laiu iDel eee
1.-, om dea moord.,. qOeD "ader op de Wat-Friaen te wmen.
In 1417 wa, dit .to,p .reed, uo nn•ielltllk en -had toen • • lif.
laag bij d.e narl en handel op de .Oostzee , dat mea hel ...i.11
onder de dorpen , die ia dat jur deel namen aan de toemti111
om wraak to nemen O\'ff de YijandefUlWea der Oosterliage■•
la bel j•r 1464 'fiel bier eene ,ware dijkbreuk, waardoor hl dorp
peot2 sebado leed.
WUDl!IBS, ondlljda Wnn.11111, w"■LWISl!I of , .._ _ Il hij
K11.11 Sn&• WU1D1111 of WmDIIU tpnoemd, 'fCIOl'III. bsL ie D.ff
lirlau, pnt.,, /foor,l.Bollnl, ia het dOi'p ,rijlna, niet w m
d~ZuiderNe.

.,;aa,

Dit ...._I wu ..,.ticht door BolL&H na W1111uua.. Dur ~
gebeow aanmerke!Vl 1ru ftrftilea ; ,leed Graaf lluats V het• ml
jaar 18 ftl'boawea en 11U1&Ïenlijl nnterken , om de Drerttt-Prit•
aen te be~en. Na '• Graftn overlijden werd het tiet • de
Frinen beleprd , en door dea Slot1'oogd Heer Bo11anr1a ril !lam•
Win aan hen oTerplnercl , wurna het 'ferwoest en tot dea pa let
geheel werd ·alpl,iolm. Van dk b■teel 11 nieb meer oterÏ(, ft ael!I
ële horianermg un het ·best•n i• ·bij de inwonen bijna rJieel -'-·
ren , 1oodat de OtJdheidminnnr met moeite de piel 1al wederriadca,
,rur het noepr stond.
WUDENBS-lHll•OOS'l'ERLt:Bl, gem. in D ~ , 'P""· Il•·
i/lil/1,.,J, arr. en kant. H_.,. (S k. cl., 17 an. k., IS 1. d ); ·palmde
N. W. m de gem. Omer en-Water-Blolier,, N. aon ·VeahiHa•
rn-lfein , Z. 0. en Z. aan de Zuider&ff • W. aan Scbelli......_ zt
ligt in het mdwesteftlke gedfflte \'ID Dreirterlaacl • laar del Zai
derrN-clijk.
Deze gm,. bc,·at •de d. Wijdenes en Ooalerl·eel; llalaat •

oppe"lakte • 'folgei11 het laduter , ,an 711 huad. 81 .,. r. 98 'f. til.,
waaronder 141 -buad. 4i "· T. 43 "· e11. bela■tbear land; telt IN•·•
hoond door lli b1ai;ge1., uitmakende eeilo beYollÎllf •ao llfilw.,
die 1t1eest Î1I landbouw e11 veeteeh hun beslaan ,inden. Ool il "
een loreomolen.
·
·
·
De io'w., die er op 11 na allen Hen. a1Jn, onder welke !IO Lo·
malen , maken · - gem. uit , welke lo& de kl11t, en rinc YID g,.,.
behoort. De i!tl'lte, die in deze gllm. bet ·leeraarambt lieel't •1111'·
·nomen , is ·geweest Joau... Nwco'L.lt à W mD&H, tlie in 11f70 berfllltl
'kwam , en in 1ö80 naar Amilerdam wt'lrok. Toea JIWII•• f.-,i·
11111, hier heroepen in 1819, ia tN9 nftl' BoYencanpel wrtrok, .•·
tien beide plaat■en iracheideo. ·W11a11a bekwam toen lol Mbll
Taaoao1111 .,,.. DIi lln1 en -001 te rlee·Jr. S-t11 .i11:C11m11t, beide
-in f8IIO. Na het Yertrek •an den Predikant Dns ,.,.., .,..
l re 1 , in 1807 • 'Werd dit weder bij W1aua pyoefd , ea liellind
door dea Predikan& na Wanua, Joa&■11u Baaaca iot.lllU_!:'..!_~
<-r in 1788 beroepen wat. Het beroep geaebiedt door deu kcram-•
De 11 R•.K., die auen er aantreft, balaoorea tot de stal, n• B•·
e11- r rnliui:ri,, - Mea beeft ia deae gem. i acholea, als : téae 1'
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Oo1hrleek eo ~ Ie Wijde ■ ea, welke 8'8'•meal\tlt pmiddeld
deor Uli lairliDfen'"beach\ worden.
IJae gem, wu ,roepr me&.Sd-elli••Aeut al,
~meue
atede • ender den nanuan S·c la• ll i a-k bt u & ffteellllgd ; deel. ,....,. 1
Berlog Na Bowgare,lil, •erklurà , bij èen hallifttai 'fan 1 .lanaàrij
14519 (1410), da& Wuena en Oo,Cerled: •oor&aau -,, 8-ehel•
liakbout uadea ~eidea bl\JY111,- etnla
1tellnerhc•• •
I09den 8Hplll8l'k& nrden. De amliachllhiett. • • W11N. .~
_.... wrd • in het jaar .n.u, ai& .. ·Gnafllkhciu-4emeiaen •••
de· Bepntea dier plaatsen ftrkoeht.
.
Hel wapBD deaer flllllh
uit ellleQ, blll'f ·, ter re;ten\jlle' -schermd door eenen leeuw.
·
.
·

•n.

to,_

atut

WIJDK."ilS-:SN-OOSTKBLBBI (DB POLDEll-VàN-), peW, In /!W,•
terlotatl,
lf0flrd-H41lknd., a,r, en laai,
•-O..ltrlHl:1 paleeile B.O. un den Peldet"-YanaWeller-Blelr.ker, N.
un m Polder-van-Hem, Z, O. ea Z. ••• de■ 9retr-lanchche-la
dijlt • W; aan den PeW.'fan-SelaellinWaódt.
De1e pold. beslaat , 'l'Olgen1 het ..._ter, nae eppenlalr.te na
7M band.-, Wutender 743 ban. 4i ~ ... 41· ....... Mh&bur lliul;
lek 99 h,, en word& door i molä, ep•de.l.ideniee,.,.. la~ OM~
kllliae •ter ontlaat. liet polderbialo• ·be&taat 11i& ,.,.. Leilea Yn
het 6emeentehlltow ·bij afwitreling.
· ·
·
WIJDENBUBL, alleen 1taa ■ie nnilea·•in -hä lNdj, .,. "'-iM....,
G,.,......ier, trNOlli• L--,,.,,~ Zie W111u-..1..
..
··
WI.IOSCHILD (UIT), benaleàte pieelte TN den TiellNunl"
tllllillhen den DalC1DM1laen"Len,.ken1141Uk en • NICÏafweikn · lle, elad
Gorinchem , enn builen de ».lemp,ot\ «lier ll■cl. ·Hè& Waooat. ~
deeltelijk tol cle prot, ZIIÏtl•HoU.U, 1rr., lllll n ~ • ~.,.,.,_,
• getleeleelijk lel de ,....,. 6,"-lo..i, arr. en.kaaL l'iel, gem-, F..,
,_._..,_, Oudtiji11 llfl' be, ftheel bllileodijb, doelt doer hel hf
pa "flfll den aiaawea dijk , in ·be, jaar 1811, ia ba meereadeele • ·
•~eclijli.t.
'
'
Bit het leggen .,.. dï.o dijk, YC■cl men aldaar de .,._.tatap,a VIII
be& 1weede klllMl "an Arkel, aarden baaetr,, 1teeaen kcipla e■a.
WU DWl TEil (HKT) , uaeertje ,
Fnn'/M,;tl, kw. O..t,rpo ,
gria&. Ko,-,;,_11-.,..lf-•~fllÜlaû, i u. N, W. 1'811 Kollaav
awug, claL ten W. met d.t Rijl' en ten N.O. me& htl • errä,gcc
in wrtmidillll' 1taat.'
.
·
WHBN • ph. in ie Mftjmj 1'1111 '• lle~h,oA. b. M"""-d.,
IJnwt, iiatr., arr. en -1 •· 0, no'• B..toge11h«A, kan&. 1n 1i•• Z. Z. 0.
"an 011, 11""1'• en IS min. W. 'ftn .lfûtelrw; me_LK h. en- HO iuw.
WUENliDK,
acleU. la. in den Tiel......,.,, prot. fhltln
larul, Bn.Me1tmlriil, arr. ea 1½ u. Z.W. Yan Tiel, lr.anL en ,Ij-.
l.,O. -.an 6,l_,.,,1-, 1flD, en IS mi■• W. Yan Yarii.
WIIIB. (DB), voonn. w&.. in lis N...._,~, (KO"'• N...,._
Brw6aad., Ber,te'clistr., arr. en 8 u. 0, Z. 0. "180 •• UrrtOtJftt"'>~I,., 1um-.

o..,.., pa.,,,.,..,.

pro,.

pn,,.

•aorm.

••n

eb 11 •. z. vtl.
Bu.Hr, pa. Opl_eo-&.-.4.u........w..»,,,,
18 min, Yin Oploo., narlloe het behoorde,
·
·
WJJHB, gem. in Z.u..l, pro•. Owrij...,, _.,, Dnetatrr, Ull'
IIMII• (4 k, cl., 6 m. k,, i 1. cl,); ~ N. aan twollerker■pel,
-N. 0. aaa ·Heino, O. aan ·Realle, Z, aan Ola&, W, aan den IJuel"
ö, ·baat ...e• de Geldencbe gem. llelnla acbeidL , ea ook onmidclellijk .
11111 die gerir., als IÎJllffltle 11e■ klein gccleelte der paa. Wübe.ter Wl!lllijde

••• dea}ksel. ·

·

r"
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Dae pa. beslaat ail liet tl. Wille,
Wö ■·
•oorden, Hersen, Toa1erea, Weclaterkh. Hen••"•'d,
We 111•lo n ■ arlo; ZU .....t., •op laet bdostcr, op
penbllte ••n UOI i.ad. Il •· r. 17 •• ell., .U..
la..t ;
lak UI •·• lle-«I door 6i8 hllÏlpa., ui.,_bNe eeae a.n.lkiia1
qo _ , iaw,, üe 111ee1t ia kaopliuilel •
......... llu - - - • •Ï ■du. Br si• hier eee anaal wleeaeh- en apelNlerijea ea ~
\'all
de ........ 'WUl'ftn jurliju dllÏllmtle ,,...
41ea _ , _ YWlo■dea MO wel NÎlell• Û hia■alaadacfa • ._...
..... lunNlela&ak ia dele
ailmUllt. o.k ..,.&t llier •""
UHel in .u-■■lalaoal pclreo,m. Br llija , aleeah■klaij■a • 1 len
looQerU en I IUnkoelunolu,.
··-...... ra-, _ .., Wll'l!I . , . , ~ . de belle en nwlit
baante ftD de selleele pratiaeie ■-. Oot tnA -■ • pm P·
IIINII weid un. Veor -het owerip ÎI. de Rt•r der s-d• ..,_
•illend. la ■ ar l e ia alla klei , ea de YOOl'IIUIUle ~
•Un dur tarwe ea pn&. Klei windt wel ua de and.e sijlle laar
-den Ut-1, -■- ook tlrie
aijn, de ecae ontler ML 4lo,p, de
■-ll'ell ia W-ijawo ■ rNa ea Rerae ■; mur •■-'op ia -ait
a11111eade ........- gNINI, die eMter eehraler wordt, uanaale dt
Nieaae-W°'elerhti -■de,t, - •n de oos&agde wan dat heea 111e11 . . . .
■et de ffODdtresteltllleid weraadert de teek der •elclnuclltea; erwte■•
"189, pnt •• • àier de oYenloetlipte. BoelweiL werdt.liï,,r
weinif •erhoawd, Wialwe ia de aancladalifer llrelen langs IIIIÏM aljdn
IUD tle Nieawe-Wetenas' . . . •k tie --te grulaadea sija .........
wollio ner laet ~ ia laoeweelüd niel tegen het ho..laacl opwe
P ., •110ral, -in llule IDÎIII& OYOftloNig •U••
. ' De llen., die er 11118 .in getal lijn , onder w,elke 7i0 wcleaalaa,
-malen etne pm. ait' •elke tot. de ........ rins Yin
~
-De NNlfl die ia deae pm, liet leeturamb, hèJt
ÏI
.,._, ,Pa.,...• Be&u.■u, die in ,het jur UIOO laier in dNIII& _.,.,
ea in het jaar 1809 naar W olfraat Yertrok. Na de Henomaïas ..._
het Prediuat1h,erorp UD de e,fge,tnMln 1let ......,... j -cloeh T8"0pl
wml hnn dit rert -.&wist doer de -.itt~ der NffO baw-■tlaea, WIÜ&
hier 9"To■dea •orden , uit 1111el11.-. .het ook,, in .bel j■-17H • . . ftr•
,!rag -rd ~keml, tenijl tie ertjreaamea tie aallllellia1 wu .te.
-lnsk!r INthil,ldea.
.
De R. K., die er 1ii0 in ptal zijn, onder welke 810 C.IINl■i
lanten , naaken eene stat. uit, wellae 41eur- P•toor eo la
·JK'llaan -bediend wordt , ea eène eipn beaftafplul.l heeh. De 1e,t
.deaer par. ,alaat ia de bann, Bea1euld.. tie dat woord.
De
lv., -die -er woun, beboeren lot tie riarlnagop wu lh

w.a_,.

~-r-

.--.ie

lifmele•••

+

z-u.

I

11wwe••-..

_,.,_,., :1,

Men hrefl in deze pm. twee scholen, alt:. ~ne Ie W ü he ea 6iae
te Ton IJ ere n , welle paamenlijk aemïcWeld door 8IIO 1-tiaps '
llnoclat worden.
Het d. Wu■a, oudtijds Wu■, dat mea reedt in 118$ •ena~ld wiach,
ligt :S o. N.... Deventer, 1 u. W. ten
Yin Bulte, rootelNleth

z.

_hl'llf!den en gedeellelUk lanp den IJqeldijk ea aaa den klinkerweg
.ttJIIChea Deuater en Zwolle, door uitmuntende liorenalli.... , weilea
dea ea Mlllllp■ rdeo
Het ia eeae DllfelWlle en rerepW
pho11wdo plaau , die nel beaocht wordt, wegena de ~ • n a en
h11ilenplaaltt'n 1 11elle fraaije w■ -dclinee• .,r.,ere11. O,k ÎI het ecH
•oorname plei1terpl11at1 1 'toor de rijtui1ett welke nn Zwolle uur
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lle,rnler rijden. •en lek er 18S la. en 0D1Jet•r HOO iDw. lr ÎI
poot,eer eter den lluel.
~ •er•, welle "6r de Reformatie aan dea B. W11L1aeua • •
toegewijd, ,tond destijd1 ter brgnin1 Yan St. Lebuiausbpiltel te 0.
,enler. De pal'llehiekerk. had drie •ika,Uen. De Yibrij ••Il het Ba~
li"ge Krrai, , wien■ Wiee•ar alle Dinplagen, Dondenlapn ea Zatar
dageu de mis . m-t leaen i na de H. A11u, welke ook mel drie
wieu bedienaar door
miuen ter week bel■1t WH i •tan 0. L. Y
de brkmeetlefl pkORD wenl ea tol het leun Yaa drie àaiuen p
hoaden W■I. ltese kerk ia een poot lanperpir pbeaw ' an. de
allÏdlijde met iJaeren panaeo plekt en ,aa eeaea boopa -,ït■a• ton■
m eea aitmuhtend o~I YOOniea , waarmede •U-, in- liet jaar 1811 ,
begif\igd ÎI door den Heer
L1111DI' IT■-na J Oud-Op_perkoop111811 en· llaideat te Cheriboa , Lid der Protiaciale Staten van Otsijllel
en: De aoodip lopere1t kroont• - blüen· tol Yerliehtinr ten dit
ter•rbouw lijn , in het jnr 18ii, aan de irem-nte ten· IJ'ldiaüe
gep'ffll dóOr den Heer JAlt YAII H PoL■ .J1., Lid, dw Gedepuleerlle Saat11t
TaU:0,,erijuel, die· in het jallf' 18i8- aaa· dae kerk mede tw• poote·
1il,eren beken , tea gebruilie bit- lie& H•.bootlmul , aohonk, waarbij
We.rouw de lal'OllllelH nw ............ , geb, Barollllftlè T&II »nu
ffl' H Gm.e• , · m 18311, twee IIÏlnrea 1ehotel■ •oepe. Dae kerk
p,tJl\ me\ drie tomben. Ben dunaa atlat AD de auitllijde ,an hei
koor eo i1 een der fnai1le , die men ergen, aantreft. Dae ia pstieht
door Trouwe Aww1. &isun11·
&:.na l'fl Bcw,u, ter
eere •an hareo dapperen ~ l , clea Heer KNHUD .\Vw.a Baroa
••• Dun , Heer wa,r fkll 6eltlcr 1 Generaal der lafanterie eia1~ ia1.;
wiens dappere lrQpbedrijna, in Yll'Hhillencle ,eld■l.-i aan dea, dar
cell

ro••,

mu

n.o.-• ,.,..

gelegd , door eodenebeidene llinuebeelcleD eD opaehrifta , alt aoi. door
- lieur'ir hurelief TIU wit manner' enen ........ YOefllelleode '
alllier tertoo11d worden, Aeo de noonlaijde van het.. lioor 1lMt Nlle
111dere tombe, door den Heer Gnmanr., Bano ,.,.. Veun 'l'ff Ba-

,-,oon■ epfl"ll, ter geclaohteni1 ,an T.,......,........., Baron •••
Vni11 MT -11,.......,..,, LanddlOlt ,an Z.llaad em, ens" Het hortt
heeld na claen Beer ataal bffen de& tleea der tombe, hennen, de
adellijlte wapenen n de - • adellijke naniena , ellen in mÏlrmer
■itgehouwn. · Dè derde tombe ia r,laattt ia 11111 aoenlenleel der brl ,
eeh11iu aehler den predikttoel. Dit plealteûen il ,-icht door ffllawe
L101ot• Sonu: BaroanesH Bn1111c1., ter eere nn baren pmaa1 Bóaa"

Bmm

n1 lnasaa.
•
·
· ·
·
~ dotptebool •ordt pmiddeld door SIIO l ~ a belocht,
■en beel'I. er een Departement der Maeuobapplt·

·
Tol
1'rd •• •, ..tllg,_,,., be\welk ia 1834 ia oNftÏI' en il Wen- lelt••.
Ook ü er eea tlittlibuiiekaatoor •oor de briete11poate,U. ·
Bij de lierberr de Gelderache-••···, plees op den ·dUlt
seer ouden en poolen bollen boom te 1taaa , die door alle Nisigen
meL bewondering als eeae nalnarlijke 1elclaaamheid werd betchoawd.
Eeoip jaren pleden door storm• vernield 1ijade, •• mea er than•
ne, den· ouden 11am, waaria oen jong boompje pplalit i1,
De kermia •alt in den eersten Woentdag in Sep&embe,.
'
Door de ,tormen ia den -herûhau 18it werd .J'e· U...tdijk, onder
daegem., aeèr beachadigd, -■rom er bij dea laoopa 'floed ftD
braarij 18115 mHlff8elen tol bneiligin1: moeaieo wonlen ia het werk
(alèld. Door het werken ,au, den oYttlaat aan de SnippeliPfr , bij
Dn.otn , ,loeide eeli groot gedeelle der ,:e1111tntc , echter aie\ boeftr

"°'
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HD 8 lo& 10 palmea, Ollller, IOOÛI . . . . . . . • - - - IClaMI ~
wenl. Op 7Atunlaf c1,a Il febraa,U, da ...,,.. &....a- 1 - 5-.,
werdea . . . eaden.a.lÎrletll la......
do ODNSIÎp,
bewtlffÎ9f•t ftD Ml Yle ut .Ie ■tallea.
lljacle 1 ____,_
... lij, M L · - 11am ea 1lallea ia
..._..__, . . . .
lij niet. lioadon bl(lrUpea, taD waar 111& ...... Jlet laleef • - 
tol cla lllOl'pll• te t are, , _ Yiel lie& '-' l i are, ......,. .._ ...Ier
1 K......_ daimea pnllea ••· Na dien tl4 lil& ....,_
- l 18' 1 DN, IND· lael Of1 aiellw 111 daima ,,_
ter -.oa bal .............a ae •lilieo. Op à 'I wu• 4ie plaa&
ND, WMl'W 1tÏelb90pl'ÜD I tol 8 ,.._ .....D W, ......
oolbleel, ea •p, den 10
119' ••••, a i ~ wu tla laapk
laa-U-, weder
De e1a11niomiag l&lek&e a:iela llit
OICI' dea . . . . .D Cllll&nk der baiteo ltel MfP \'P.,_ ~ . . .
~ ,-.-1a, aea uiboncleriaa atleu YU eea • • pcllelte •

1

toea••••• ..,_

w•
•...-t.op..

........,... \Veeherheh en "'ron1eren, qacle .._ tm ...._
p1111k bpD lul baiaeaped dea Yellea• ea de bnaallle .........

. . . . . . . . . . . .teaeo·laea& ...._ ................ .
er -Ua 11aalats 11 ,arb■t , docb .-i- nadena, . . . . . - . Be&
..... lloml - . . . . ._ ...
lleniliL:
ÎII . .
Il■• dea Zai41ter-1, nalJV
t e r ~ an0,11 1111.;
ia hel laail da Net, aaa d- O■cle-WelariJIS, 0,80 ea ep tla .......
lalMlerijea t,OOell.
· .W.UBIZIGT, -buitaplut, i■ Ut.il,
o..ij_,,·
arr... •
Il 11. N. _......,..,
51 a.
...-ie11Ub 11allijlaeid , .. , ,.., IID ..... llraat... , . . .oe.-a......

I::: .....
•211.

bal.•

w,

fll'D"·
W.,._,,.,~
ia._ __

ZwolleDi,:,_. L.....o-- • 1 . - L - ! . . .
ho .._.
. -- 1
· · t . - i t - - t al&.....,.....- , t.WN • • - - - • ,....... lllïa, ·v1

rers, nlmewu,Mlellapn mel-opgauatieboomen. e• Meepellaaa& • il llllÏme wenle.,. ea lialaal eeae eppenlàk~ na I Land. 811• ._ , • .U. i
·VrNpr ... ... kweeuellaol · - llejlil'IICIIIW ........ · ..~ . ia ........ Ulllal jonp liedn' H O , ~ . . . . . . . . . .
ia alla wat tal eeae belaliaalile op14Nllliag ~ " , aeer 4loelaatif-
derwnea werd, doeh ia Mei 1817 il d. ., YU . , . . 1111 .,,.., sic
ualal kweekelingea, en daaruit Yoert.,1-UIIMle lieJi••penlaeid ..,.. •
huiH WUD81ft, na dnr ........., nur den ltaise
IJl &Ie,
ÎD N prMiacie Gel...,,Ltad, Tl.an, w.,-dt Wmmn ia eipadom ....._
doer cla Bana,11111 wu KUB1LU011n ,_ Ga.DA. ·
WIJK, num, welkea men in den omtrek, hij 'Nltlr.otlÏDf• -mea1II
pet\ aan da 11. Wua-■u-Dauunn, ia bet . ~ dw ,-...
Urr«AI, Zil Wua-111-0.aun11.
'
WIJK, bewL in bel w""-•••lle.,._, proY.
T.,.. dittr., arr. 1• Jh,tog-"-l, unL. H. . . . , pm. rijl-t,,t
~ . ; .paleade N. en 0. un de.._,
aao de beert. hlflars,
'JN. MD Gead- en VIN,
Dae. ._.1, all DÎetl iaa 11d dorp W Uk ea 81DÏp ...IINDW lït
pade buiaaa. ZU teil 0111evee,. iSO la., hew8911d dea, eeae bnalüis '
na ongeqer , .
die 111r11t i•• dea ladbouw ea paanlca- a
rande-:t"okkpU u ~lierij la■a hetla• tiadea.
.
De inw., die er,. ,op 1G 11a, allea Hert,
oader welke lSOO J,e..
de81atea I mali• eene gem, uil, ...&ke tet de U.... ria, •n llftll
• belaoorl.. , 0. wrete, die in •
pm, lae11..,..raaab, la-"_..
paomen, i1 ge-,reetL •A■aa ■aa Ja... S.0.1., die in heL jaar 1810
1ae,...,&1 lr.wam en ia het jaar HWI ■Mr Stolwijk terlroli.
1

In•

lf..,,._...,,_,,, ,

z.

ia•.,

sU•,

1

•·

WIJ.

De Hl a. K;. die bier 'CODCIJ. ptr11eb•'"'D to 11,....,..
~eJl laeeh in •ae a.,l•. 4éfl• 1ehool , •Uode ho, ko.or dtt oude ~eri.
daarloe ingerigl , we~ tremidJeld door 130 leerlu,ea- '-o.ob,
0. Heeren vu W,a., g-,roteo, uiL beL· placbl na, HHDu , wann
• • bnitters cleur heerlijkheid, die 11J als joagero lfDID lilt baa
crid,el verkregen..
Dcae heerl. -~ iu 141$8 door F1L1n vu Boea~11•LI me~ OD~fv,i
dc ■o wrijdo~u VIQ Lollen , oDdentawle..- , lalle-. eo
bqiftigd: ~lko nijdom~o ~l!r Lau. , Aar•ller'°lr Nll Oo,t.narijl,
in b&L jaar un:s'
be,ea,i«d. eD door een YODDia go ML Bof un.
Holland "ed~m &ijo buradi&ilJll in hel ~ IIJIS$. J,a\er ,... bel
ee11 Jeeu, der GraaSijlr.heid van Bolland, hebbende vel• leeoroerife
goederen. ODder do vroepre Heerea tel& ..-a Pna11 vu. 0-Am, Abl
uo O. L. Vro,weli.lootter te lliddelburg , die. de heerlijki.eid beu& door
de o ~ • 111_1 D1u81!'1B&IH n11 Wau1!W11,.......-. la11S6lllaû
al, Heer-· Wua aaageteeJiecad Nic:oLUI • wsno. all ... ""'- Bi,a
,chop 1an lli.ddellmrg;
Peer der pmclde ~ f11tordeD , deo,
bel ar,~ven van 1ijnen "11111'1'8F' ,. ll&"l'DtAI •• H1aWU&. N"1erh.aail
ia de heerlijkheid van di& ambachl .-.. dia Grûelijkheid
Bollancl
,er,allen , di,e haar daar~ eclder wecler -ar,M& bebbea
•ani .in heL midden der vorige-~. werd aU ~ dop,Kr.-Lu111 V
Heer ... -'""''"" , Y..,. ~ ..,,._,., Burp111ee11er ,ao W111e.-ïngeo. Late, wu ~' een •ie~om. vaa J ~
Kamcuaa , Kolonel eo eci'He Majoor in het Rente l\egimenl llcallancl
lC.be garde l~tànlterie, ÎII 11'.il!!lll JIVl)ada, u, loL an &oe pb!Q..,. ,
aijade - - llee, ,all w~ 1 Jonii:..eer l•co•
Heer "" 1Fj4, Yma •• ,4alhrg, woo■aobtig Ie Dieren.
Be\ .dorp W11&, oudtijd• Wuca, ftela1 1er. . . . . . . . . . . ..., an-.
dere· plaallen van dien naam, W1111-11>-ll111111• pllOIIIUI., lif' Q ••
W. N. W. van '• Bel'10paboleh I i u. N. W. ,■a Beusdea, a.p
... bi~ol~t lll!I deo ltoudijk 1 .-, l•te ,oetv:eren over • .._ ,
ffa op 44' ,B.ie'8,ltoof, Ollllei; Aa11t, en no op de11 Waard , oad.u
Neder-lemer,-o,oordaijd,,
Belial~ bel 1,1 ui 1-0,p-d• o- Berg, al.cl• plNMlmd ~ l lael Yol
pos eene oa4• overle,eri111 ~n heL. o,. .Lroo1,11110 YIQ de . _ , .die
ll!D diera tijde DPB Biet bodij"L was, op eeo lumnl wa~ pboawd, aQra
er -aerbaod DC>lf aodere liuina bij pLicb~, -.elke a.,. oum YaD
Wu1. gekrepa hebben van het Nedarlaadach, woord -,in; door•
aij, om tae, OYlfl~meo v• de llau te onLwpeo, op HINI . . .ene
plaats gebou,rd waren.
·
W~ prijk~ ~ter meJ oodeneb,eideoe laui..- • ,.._ vao edel
~ - Bier,aa dua heeC.-de breed1Le draal d.ea n-. ,an llidder•
atrut; welke in de brieven vaa den Hove van Holland de Burrl!'erd g•INl!I•• Onder d• s!Qtea mun&Lell. Jtrone nluu1,
WUkenaleia en ~ykns&ein, v,oraamelijlt uil, YIQ wel.b liet
eente .en laallte Lliau boerenwoninpa aijo , tJeçl,t he\ 1...a., bawel ,
i• 1erwallen toestand , 'Cl8 aaneaif is•.
~ ÎI YOOrDOlll;OU , . , . . OIQ YaD ~ pl.- tllll. 1-.a " mUID,
Van dnen aanleg aie, m,en upow,oordif nog do rooUïn1 en lieaami■g
Glldtncheidene
docla dne on.t,lerneming l,.td\,, 4ooe verschil
lende belellelen , nimmer baar "°1al( aek~en. Wu11.i1 tlaanuelder
"8 1root " &!l"aienlV,k.
·
.0. l..-lr, is llfl\ clef\ig 1-lqJiterpi,f 11e~oii•, mil .aeoeu liOOIJln
1811 toren I doch aondtr orgel, Qndu de kerk vara Wu1., •U•II• tlt
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MOINlwbn HD de aatlere àpm die illfgelUb tégea liel
HD û ■ op ene Yerhnene plat. 4• gebouwd, -a cle lal 111
Aall& ■I
oad1 als oacler hare ~ e i k pstua.
·
De lennis te Waa .alt ia den Il September.
Bij dea· n&erYl.t na J■■ na,V 1809 atend het . . , •ier 1.11 ell.
boog op de laaderijea , hoewel er pene menscbea ftl'Ollgelakt
me& meer daa eea purd nrdronlien it. S.balwe ût er
atJn ingatorl , werden oek DOf eenip .-nier óf minder~Het
dner laeerl. hellu& in een IIClaild wan IÜel , • a
heof'dltak nn goud , beladen met twee wagearaden ,n keel.
WUJl, a■am, wellea mea bij nrlortiar op de Alllor,,a s-·
IUk ~ ua het dorp Wu&•au•Z.., in het belj. na )1,i, 1 P"'·
Jfooid-Bollui. Zie Wus-au•Zu.
· WIJi, pold.iallijtalall4, proY, Zfltll-Bol"'-', arr.~,bac.
..llpln, pm.
paleadeN, en N.O. . . . . . Depal
der Z. ua Woane ea V•bol. W. ua NieinrloopaSpoelwil,
WUI, baan.opdeO.,....ret-, pnw.Glllle la114, J'iatr.,Mr,
•••• arr. ea 111 a. llf. tá W. YaD
b■L, pa,• 1a.
11. 0. no B"'-rf. i met. S b. ea 1i inw.
WIJK, het pleelte Y■a de 1t■d •...tMl,c , P'"· ,.__,, dat
un de -ts\jde Yan de .... ligt. Zie ••unacn•.
WIJi (Dl), n11m , welken niea in de waadeliag nela1 pit• lid
y)ek Bnawu& , in het b■ lj. YID Bw, pro•. Jf..,.B,a,,,J. Zie

...
••a

"*

+•
...,.e.

••pen

Z•.......,,.•1

..I..._,

BnDWU&.

Na,..,,..,..
DitN,.,__g,,_,

•
JDB), pm, ia
pM. IJmtll., irr,.,_,
adm. ea Jad"ic. kant••,,,,,., (S k. d., i m. k,, 4 1. d.); pale■lle 1. W.
• llf. au Baiaerwold , -o. ua de pm. Baiae11 ea Zuidwolde, Z. •
de riYier de Beeat, die bur ftll deOierlJ•lscbe pm. Slaplionlûidl,

,

W. un •eppel en llaiaerwold.
·
. Ï)ne pm. beYal het d. loekaase, beaenn• de P!• d, Wil,
Bemtea, Haalweid1, 01bur, Scbiphorsl ee SlapeL 7.1
beslaat , wolgent bet bdasler , eene ol'P""lakte YID 4111 llud.
IO "· r. 17 •• ell, 1 wurouder 4199 band. 91 •· r. 19 .,, ell• .....,
laad ; teil i8IS b., bewoond door 188 haüpa., uitmakende eeae liffll
lin1 ••• ruim 1960 inw., die boofdukelUi ia landbouw ea ,llklltlimi
llatun naden ' en iauaderheid Yele joap Yerke■I unNÜID- De
pond i1 er undig en men pool er veel bakboat. lba beeA er ....
dien S kotenmolens , waanaa t ie..ea1 wan pelwerk ~ ~! ~
t gratmolem. Bene •roeger bier palun hebbende claieoreirorijk • '
lhant oppbnea.
De Hen., die er onsneer 17:JO ia getal -U•, behc,orea ~
tot de P."'· /Jlumf.n-M-ll'iji en makea gedeeltelUk de p, lw
lct,age aït.
·
·
De Al'pscbeidenen, tlie men er o.,,...... IOO telt, beboona
pn. 98n Lirwrwold. - De 18 la., die er wonen, l,ehoo,eD lot

til:

nDPJll81JOP .... .,,,,,.,.
•
Mea beeft ia dese gem. drie IClbolen, al■: ééne ia de Wijl, tát
te lloekaage en ééae te Stapel, welke paam111lijk ~
door een ptal .,.. i80 l•rlilll"n be&ocbt wonfea,
Het geli. •• WU& ligt 10 u. z. z. W. ua Auen , 11 •• 0. Id Z,
Yin _■eppel , a■a de greaaen wa O,erijael.
.
dl
Dit rh, beeft sijne oplomat te danken HD de nahUheid ...
•ermaarde abdU Dikaiuge, ••n •elle de beboeflift• mil~. •der- ,
■ tand kregen. Ook ••• in 1619, eeaige jaren na de ,eniidif'f ' 11 ·

WIJ.
dit diA, door hel oplieadea ,aa bel •pijaipo der 1cl1amc:le mttnigle,
de behoefte bier 100 •ergroot, dat de Sehoat t1n Dl Wta aieh ge
Jronpn UIJ eea ■meeliaehrilt ia le lewerea aan Riddenehap ea Bipo
erfdea om onderstand , welke dan ook ua de armen Tell H Wuii: •
101nudd.a '°IP uit de rc,deren van hel gestiebl wan llikninp jaarlijl11
toelegdoa. Men teh er iu de kom 8S b. en 611() inw. en met de ker
kelUk daartoe behoorende geh. Scbipboral en Stapel, 17ö h. en
1IOO inw., van welke de Herv. tot de gem. nn IJ/tonl-e,,-tle-ll'ijl,
babooren.
De boofdschóol wordt gemiddeld door 170 leerlinge• beaoeht.
In de aabijheid ftD •• Wuc ligt het aangename lend,oed Huik 1h o ra 1 (■ie_ dat woord), Ook stond weleer niet ver Yan daar eea aeer
hooge lorea , bel onrblijfiel der Yl'Oepre abdij D ik n i D Ie, welke naar
111e11 wil den IClhippen op de Zaidenee tol eene baak ffntrekle, maar
ia 1783 door cleo bliksem plro&'en eo tu11ehe11 de jarea 1800 en 1810
gesloopt werd. Op de plaat■ , waar hij gestun heeft , is aedert an
liecrlül. buiten,-1 uorelesd , dat iuplijk■ deo naam nn Dil n in Ic
n Yaa de abdij DOIJ eene11 ouden kelder heeft OYerphoadea.
Zie •oorls het art. D11mau.
Men houdt er twee jaarlijli1ebe Yeemark~ , al, : de voorjaanmarb
in.allende in de tweede week nn Bei,-ea de ujaanmarkl, ionl
leade ia de derde week ••n Octoher , welle heide DOIJ al clnak beaaeb&
worden (1).
·
WUI. (Dl) 1 _rh'. in bel Il'
pro•.
arr. ea
41 •• W. ••n ~ , bol. en 11 o, Z. W. van Z■ ·
,. gem.
en I a. N. O. ,·a11 Oldd:nli, IS min. N. •aa /fi,l,,t, waarloo hel
behoort • mel 40 iow.
(Tl), een der ,ijF dorpen op het t00rm. eil.
P'°'•
Znlottd, hetwelk echter than1 ■iel meer bataat.
.
WIJK (DB GBJIKENB-LàNDEN-VAN-) oF hel G1aa1.La111-oa

•raast

.,,.,._rlier.,

°'":l~

B.,.,,,_,

· WIJK

W.....Cuam, at.reek laads in b e l ~ der pro,. Ulnllil,
ur. 4'-,,-,..,,,, kant. en pm. ll'iji.lnj-D■.,,,_,_, palenda N. aan
f.e&ha , 0. aan WUk•bU•Daun&ede, Z. un den Lekdijk, W. 1111
JloaleD.
Dme lancla lleslau, YOlpi• het bdnter, HN oppenlakta •aa
1IM bond., en staan , mei den daar -aaawaigen watt:rmolen , oadv
het bestuur ,aa Wijk-bij-Dauntede.
WIJit (HET lt&STBBL-VAN-), ook wel o,-aH-Bue pheetea,
'ttlOrm, adeU. hai1, ïn /iwt-Laad-N"H....,_, pro,. Jfoor,l-:.B""'8■ tl,

1'--,. dialr,, arr. ea Sf a,
or tap.

W. na •• Hem,ge,llo,e/a, kant. ·1111

i u.

N. ,ra■ ll....., pm. ll'ijM-~,.11,.,.g, bij Wiji, op eeae hoogte

.

Hel wu het oonproa~Jijlie 11ambuia ••• be& edele uilpllonm
lfSlaebl n11 W ucs •en strekte weleer, •olpn1 een outl ns& , tot eene
nfplub YOOr iftll&Dcl tlie eeHD maul■r bepan laad ' dooh werd

in het jaar 167i door de franschen ia brand a-1.obn. Later p·
■loopt aQnde , lie, heL pea 1poor 1'an -Un besLaaa achler, doch op da
pwit, waar he, gtataaa b•tt, ,rindl mea bU diep nap■ ffD 110f de
grond■ lapn.
.
t 11 In hel jaar 1MB •aren op de voorJaaramarllt ungeh1 agt , au ronderen ea

1n Tarttena. De n&Juramarkt, door11111111 Yeel meer bezocht, 11 In 11148 niet pbou
ilen, om 4a Jongstekte. Op de mart& 4en t7 Oetober 18'7 ••ren aa111eblafl: HO nm• lllrlil en 181 Tarllelll.

,
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WIJK (POLDRR-V AN-), pold, in -beL La.J..a11-Hn1dn, f>CO"•
1.loord-Bro,4,,.J, Tw,tl,, dia,., arr. ', Il Hloge~l, kaitl. flow/na ;
11alende N. aan den PolcL,r-va11-Veeo, O. aa11 den Uoogen-laaadük,

Z. aan d11n Polder-van-Aalburg, W. aan bel 1.laU.e,eld.
.
Deae f.ld. bc1laaL, ,olgem hel kallaater, eeae appenlakle 6~1S bu!I • 61 v, r, 16 v, ell •• tol aao .de binneakruin raa deo rivier•
dijk , en bee4 .•n houlep ,lui1 of wacl,ler, gelepn op de qbch1; IÓl•
watering, evea tea .Noordooaten van du Biaheuvelsdi.e. wa'9~,
wijd i,04 ell., vooraien met eene drijfdenr aan de zijde van dea Ala;
door middel VIII welke ,luis deae polder, door d11 Wijluehe 11ilwalenll( 1
op den Al.na vu het owerlollitre ,11ter on,lul wordl, Het zome.rpeil •
0.iU ell. boven A, P. He~eolderbcsf.uur beataat uil eeacn Poid4rschon&,
1ewen1 Secr,aaril en vier Ledea,
,\an. do ooauijdo i1 deae polder onr het alpmeen uer hQOf na
sroudaJag, e■ men vind& aldaar hel dorp /Fiji; u1iddn in . - .
polder trelt men de o,ublijf1eleo HII b!it oude Il •••iie ■ ltef.
Zie • ' woord,
.
WIJK-AAN-DUIN, ,oorm, amb, ia het bàlj. van Bloil• pN.-. i'(pe,wl
Uollarul, arr. en 3 u. N. van HaarlnA, kant, en i u. W, :i. ea O. ,u le
l'el'lfVi, pm, 1'iji-Gan•Z••·••-1'ij~-ua-D,ci•, in, O. van Wijk-Nn•
Zee , ilevattende hel 1eb, hel HoJI a n d , cle Wij k e r Lui nea , ea eoaip
,.,.pr,id li5geade huiaea, Jle11 telt .er 7.i, b, ea rnim 400 iQw. die
-.ich poeren met den landbou" ea de tuinderij , welke laa.,.\e 141k .,..
betlQU bQO&laakelijk aicll ~all tot boomvruchten, peulea 1 1Jaana11
•.&en graaa worden ,pnoel'.(i, doch de erwten 111-L. cfroo, ~-- ~
oopl, om elden un de uadwillkela le ,erloopea • aalbeaiêQ " M•.
beaiën, De teelt ,an lul1tgenoemde vrucht ia in 4. la,ata&e jara - 
daois toep11QP1eo,, dat. .tie jaarlijks circa 90,000 gald. o ~ De
Wiji.erkenen hl!dde11 ,roep ,ennaardbeid , doch men i■ daanaa uil
bet. MOl'L .......l.,
.Er ■taat.. to Wu&Tl,U•lhua pen kerk. Ben IJIC!eeha YIIID h8' p•
bucht he, Bortaad of de hoofdbuarl, behoort., wat de ll. J. tae&nl'l,
kerkeUJk ondu B,,.,w • bot overÏIJe onder Bnemaijli , •• • Dar
\ormcleo onder 11'ijk-aa11-Zn. - De braëlielen, behooreade to& •
biiatoapp HD Bne,wij1', habben in dit. aml,, hnnoe bepaafplaals,
-ll'en heeft. hier de huileapl. Wuterhout-eo de houwv~lea l'U
bel Hui, le Fo reul of C1oa lorw Uk; ,n,epr waren hier DIIIJ be&
Hui1-lcAdrichem, en Dloorderwijk, doeb dewt aü• ..,.too,l.
De 1rondeo van het een_tseaoemde worden than1 110f sebei!ip tot lne
boerdtrijen, die · den &elfden naam behouden beblacn, terwijl de ever
plaats, ruim i8 buod, botch healaude, ia eigendom wordt. baotea cloor
Jouli.b, Hr. A. W111• te Am1lerdam, - De irondea van Noorderwijk
lija •aogele1d lot tuinen en .weilanden.

au.

WIJK-AAN-ZEE, •p de andere uedorpen Wuc ea cmr
•P
IIHIIIII Wua-ot-ZBI IJ8D08Dld, d. in bel baj. van Bloû, pn,v. if.,.J,,.
Hollu,l, arr. ea :5 u. N. N, W. na Btlllrlna, kaat •.en 1 u. W. ~ N,
,.,. Be~i, IJIIII• ll'ij......z,,-n~lrijJw,oa-D..,..
Dit dor, «hijnt 1ijne11 llUIP sekregen Ic heb.bca na. bd nabarife
Bever,rijk, om dat dit ook in cfe waadeling doorraos tl!, ll'ijl. p11oemd word& t III i, •Uneo oor1rronr vench11ldigd .aan de Tnscben t
die nu de omligpnde plaatsen bier kwamen om in de Noordzee tè ••
••hen , en er eenl eenige hullen hebben rbo,nrd , om er aiab IJMtl•
rende den hc,ten lijd Yao het ,i ■schen le onthouden , -.elke hutten
mel der tijd in bekwame wouinpn, veranderd en nrmnrderd •U••
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Het moe& r1tch iu bel h~iu der vijf1ie11Je eeu" eenig1ia1 iu 1.-u1icn

pweesl aija eo handel gedreven bebhen op w, Oost1e11 , claar mieu bel
~er111eld viodt, ouder de' plaatsen, welli.e ia 1437 deel oamen in de loc•
ru11Li11g, oa1 orer de ,ijalldelijli.beden 4er Oosler,logeo wraak te 11-111en.
. ..llea telt er, met de claarl~ bebooreode boerderij T u 11 eb an wUIL ,
to h. eA 300 inwonen , dia mees& iu den landboqw en 1chulpoo~ri11g
bun beslaan vinden. Vroeger was de Yi11cberij cfe eerup b~ndel of
l[lerfflf, de ,iscb werd Teel le Amalerdam ea elden ter markt p
bragt, of ook •oorna111elijk in den sqqier a"n de omlifrgende buit.eu
plaauea, Weelicrijen , Zunlandtcbe en naast gelegeae doq,en .,erlierd.
la 18!i0 is het. laatst. aog eens eeoa reederij no ,i,scbullen opgeriat
aal drie pinken, doch sedert 1853 is dio 1".eder geheel te niet. T~
dia •~berU bier DOlJ ia bloei was, waa be& cio,:p ook uer welHrend ,
bebbeade toea to& hal ,ervoer van den v~h 9Uaen. dr~ Yeencbippen
na BcYerwijk op Am1t.erdam noodig. Ook had men er destijds vele
~adeun ter Groenlanchvaarl. - Als een blij{,. •an vroepru bloei
,au cli~ dorp kan gelden , dat mea bier in 1731 nog 161 huiua t-1de.
Het dorp lisf. ,oor da aee beveiligd in eene kom, achter.eeae groep
der h ~ duinen van de geheele kust , ea beert gemeeaaebap mat
,._~ au.ad lanp eene beek, de Rel pnumd, wel"- in .-ie uit,loei&
da, woord), eu 01111. B eeer•iJ 1: door eenea 1chulpwe,r, die ia ha&
jaar 184:J aane.lep is , welke de gemeeatcbap lu•ben dia beide p..__
Na uv •eel be'fordert , wu~ daar mea vroeger '• winlen , om daa
slech~a IJIO(iderigeo •e,r en de■ aomen 0111 deu 1allen ~ndweg , •
.bijkao1 aiel kon doork~, ba m1:11 na HD eenen 11er goe~ 1"lr

<•

•ea.

.

.

pbrai.k
· De Ben., die er 60 in 1e1.11l a\in , behooren tot de lflllll• na 1'ij~

.,,..z-.,..,r
i.,

iji-aon•D•i'8, ,relke lûer eene kerk, heef&, die aeer ~ud

doela nilll meer aoo groot. ,i.. vroeger , dur het koor en :een derde
pcleel&e der kerk, reed• voor een 1erl&Îlll &üdnerlffp ,enoe1t, of door
fftHl ins-tor, aQn. Zij heeft. eeD9' ~rkant. OPtJllmeueldea loreo. ,
_. ■tompen 1pils of pannen dak l~ boogle 'fan 37 Nad. ellen , waar

uit-• Uaeren 1pil ,Uit, op wei.,e de weerhaan draait. Tot. "66r eenip
jaren 1tood ROf hel 1rootate gedeehe ,ai, het oude muurwerk der •ert11l•
' - kerk en koor, doeh dil is_ toen «eaioqpl, om da _aJkomeode stee
~ gelde te -.ILen t.o& bentel der 1erk. De oude groo4sla~ , die
•
u 011 DRI lifpa , kunnen , door hu,aaen om,ang en becbtbeid, ge•

,-..eii
nn • noeaere be,o~ÎDll en welnart ,an di, ~rp•
. Ue kerk nu
•as reed, vóór de lloforwaliè ee~e pa
WmL•ll■~Zu

reebiekerk, w-1b op naam uo den H, B,lijJn Ooauu1·in1ewti,d
••• Het reg&, om da p"torij te begeven, kwam den G.-..r 'fa ■ Bea~
ICIII ;- cla ,,ara\elliog we~ door deo Ab& •aa Etfmond gedaan. Nader
h:alld ~ 4it. regt den Graaf ua Euo■D OD&lep en beeft. de Abt het
piifend. Doch YOlgeps een OPged"°kt register va, be& jaar 111(,
,toacl de bege•ins aan de Gravea nn Bolland , en werd da be,esti•
aïntr door cléa .&.artsdiaken ua Ut~t gedaan. De Pu~r had seea
vute iakom■ ten , ea als bij er aiet woond" , bad bU njet meer dtn
118 l\\jalaadacbe 1~ldea1 (~ pld.), ea kon er l.er naa-.wernood de kost
~ t,l.,...iag krijgen, Hel lr.oslerscbap we~ ÏolfOlüks doo, dep Gruf
,an Rolluid bcgl'f~ ; doch , om dat 1181 geen vast iokqmea b.,d ,
hu~rdea 4le iàgue~co ee~n Koster , die &ij 14 qf 1IJ Rijnscbe sul
den (19 1uld, 60 eaoll of !il guld.) loelegdeo.
~ B. K., 'fall welke ~eo er !itO_ telt, onder ,iiel~a ~60 Cow
Blwaikanwa·, maken, eene stat, uit, •elke tot hel aarlspr.

!••
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H.U.,.,J-~-z-llfl, dek. nn K-••rlo•d, behoort ea dooreenen Pà~
1&oor liediend word&. De kerk • aan den 8. Oou,■n toegewijd I ia eea,
nel n wel ingerigt gebouw, ,soader toren. Er is duria een all.aar,
Yenierd mei een niet onurdig aehildentak I voorstellende de Bapot~
de, Heiloa,ü aaar..t K,-ü. Vreeger had deae kerk ook alto eigea Pu
l.oor' 1 doch door het ffnel der pmeeote en der pastorij ten gHolge
nn den ioval van het Eogeltcb-Ruuiaeh lqpr in 1799, i, •U ond•
B,,,..,;jl; getrokken , eo loeo werd er de dienst door tien Kapellaaa
vaa die stat. waargenomen. Jo 1844 beeft. mea eehfe1 middel• au~
geweod, om le 'll'ijl:-,,....zee weder een eigen Paatoor la
en dil werd toegestaan I mita de gcm. aich eent van ee" pu&arl
voor1ag ; den nu in dat jaar in bestek gebragt sijndc, i1 , na de vol
tooijing dunan I ia het~ 18t8. tot eenten Putoor alhier beaoemtl,
JH.1111u Pna11 V111•, ·clie in Mei 1848 wertrok naar de Weere.
Men heef& er een G11thui1, eigenlijk na Oadem ■ anen• e ■
V roa wen ha i, 1 ter 'fenorging van eeoip oude liedea , pboren Wijl•
un-Zeeën ,ijade or aldaar meer dan -yijftim jaren ban eigen bnoll
pwounea hebbende. Thau wordeo daarin nas drie of vier oude lied•
nnorgd , latende de legenwoordip inkomsten geen meerdere opname
toe, liet buit moel , voor· soo ,eel men kan opspore•, plielat ai•
door nken Aaaff n■ A111ur.ocn ; bel jaar wanneer il echter aie&
te vinden. Het i, ingeriirt voor tien of twaalf penoaen, wnrloe ia
eenen •l■opl, op eene èlal,bele rU, eYm •eel afaondcrlUh l~
lllll'lj• of celletjes bestaan , waar ieder
eigene buinai:r.heefr•
.terwUl de,oude lieden geaamenlijk mnltijden. Voor eea de
IL getal waren dan ook , ,66, de tiercering , de fondaen l.oereil
III laall
men dur pede aier, daar , vol,rem bestaan hebbend "'fllllllDl,
bU liet verkiena HD nieawe G•ilaui,vaden, op Goeden VrUda(, nor
ieder der oude ea nieuwe G■1&11ui,,1den , voor de leden ,aaa heL plaat
nlijl bestuur an 'fOOr de oad. lieclo , door de dien11meid , Hl oliem&..
lu moetlen worden gebakken , terwijl op St. Agniet een maallijd IIIOIII
worden geboodea, 'YOlgens nitdrakl:elijken lut van de tlich&eres, voor
de Gutlluinaden en llloeden ea de oude liedea , welke maaltijd eclalar
nieL lbeer mOfL koaten dan il or S0 gulden ; dit all• wordt eela•
thans nagelalen , om , door heauiuiging , de fondlffl van la.t haia , IOO
,eel mo,reltlk, bijeen Le bonden. Bij het besluit der vmcherij had
dil buis heL rel" vaa de waair en het is nog in Hl helil ,an- de ge
reedschappen daarvan , welke echter nn 1lecbt1 gebeaigd -relen , em
diegenen der beaoelen ,an het dorp en het b11i1 , welke 1ulk1 verlie
un • te Wl!feD' •oor een driokpeanigje of tabab- ID
nor

hel-.•

•U•

dt oacle lieden.

umrentJe

De dorpscbool word~ gemiddeld door ruim 'iO leerliageo beaoelaL
ZII wu tol het jaar 1848 achter de oad1rwij11r1woaiar , doch , reeu
sedert laas te bekrompen •Unde , ÎI er in genoemd jaar , door nb
sidiën uit do ,Ub- en pro,iaciale road■en • een nieuw ■ehoallelaal
powd , an me& de oude tclaool de oilderwijHnwoniag Yergnot. be
nieuwe aehool ia dea 1!1 Oetober pl-,tig iopw\jd,
Sedert cle oprirtiag van de Noord- en Zuidbollaad■che lleddingsmut
aehappij il hier oók aeao Bed d in I boot ,eatatioaueerd , un dea ..-Si
\oa&el 'fDOnien ; terwijl toL de bedieain1 daana, eeaige , ....
boollplellaa a\jo aanpwesen , en met de booL en Yenleren toestel ,
van tijd toL tijd I proeven worden genomen of wordt geëserceerd. Al•
mede bataaL • een 8 ad b ui 1 , waardoor men gelegeabeid vindt, aoo
om aich biaQODahau , al, per badli.octs in ace te baden , •UIHh er Ie

sen
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äm eindt, in het jaar 1839, ·aan be& logement, dat daartoe 1eer gr
dilt i1, drie badlr.awertje1 en eenigu buven-lugeerli.ame" aangebou•d,
aet den noodigea toealel Lot verwarming der baden. Deae inrigting
ÏI ltoolèbakelijk d ■ al'ffellleld ,oor lieden van den burgerstand , welke diot

pnees•iJae noodig

hebben , zijnde daarom de baden niet Le boog in prij•

aefwagt en hel logement en de bediening er goed I maar aeer billijk, aoo

a.

deze klasse daar beter teregt kan komen dan aan de praehtvollr

etabliuementen te Scbeteningrn , te KatwUk of te Zandvoort ; alboe,u•I
dt uaaienlijken nu de naburige buitenplaaueo er des zomers ook vwl
~ i k un maken.
W,a-•u-Zn mag aieh beroemen op de geboorte nu den Ko nat
te h i Id er Ruuu Aaan I bijgenaamd R1n tMC ,h Steil, tin Mei 1 IS7l.
In 1491 werd dit d. door de Hoekschen onder Ju vu N.uLDwur.
••enallen , terwijl de dorpelingen aog te bed lagen ; velen die de ,u
peneo aangrepen Yan het leven beroofden en eenige buizen in brand
ltalen en plunderden. Het schijnt dat de Hoekschen lol de•e gewel
deea,Uen venoerd werden , omdat de dorpelingen 1icb te weer stelden ;
hetwelk nogtbaos dezen , die no hun oogmerk onkundig waren , niet
lwalijk te nemen was.
Door den huigen orkaan van 29 November 1836 1ijn bier zes wo
•iagen geheel vernield ; terwijl het grootlle gedeelle van de daken he
rool.t waa. Men ia daarin echter door de publieke weldadigheid ruim
tehoet, te gesnoel gekomen , daar, op de oilooodiging van eene aich
daartM gevormd hebbende commiuie I ruim 1700 guld. lot herstel
wml iageverderd.
Er sffa bier nog al dikwljla wahiueben gestrand of aangespoeld, aeo
lee.& men van eenen iu het jaar 1ISS 1 ruim i~,ISO ell. lang, terwijl ai.Jo
hik opengeapart aljode 5, 76 ell. wijd en de staart ruim IS ell. breed
was; nn eeocn ia betjaar 1801 lang ongeveer 19 ell., dik 11,30 ell,
1-r' 4,59 ell., zijnde de bek 3,76 ell. wijd; co men weet nog van
fll!iiew in het jaar 1791 , lang 115 ellen, welke is verkocht voor i41t gul
• ; 'yan eeoeo in het jaar 1826, lang l!i ellen, vHkoehl ,oer 491S gul
• , aan bel Museum van Natourlljke Riatorie te Leyden ; terwijl laat
•tel\fli. nog een in het jaar 18:JIS , hier aanspoelde , die lang was 17 el
lft, "N!Or 1000 gulden is aangekocht ,oor een partik.ulier kabinet
taa Natuurlijke Historie te Amsterdam , waar hij theos te 1ien is in
de ,erumeling nn bel genootaebap: lfalura Ártu Jlagi,tra 1 voorh
ia het jaar 1841, nog eene groote dolphijn, lang 6 ellen die vn
keelit it -voor 140 gulden.
.
WlJI.-AAN-ZEE-EN-WlJK-AAN-DUIN, Rem. in hel balj. Tau Bloi,,
prov. ifHrd-Holland, arr. Haarûmt 1 kant. BfffftDájl: (8 •k. d., 7 m. k.,
1 •• d.); palende N. 11an de gem. Heenukerk. , 0. aan Aueadelrt ,
het Wijkerweer, en de gem. BHerwijk I Z. aan de gem. Benrwijk en
'felsen I W. aan de Noord1ee.
Vóór de inlijving tan onnaderland in het Fransehe keizerrijk, ma11hcn
Wur.-.u11-Z11 en W*•.uR-D111, ieder eene grm. of baooo uit en 1to11~
den eoder een arionderlijk bestuur, aieh uilslrekli,ende de eerste tuaschen
de Noordzee en toL de bebouwde landen, doch toen zijn beide gem.
met Bner"ijl. vereenigd geworden, tot in 1817, alt wanneer, hij
de nieuwe plattelaodswercleeling, Wu&-.u,-Z11- ■--W1a-au-Dv111 al1
eeoe nreenigde gemeente, onder een eigen bestuur aljn gl!fteld, Omtrent
de aakeo der Nationale Militie aijo zij echter oog. ll)et BtHrWijk vereenir.J.
De gem. W11&-au-Z11-u-Wur.-•111-Du111 bevat dus het d. W iJ k_
aaa -Zee ea het voorm. ambt Wij k-a • n •Duin ; bealut, ,olge111
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l,er kad111ler,
oj>pef'lalit• nu 1319 bu.acl. 77 v. r. SI •· ell.,
waaronder 18 hund. GS ,. r. 8t "• ell. l,elastbaar laud • waan"
omstreels 400 bulld, duinll'ronden; telt 1Si lt., hewONll dOGr 1111bo
gn., uitmn:cnde etme bnolking va 1110 inw., die meest ia dea Ylhlbouw bun beslaan .-inden.
•
De He"•• die er 230 in getal zijn, onder welke ruim IIO Le4iema.
ten , maken ee,ie ffeill, IIÎl , welke lol de ki-. ea ring na Il"""-,
lieboort. Na de Reformatie t11aak&e Wur.•uw-Zu eeae ÛIIOnllerltib ...
urt , welke in den beginne bij leening bediend werd ; soo als àii iD
het jaar 11187 AHOLDIII Nu:ou, • Leeraar le Castriku111 , er aomwijlea
iu de week predikte• dHnia in hel jaar 11911 S1.111111, R&a"raouaa, 10011
no BunoLn~• W1LHt■r , ~iknnt te Beverwijk , alhier bij ,Olll'fllll
de •diens\ nrrigtie • lol dal eindelijk , in heL jaar 1601 , tet ,uien
l,eeraar beroepen werd A•au■ H H&11 • die in 1001l o.-erleed. Na liet
Terlrek .an den Predikant D111. G■ Hll■HLD Kn•m • die in 1116
werd afgezet, ia de pm. no W,a-u■-Zn, aangeaien 1ij, àoer r
ttndigc verarming der gemeente en Yerval der pastorij, de k..c.
niet meer konde goetl .maken, eenigen tijd herderlóos geweat, tol 4at
later daarin werd ,oonien door de Predikanten va■ Be.erwijk ea Va,
welke iéder om beerten , élke drie weken eebe predikbeurt ,enalcWee.
Aanpien na de •rereeniging met Wijk-aan"Dain, het aetal der
Httl'Ormdea ia de geeoniliineerde ge111eenle langlàmerband • • , m
èinde!Vktal ever de ~geklommen•••, dacbl mea het. ond...,..._ ,n
kerk eu }taster\) wel te kaa■ en bekoetireo eó heeh DlèD pogilp..,
gewend , om wéder_ eenen eigen Predikant Le bekom•, laelstlk 4M
·nà nel moeite i•·-relukt, al hcn!wd men· eerit óaoelt ao,pi, 41d tie
f1e1Deente va• l!ene lleui111eruke p•lórij 'fOOnit!O , • de kerk ia eeael
goeden ,taal gebra;,I •••· Daartoe , fluor dë geldelijke . . . . . . ,
-vati den ~abaobUlieèr , ondeneheidene ••nsieal1fb• uit de o•tnlea
•tn de léden der gëmeente , Toor 100,ewó die lot eMlige. bijdrapi fflllt, gend waren, •in •iaat guteld qjnde, werd, ·in de mond Seplet&ber 1Mi,
,·oor hel eetsl beroepen ·811011& P,nsa Sc:aD1u11 , dié dea U Ooltlier
daaraan\'otpnde &ija dien1twerk aan,afflide , en ia het jaar 184111111
Ruurlo vertrok. Bij TaCILure wva,lt door den ·kerkeraad eeae _ .
natie iem111kl, ter-Ul het r98'l van approbal.ia wo"1t ,eoer.d dolr
den Ambachtsheer.
·
Dé Knng. Luth., •an '4Wèlke er 11 1ijn , l'R d,i .i· Doopap., die er '
wonen, beboeren 11.erlelijk tol Bnetwijlc. .... De B.. K., die aea erltO
aantreft, maken gedeeltelijk de 1\al, nn .1/'ij/M,afl-Zee uit, tnijl
de oTerîpn of le NffSlilllfflc of te BeHnDÎjlc parocbifren.
Men heefl in deae (l"m, éé11e school te IYijk-aafl-Zff,
Deae gem, ia eene beert., welke den 14 NoYeruber 17$0 vaa •,i.
1laten werd aangekoebl door P1&11C411s n■ H&aucau•n I Oud-Sdepd
un Amsterdam, wiens weduwe S11;A111& lacoa. 'fan H&&111cwis,a ...,
in 1775 nog bezat. Daar de heerlijkheid v66r dien tijd «loer INt ilo
meinbea&oar werd geedn1ini1lreerd • zal •ü ortfltwijfeld tol ia 1711
'aan hel domein , en
•roeger aan het gralelUJi.beid toebe..._,. .._
hen, Tban• ia sij heL eir,endom ,an den Heer Mr. Jaco ■ lluna Bnll
n• Aueonn , woonacltaig le Aa11terdam.
In hel jaar 1800 i• in ded pm, een relraneliea.ál of ~lijk eeoe
lînie van for\ifieatiewen.en ~gelefd , ten getale Hl derllf rcdaalll
en Oècbea , onder directie Tin den toealllllli'gen Lailènlllt hlo1tl
Direeteur Caa11a11 RUOl.t■• 'Fno.-111 Kannoon, welke ui& de l'ij
ltrbroek bij Ollslerwijk I YH daar in Nne ft5telijke rirLior loepl let Uli

nas

"
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ilaonhet, om Tijendel\fke- triew,tn, hij eene onnrheopte landing in
1'oord-Holland, den Tercleren doortogt te behl'Îsten ; lunne11de allee11
die ■lrèek niet onder 'll ■ ler gezel worden, Men beefL om tien aanlt>if
ca heL doel •an dit belangrijk werk , helwelk 169,11152 guld. 8 stninn
laeef\ gelost, aan de nrgeLelheid te ontn1li.ken, in eene dier batterijt'n

r·

(de eerste in de wiltlernis) een Tierkant. arduinsteenen n1enummt
pluut , zijnde eeae llompe piramide ter hoogte van ,,iO ell., waarin
op de •oonijde een ·sroote ronde wil marmeren steen , meL de ,.,oordf11 :
S1 \'IS PACI!■
o

c•. i.:
Bel

PnÄ Bsu11■
.1800.
Zoo ![ij den ~rede wilt' wapen

D

ten oorloff),

••pen dezer gem. bt!staat uiL een gecleeld schild , liet eente derl

Tin keel, met clrie leliën nn pud; bct tweede doorsneden, waar
na liet honnsle eene see en bet onderst11 ,·an zilver.
Wlll-AAN-ZIEËR-BUITKNDI.JK (DE), streek wei- of hooiland in
htt balj. nn BteJ.rod, 1 prov. Noord-Hollt,nd, arr. Ha1irltr11, kant.
BeHNJijk, sem. Ytt'-, eene oppenlakte be1laandevan 7 buad.10v. ell.
WIJK-BIJ-DUURSTEDE, kant., pro,. llemlrt I arr. 4Mff'l{oa;t ;
palende N. aan de kant, Utrecht en Amersfoort , O. aaa de hnl.
Amersfoort en Rheoen, ·Z. nn den Rijn, die haar •an hel GeldenC'lie
kaat. · Tiel scheidt en aan de Lek , waardoor •tl uo het Geldene1'e
bel. Cultnborg en TaD het Zuid•Hollaodache bot, Vianen gescheiden
wordt , W. aata de bat. Usaelalein en Utrecht.
·
·
Dit
ben& de 17 \'Ol8'!)nde gem. Wttl-·bij•Du'à'rstedl!,
O,èr-e11•Neder•L&118'broek, Cothen, Setaal·kwijk, Toll
e11•'t Waal, Boulen, Scboil.auwen, Ood-Woh'en, Buunili,
&,guauwen, Odijk, Werkb11Yen, Stetkeaburg, Drieher
gn·, B4iuabarg, Doorn en Zept. llen telt er ·1971 ~., be
woond door 115651 buillJe1., uilmall'ende eene betoJkieg nn H,ISOO inw.,
die · itleest in de 1'eetcell , laad- en ooftbouw hun lestaae 1'inden ;
terwijl ·io de eancrekeo un Zeysl en Driebergeá vele lostplaatsen· aari .
gebouwd worden , hetwelk no veel imrloed op de ,-aarde cler landen is ,
ilOodat •oor gronden , aldaar om en bij dea straalwl!B' rlepn , welle
eenige jaren i;eledea bijkans geene waarde liadchio , 'lli1111 honderdc!n
guldll!ltl· besteed ,rorden.
WIJll-BIJ-DfffJRSTIDE, klaff., prov. UttttAt, nrdedd in t,rèe
rinp_n-, ualllf!lijk: Wiji-bij-Duuratede eo Rhenen,
1.\j bewal 18 pm., "·elke ewen 100 nle kerken bebben elf door 20
.Predibalen bediend worden llen teil er 1.f,iOO 1ieleo, oader welke
4!S,IS86 ·Ledemat111. .
·
·
WJJK-BIJ-DOURSTBDE, ring, prow. llcr«At, kla11. van ll'ijk--bij

aal.

D.wnlm-,
· •ea·heet\ ·er de 9 n•lgeode B'em.: Buon ik, Cothen, Hou ten,
N!_du-Langbroek, Odijk, Scba lkwiji, #t Wa·al-en;Hllilt,
WIJk, Werklto•en Hl_ Wijk-b'ij•Duurstede, welke bier èn!n
aoo 'fele kerken hebben, waarin de_dienst door negen l'redika1lten itedaan
wordt en telt 3000 zielen, onder welke HISO Ledematen.

WIJK.-BJJ-DUUB.STEDB, gem. in het 0Hrlreart1ir der pro'I.
Utwtl,c, bn\, 4-en(oort· (8 m. k., 4 1. d.); palende N.W. aan 'de
m. Cothen, N. HD Orer-1111-Nedei-Langbroek, O. HA Amerbligm,

r.

• Uli dea Rijn en de Lek, W. aan Schalkwijk,

Bae pro, bevat de atad ~Uk-bij-Duuntede', eo bare ufi
beid, w11aia de pold. het Gemeene Land•un-Wijk, hel
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·· L uiteru ld, den Il 001 waar'dacbe-polder, en • \Ylku.
wa11 r.dub•- polder. Zij be ■laal eeno opr.enlakle., •eipa•llltb.
dealer "an 1989 bund. 99 ", r. 315 , • ol ., waaro1der 18H llp..t.
34 ,. r. 78 ". ell. belastbaar land ; telt 394 b , bewoani _, ag
hnisge1., uitmakende eene beYOlking HD ongn_. !it800 inw., dielJlllll
in v•teelt, laaden ooftbouw boa be.taan "iaden , beataalltle eu ....
gedeelte der nijhtid na dne 1tad 11i1. acbooa. uilenaanla -i... ea
weiland, en het overige uit boomga1rdea, boach- en bouwlaadéa. la
rekent 1 ~ ia tamelijk nuebtbare jarea, meer dan· 40,000 .....
,n,eh&cn , met ,•ebuitea laQfP den Kromme Bija aau Ulnclit "'
.Am1terdam gnoerd worden.
De Hen., die· er 1i00 ia ptal 11Ja, onder welke ISOO l.aleniatn,
maken eeae gem. uit, wellr.e tot .de klau. en ring HD 1'ij!-lij-Dar. l
,ttJe behoort. Vroeger h,d den gem. twee Predikantea, . . .
r.ente. die bier het lt"eraarambt heelt waargenomen, fe'lieat fl-..
Jo■ a111u V111non, die in het jaar 11S83 bier was. De rel'lle ,_.,
Predikant was Coa11n11 Dl L11uw , die in .hel jaar 16i0 ~
lwam en ia het jaar 161St overleed. Na het o,erlijdea ,11 da Pie
dikant E■AIIIIIL Runa, ia 1811, i1 hier 1eeo tweede Preclilait•
beroepen en W1,s-111-0l'UUTDI u mur duor éénen. Leerur W.
pwonlen , soo ala dit au DOtJ plull heeft. Het beroep pàicdl
door den lerlr.era■ d •. oacler approbatie ,an de stedelijle !"f"Ïlf•
De B. K., die meneroapner 1700 telt, ouder welli.e tlJlr-a.
nikaatea, maken eeoe 1tat. uit, die tot het aarller•
hoort , ea door eenea P"toor en et"nen Kapi:llaan bediend _ ,
De Lraëliten 1.nn welua mea er HO aanlref'l, ~lr.ea NDtlÏlp!II- .
,ore nit, waarin d• dieo1l ~oor eenen Voorlner •~tw..,,..., ,
~ llen. beef\ in deae pm. 4 1çholen 1 al1 twee 1tacb-ko■I.IGlaolm 1 ;
1tad1hurpr ,obool , en eene a,meuchool ,. wellr.e 1raameqlijk ~ •
door IOO lee,liapa beaocht 1'órd«"a.
.
De .•a.d W1~·11i-Duvann1 en in deu omlrek veelal ua!Lel Wiaf' ,
noemd, list 4 .u. Z.W. na Utrecht, 4 u, W. Ha Rhen.e!i, 111111
!il u•.0. ,an Culcaborg, aan den Rijn, ter plaalle, waar deu mier
den ~m nn Lc:k aanneemt , of liever waar de Lel oadJl4t ail
den lijn l"lraven i1, op 11° 18' iS" N. 8., !t:S• O' IS- 0. L.. ie :
ttD aan_rnaam en nuchthaar oord , waar op beûle oefffl ra •
Lolr. 1i~ 1roene weiden Ulel. 1ra1ead ,... un het
<roorti«a. Tn
Z. buit.en de ■led u een 1ierpoalea,eer, o,er de Lek , het W.ij~ac•e
v ecr pnoemd.
Bij Wuit- au•Duvann1 i1 1 reeds <roor vele eeuwen , tol
98D de onntroomiagen , die dik•ül•, door het bOlllJe water•~•
•eroonaakt werde.11, een dam i11 de rivier geleid, De
Utrecht en de Graten 9ao Holland , Gelder en Cleve, badd~ullm
meer or min belao11, or bij de behoudenis , of bij het .wepe- na
~ n da.m, Doch Keiler l.,11, 1 bemiddelde, ip het jaar 116', ._.
onreeakomsl tuucben de~e 9Îef Alosendheden, waarbij; ooderae-.,
hedonpn werd, • dat de dam, in den Bija bij W1a•rt•»-•~•
• ia over . oude tijden gelegd , nimmer w1geuomen ; maar al•.•
• denaclfdrn ,iaat onderbonden aou worden. ' Ook li1t deJe 4am li«r
ao1 tegen1toordig , 100 veel mea na1aan laa , op de 1elFd1 plaat,, •
hU nu oud, 9elep is.
.
.
la de ouclate chartcn komt deae stad ,oor 011der dea aaam flll lJt.
au1,a11■ of Duaas1&D11■, en i1 ~an- zeer boopQ oudercl!,1111; 1116 be
went mea I dat dil de oudate stad no het eiland der &luiere• ~
1

na,,..,..

oor

--r
Bi--,.•

"1 J.·

,H7

p.,...1, aQo , bij da llomainen reed, bekend, ea door Pte1.0•••1S,
•••· ea Tum11 1h1u0Dua1■ paaamd.

J)1.,.,

K.aur, ,k ~rooie beet\, 'foor-.

dat hij het Waetench kaiaenijk beaL1111r«le , doe .,&ad • ala beneden.
Utrecht ligende. a á ~ - • DU 1Lelde baar ,se}ijk met bd pàleia
NUnaes-n, 11n de 'fermaarcb&e •en 'fan FraQkrijk•. T.en tijde wan.T.a•
ana was hier ter f.lutse eene. brur onr d~ Rijn re•lapn , alwaar men , '
soo wel te water a • te l~d , urlollen .moe,t .- welk lo{r411t door remeldllD.
Xaiaer in be& jaar 771.5 aan de Abdij 'fall St. VipqenL oF St. Germain te.
Parijs ~honken werd. Doe rifl werd doo, aijaen aoon lei111r Lo••~w1m • ID het jaar 879 be'feslird,
.
' '
De·· naam100nproair un W1,11; , door eenen •"'- no clen Rijn afp- 1
.-.idea 'fàn. het ba&eel la Duon&ede , aou , IIÏL eenen gifLbrieF wan
Kener One • Broole, 'flll het jaar 969 , afrleid worden 'flD bet
wOONI ...-.. , lijnde eene aloude Frieacbe. bes,amaag , die het sefrda ala.
s&ad be&e.Ji.ent, en welkea naam Tale Europesobe atoden &ol. h.dea aaog
'fCla'eD j' bet wordt W11a;.111-Da11.11,n1. pnaamd , ter. oadenebeidinj
no Ycle andere plaal.len , die den nua,.. van Wijk drapn. Volgea•·
anderen IIOII W111. aijuen aailmaoonpronr venobwdiad, •ün lln het.
Latijmche woord __, , •Id, ,lOJ'fl, ook. •el NOr,tal, eu sou Duur"'.·
slede de eipnlijke ,ooruame 1lad behben uilgelllli\k&, •~1'9n _Win;,
daar tegenover gelegen , de vooralad wu, . ,
. , . .,
. ._ ,
Dae alad achijnt. reed, in. de HYaode. eeuw cene YOC,l'IIUlle k~~
geweea&. .te •Uli , aoo •U bet. althau1 il , , van ,r•llut. a1~ , onder den
oum na WICIII P•na, dat. ia de Baton Wijk, in enen brief ,an
Koning D,aonn 1, waa het jaar 6$0, 91waap vi•dt. 1.eker ia het.,,
da&. tie 1tad toen roeda -nn,eeair aaalÎen wu, omclaJ-de Franliac:lie'
lloai-a-, die het. boor phied •"• een rroot..gedeell4 dnei: lan•.
hadden, .aldur, omtnat. dien tijd -ea. aed"eL I ge8'qu&, h~ben, De
atad atoad ia de 1evende eeuw onde, de beacherming der Biuc:hoppen

te:

.... u,ree1a,.

.

.

.

..

IIQ eene rijll••erdeeliag van het. jaar 9S9, lllMOben Lonaa1i11 en L~

au, uaen na K.eiaee LoNwu&, werd DuunLede • eenle •~seweaen.
In·hè~jaar 949, schaak Keiaer 0no 1, .op het--venoek. van & ...111c
den •ieudeo Bi11cbep no UmchL, de aollea ea· andere Heeftlll'q(
&ef in de 1lad I die eer\Uda 0...a. en· \QIIII Wr,c& ~md ,rerd •
en in alle de onrip puaataen 'fin ·die al.ad · aF let. 111111 Z.land , . aan
de Utreehuche ·kerk. ·Door bare ,-..ip l i ~ aan den .l\Un biad
aij - • .uiapbreidea haaNlel• ea bebootde toL da bloeijeod1te ated!)n,,
Het "ffftloppen van· dea llijomaad bij l,at,rijk., en het ,tit;ht,en na
T"ml aan cle Waal, en na DordreehUH tie. lle~ede, l!lr echter eer
lang plepabeicl' dat de kl!Opbaadel ••• wu....au-DGIUUH Yerliep., die
pdeelc.lgls· ·naar Tiel, doch , ~ aaar Dordrecht schijnt Ter-.
lelJd te aijn, Baar ,lil had ook les, p11lp" d11t. W,,1.-ai,-DHu1u11
mitlder 'fllD de aenvallen cler Nóordselae ,olkea Ie lijd,a bad dan &e ,oren.
hel jaar-1300 RlllakleGuuau, Beer.,- 0.,,...1, melpedkau
rÎDf 11n .W 11,1" u11 . .llaaJua , den •1111 en 'flllQIÏplcn BiaMibop Tau
Ut.ncbt, laat. do,p W11a tet .ee11e atad I blQkea, den poort.erhriet ia Le&

In

areltief der 1tad \Vua YGOrlaaotleo,
· ,, ,
,:
•
In 14411 heeft RullllM 'fd Da,nci1.t • de .drie .en yijCtapte Pi1sehop uo
l11reèh1.; dme atad · me& IDlll'IID' omriqgd • ea haar rui1111Uhool• ~\

stedelijke YOOrregten ·Wl'ligd,
.. ·
·
·
De GrHen 'f■D BeaLbeim ware ■ ·•aa Ot1d1 d1,1 Leaiu.ers 11an W1a-1111,
DaaliaTUB ,. die de Heere111 u■ àaadllD• daarmede beleenden, Het .w11
redunndt eene11. ,eruimen tijd ceae -\"•rije bttrlijli.11-,ii 1 1;eo opl'n slot
1(1 Dan.
i7
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dl, Bidebopt , clie ne • • ~ lltl MIi 181•.U.. aW.. · • • •
trek n~men konde, doch in 1447 ••Nl cl11a. Taerl~ _,41ea.1u1.
stffl Heer Jaco. 'fH Gaa.... ntl t\uNLn •n ~ . et. 4'lie n
vijftigalf'.n Bis,chop I en de Slatea -.. Laad, •• Utreeltl •o,-.g .La
trm, voor een• aom YIIII H.80@ gald. 'fDtl beta.d •• da JUl'I....._
mkomalen soo lang bij teóle" wellle inb•tm hU la• uar H.eoo
pld. mP.ie afstond. 8nder Dnl9 'ftl BellaNlllli t d• .ij( en fljf
tig1ten Binchop , is de berhonwing ftll be& nieuw• alo\. . . , a...
,rdl door 1ijnea ~elger •oltooid wml. Bij de nn ·tiill
vallende eneenigbeden lunchen de _stad Ulrecb, en -de •
•
na-n deae Prelarea dikwttl• de •ijk ■au het ftflllrM liet ·
•
1T1D1 ; wurdoor tle feefl• gellOIIIIChi Du• •• • - - ea •-
ua Beptowllli, de ·•Nn•ea Yijl\ipte Binehep, de ell'lle ia helju.r
1488 en de tweede In 1lSl4 .W..r ,..._... n
•JL .
Dat dt stN .aa ene sn,ole uilpatMd1111id pwellt •, ....-:•
ÎA den omtrel der legell'HOrdige ltatl
~
wordende sware foad11111ent.1m \ alsmede ·da oft11191»lneae heiran • pe
vt1n •egen en lllàden genoegtUm en. V....., ............. v,
Yildr dat dl! •tilddoorde Dellf'.n wnn111t •enl, clertil, •op:..
-vijftig, en •olgen• nog aoclerm mr ID 'flair tijl m ~ .......
kerken gewee1t •ün , doch dnnmller llllttl ••• wa■nebgalijk .......
alle de kerken 11it den omtrek ; an oud aclwijw, ptnigt· e....,-. 1lla1
er te Du111nm •ete ltetken wa,en, 118' W,d• .te
4le
Deenscbe 'l'er'll'Clfllingen en het •el'lllindetaa nn dan
eetal der lerken en baiaea ia de nad aal. latbm .doen _,•"-•-•---••=De tlad W11s beert wt1 -hare Hf.fll'lll•en ~- de Bi•I ♦P::
Utrecht, 'l'aa oud• 1tOk enige ~ """""• U.. Gii. ·, 1
heefL baar , ia be\ jaar 1118, . '1'1111 alle acba_t~ •,U _.,,,,,.,
mel name 1'811 het l'flURD kellll'IIN:de, wlpna hetftlk , bd ..... ....
der overl~enao .•an.den Heer •eniel. RUDOI.I' 't'aa n........, • •
en •UR'Ïf!lle RiNebop ,u Ut.c-.elt& t heeft dil
ÏltMljMr-Mlt,
lJncitiC• , en de Ïllftletenell Ie plVl ...,. alle tel._la lae~ &illaL wt
ffrklaard. De llad werd, nne111 ,&..,,.feert • MoatfNtt, ....._
van he& 1111itlpld-, ltetwelk in lwt Jaar 11H i11 ._ 8timl. . . . . ...r.
'fen t\jde UD BiflOhop n........ 8ea1101NI f ia laiff - a.l .... t
die \"OOl'haen te •llheaen ,el.,_ had wernu&a WJ, ....-. •-'-·
kin; van bel jaar 1477, wedtNlft
mueat worào: ...... ...,,
achte'lfeblenn o( lleeh11 'l'Uef' k•rtea lijd .-oh• i1, ahae dien·, in lle •offende NIIW, Nedt wederom te
nnge,i heeft, IOO at, tlit tot in 1811 ·heef\ plots plaacl ea ~
!'ffl'er het. fl'll'IIIClt llettnr
een o..lc • ~'Ja..,__ ,,...,,..... ,
111 11111 wedel'OIII lor1ttotNlis ep tie■ euden 'l'oet gehras& en diul ew
miigd is ffiflt die , wolla te Arahena ......... wordt.
· De stad is re_11d111n éllllriap met ollide wallen , dia lol allGI r:ee
1r11mleldrevt'lt sijtu•pp \ heelt Mpaotth, tie V ren wen -poorl,
ten W., ~aardow-.11urSelialkwUk 1••• • V1thl-po1n•t., 111111.,
waar baiten d1 :'.91 naar Utrecltl loopt• . _ il se1r oad • taet
torentjes •ersierd, de Bnnmolca-poort, ten ·O. die nar .....
r,el1:id\ en dr Water-poort, t1111 z., ...._. IMtf ..... ailptlg
met eene brne- over de raobt , die- het. bateel •• de scad sclaiiclt.
Behal•e de oude wtllen , •inden de. lielhebben 'l'a■ waaddell Pr
ruimteltoots ,elegenbeid, um neb te ftfhnlipn. RaN ~lllllmea aijn
allerbek11etrlUbt ; welire boomfaarde1t , nachtbare elker• , -eelderïr:
hosseben en ,Uke weiden wi11el1111 er elkander af, waarbij men lritt rn
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jaar 179:J werd' dit kerkgebOllw bènteld, 1erbeterd è■ •erfrliid dtor
eene .nieawo vloer , mah~nUho11len predik1toel , . nieuw doophek, reg••
rÏIIS"8'fltotlta , banken en atotlen , doeft' de mdde ge.ebeakeo liu111tigd •110 weldoendel(Odsdiermvrienden, aoo in ala buiten daepaeea111,
onder ·welke •ooral moet worden genoemd Jonkheer Baron ••• Lu,.
•111 Tdr L1111111n• en familie. De toren , waarmede den kerll Pfllt
il een dikke 1tomp , in den lateren Gotbischen stijl gebouwd. • Op
eenen der boeken was hU vroeger van eene kleine 1pit1 voonien • ,..IÎlt
nn wenteltrap gevl?8do werd.· · In ~-e kerk Î.I eeoe al'hfeldinr ,..
den &oren , 1100 als dae · gewent· uade·••JD , wanneer bU volboawd ure
1eworden.
·
~
•
.
·BeR, K. hadden hier vroege, een Kerli.huu, indt·.I...,._,,
h,twtllL in he&jaart~t8 ...PYanpd• door·de&l!f9lwoorclir Roo111e•1{ lil b o1~ IL e kerk., 1n de l{loo,1.,.traac, 1ijnáe een
gel,ea~, •
als de .Yonp, aan d1n -8; Jo■ ,ua tin lJ""fJff' toeire•ijcf, • ià 1811
Tan eenen toren ·•oonlen. . ZU ia in den moiernen ltaliaaDICb• 11if
volbouwd , heeft: drie ·altaren· en fraai heeldwerk -; 1U lltflt op
van het lloo1Ler der W-itte Zusters,
•lr tlond oódt\jda eene ·IUpe~-, aabU de t,-renwoordip ....,_
plaats, ·dit •or bekedd it o1141er den num. 'HD St.
IOO al, ook een gedeelte van de tegenwoordige be,rraafplaat, 1 ,dd,
bal'9 aanlegging , den naam · ._. Sir ~•lerrÎ1U ierlil,of fflff· Da,
kapel,· lmilen de maren der ,tact gelegen, had eëae 'libtl, ,_.,.
11eeren 'l'AII G&aa1n l(lltieht, docli ·i• in hel jaar 1686 a,.._.,
BU .f•co• •• '4 Toa-■ , ·in •Un "'-utl Y erlual, wer4t, _.., •·
deren, gew1ggemaaktY'8 aeker Xloo.1ter na A·dellUhh ■k•
•r-o11 went Ie Wn ~lieht 1 ,raarTIID' wij echtar...... naderlietellid
'linden •.
den selldeo·Sehrijver SIHt ooit geboelt&, dal aldur medep
•ees& i• _een ·..rm11nl Klonter van tlegnliere NonnH 1 M
~o■llfr -waden aaawijaiq. • Mopltik werd daardoor nrstun .bit 1't1•
'llen..:u..,,u,,. •an de "St. l>omiaieiuorde, ïn·de•K,_.,,
.,,_,L 1e11iela& ia-den ~aN:1388, · door W1twr "TAW A...,.. Gi..-.i
.sou, Heer ean Dnn~, en .11,au.
eelt.taenoet;
•van H111nn· Scan, Biachop na ·llperen , Bol"rapaa '11111 lltililt,
welke
dtgtn •ia ,fü ltlooater .1eëindigd heeft ·ed ook dàaria i.,.
•en i" J>wt. llew••••• IX, pf. daártoe, ia llel jaar 10,
'ltemmin,r 1 · 111 wilde, volpnneae udere Wie ffn he& jaar1 ttltt, àl
-de Nennm 10ullen41 besloten ·worden\ en de repls va ·hare n .llip
telijk Ollderlaoaden, terwijl de gnepe P11111ëok, ·volrn• aetere-Wt
'11ft het jaar 14015 t den bo•enganielde Hm11T Sc■ 111&
aan1lelde. Tet•l'&lá Prioriane werd beneemd lbu.lLa.l'IA■...,._,
eene mugd van· 1leohta .514 ·jaren ónd; welke drie Ü001le1S ~
heeft, namelijk te Wmr ,· te Westreijea· en te S&eiabach, v••Wh
laaufn\f réetî, Piiol'inne 'wu ~ al"orennij te WN& kwam. Ter . . .,
WIit dil khMR&ér' (JIIIHn· heeft , aiel men t1laa1 plaatsoen,
De 8 fll"a,.» 1 • ,' ia de 1'oltln-,t,n-,, ia een klein , doet, ■et ~ ·
•en heel, er eed :Gu l ho i 1 , in de Otwncraot, · deer dtll lleer
'HW &,..anw: in het ja ■ r 1400 f8S1ieht , en nn ST. B•n • '-'·
11ft tolgeW\fd I no buitaa ÎI liel met fnai beeldwerl l'ICNINI 1 111
daarin worden '11am •oir een twinlig\111 liedH verpleegd,
.
Rn 8&-ad1 ,choolgebonw, in de
is rnim • hei
en wordt r,mid.deld door iOO leerlingea baoetat.
•en had bienroeger mede eeoe s Cb Il u e.r
welke zie& TID O!"'• '
jurlUb, ep eenen ••lgeatelden dag, ·plaf Ie oeleneo ia laet IÓlflfll
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11111.da. booa. •eu YÏDdl tlat H1n111. u■ Bwu11r, d.e Nbl ea ,ijr
lipte Bi..èlaop va■ Ulreebt, ea FLHIS, Graaf •• BNIWA, ia- bd
ja' llSi7 , de1e l\efbebberij laehbea bijgewooad , en dat de Biucbop
' - , CS. frUs gewonnen beeft,
''
.
. '8 bclJllllr 697 ,iel nabij \V1a-111-Duu11Tl!H eea hewÏf _sneehL ,oor,
IIIÎllclleJI.P1,u1 1 ,Grool hofmeester na Franlrijk en den frieschcli Ko
.._ lldlOIIJI. De .Friesen lr.rrseo de nederlaag. R.1a■ouD wea-d op de
diaji- pdre.en en. geooodualL diep ia i'rialaHd te wijkea. P1P111 ea
..._'Y,aokeo keerden rijkelijk met buit beladu leruff,
,
' .lei" Lou-.aa • ,,,,.,,,,.., sar ia het jaar 8i6 W1,s-a11-DU1Ml881
(Y.c" l)orat.J-) un den 11erdren11 Deeaachea Voral Unaou, eq
._. broeder llaau ler Ieee. Deeh bel Lietl mur Lol: in het j.ur A4.,
1-8 de 1Lad, die ia eade scbrifte■ uu- reed, dea. mum ,au Loopila4
droq , door de Denen , waanchijolijk uit.baat teseu llo1.... Menallen ea plat gehraad werd, Ie d1 twee vol1ende jarea ,
lilffallea die woeate bcndea- dea legt, i ■ welken Wu11, .'80 tweede en
~ derde male geplunderd. werd. In he& jaar $7 kwamen lij •~•r•
" ia de alad , en aoodaaûten de ingeseteoen loL heL Letalea eeaer
_.olijke braadachauiag. Wua werd ia laeL jaar 847, wedagona
"me..:alerd door de Denea, w.:lbr geduri1e ia vallen, eindelijk,. da
1-- YU B ■ aaOLD • huanea laml1ma11 1 die 111et DGDU'lliD& belttn.l
,... wcrdaehl Jlllaklen bij de Marligra,en ·,ao dea lei.Ier , die hem
,,_,ielen en na bot leven beroofden. .Roaua, broeder" tU BulOLD,
■iel mi ■ der n,daehl dllJI ~e • •a• i11 L11t:lalenÎI pnmntn ~ op LHel
4es ,Keian I doeb bij 011hlood uit den kerke,, veru•elde eenige
1ebepca. en '°er.er ded ,lijn mede op, waaraa b\l aiob-, in of .om·
ln!G& het jaar 8liO , meeller 1111,kte vaa Dau111Tu& , , be.lwolk leiur
1.naAa1111 hem 1ederl ar•taaa moest. le.ilJll ._ie..,.o veraof)cri11gea .ia
Jid. DeeDSebe· rijk. alwaar Ho■1a Il, een .jcms Vent tien tr,oon be
klt111mea had I gaven Re11111 eerlaDfJ 1a11le1di111 , lot
•rnecl~. ,aa
.... aaaalag, om in 1ijn vaderland I deel aan .d• rcprÎPJ. to be~
- . .Bij rustte bier , auet terlof un aU•wn llee,1,' , Kooans Ln11,1...... Il , .een 'l'loot uil , wet welke bU , naar. de Deco1cbe sreoaea
..... Zijae aankoauaL brast 200 weel.te wee,, .dàt de jong• Hoa111
be& laad, t1mchea de Eider en de.OoslM'I! pi-een, af1loail, J)ocJa
w .til verdnr nog IJelroft'eo wn I waren de Denen 1 ~o het 1ebijnl ,
,.....,_ , Leiwaarll gelome11, en hadden aich na Du111Pmta O,CQLCI'
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•la Ja1111arij 8G3 bapn de Dt:nen wederant laenwaaPI•• Zij ,eerea
cllD. • op , .en b11ddea bel .op leulen 1111111u11L. VOQl'af eeb\er mocal
D....,. •·ederom eeae pl11nderi11g omler1aan. D.e Jriesche ,._ooplie

dea , flit Lier 01alrenl handelden , hadden aich , de aa"kODJ•l der Dc
.111111, YtlWmt:nde,

iu 1rooteo getale bianen Duuu'IDI be,e".ea, waoendo
.W..,.'veilipr Le au.llea aija; doch ai ,ondeu aich beilf01a,, D11111,
...,_ werd llaut O:\'erJl)fflterd. Ben groot. getal koopliedea J11ea•el
j ook werden er ,ele i111e1eLeaeu gnangen ceQOHMD. . noau& be
~ aijne laDdalieden echter eerl11ng lol het nrla&ea dot lllad , doch
tieb tederl pbaal IJemaakt hebbende bij de landaa\eu en bij Keialll'
Lnwnau, werd hij 10 het jaar 867 tea lade aitgejugd • en 1ne11\'elde, 1
1eo meo wil , eeaip jarea later , in een gevecl1l,
.
Ieo ,iudl 11ieL, dal er vóór liet jaar 1010 eene nieuwe aanala1 op
Wua 1•1aeed werd. Ducb due a;analag schijnt midub te iijn. En
u dien lijd· leeat naea aiet meer van eeni;en 1'oord1che• i1n.d in

.tea

IPdc■ •

WIJ.

4i:l

Dur Jun u~ Gu.111n btloofdo .-cl, in bd jaar 14H, dal ldj.
11il ,,ju ,llll le W11&, geen oorkg aanvaogH aou • ciao bij willa • cen1tnt des Biaobope 1y111 Çenedicbu H~II , •!nre •aeoiaell11p11
• ende 11n1 GNticbll no Utrecht." Docli bij hield deac Wehe DÏIII,
eo wilikeld. zieb In den eorkitr, Jie Htll'toft J.11 nw Ba,aaà t.seo
Fno"r. .,._ Z,aca I ct.n drio c■ ncrtilJllen Billehep , • !Ie Sliellt
tcbcn ondernomen bad. Heur l1ce1 hield de 1ijdc \"an ~ Jd J
dtrh •Hrd ~ptn In den •~e 1 die in hot jHr 146 ~ .....
lo bet jaar 1447 tp4ndo hij wederom 111mtn met de itad Ulnélat tlgee
Kulilllt
DIIPtoLt' dH drie .. •ijl\irten Bleaàop, Twee Jet
later wrd bij •, iu een ,effllhl te Utlftlit • ff-Umgen seMIRD • • aid
g•lcakt, dan ■ Nat hiJ do heel'lijk.bellto Duuunu .. '-'•r:-tl• W
1ftrettua aal\ liet ~ticbt , de i■braldD ■ltenlijk
aich Wi"il II it.
0. atad Wtn.••••Dn111n1 , i11 bet jaar H79, door dw. • •
lllrttbt ~ m10 dagnart te Koten ontbuclea 1ljnca, 't'lllld DRIi ....
t• ,.,,.ei.t,jnen. Dien i11cht haar to
lot Da•10 Tall Bouni:.0"01C:, den 'l'ijf en ,·ij1Wg1tea BIIIC!hop, -r\9e lij
onl[l!lll!IR WM . Ook ...o, de Bis,chop lt. ttad loelJ'd■Mt.
•
Op acu i6 Na.e111ller 1öi8, , _ de "'lffi"I H11 W•

na

"°'

be•·•

l&Hl

V

\·Oor

llaer

llaD '

..-àr ,oorwaard, • dat •U

.-dras ....

a_.

nor .., .....

■ID den Bi11cbop u■ Uttetht ~ .,.,._
• ..u, indiea des, aoo lng 1ij ■en aè11I hebield bi■■t111 Ml ....-;.

, d11 TOlpnden jlllrt

De stad Nin " lu■U 4a jaars 1671 oeh,V• lioede ,an de f ~
die ban, in Nonmbw da •oigftttle■ jearr, .... ,.e,1.-.
Onpnffll ,.... ten jan 1783 bier dt l1'ff lol shit np111-■dtl-.
Dliet ■lleieu werd de sefaultcrij op el'la lfldtaelaMn 90II heHlelcl - .
bonadied l.'lln irenM\soliap ,·an wapenbondt l Dp1Jcrigt 1 ,_.1Ï.lijt ail
..,al!bl'fflje; ffedcchclîjk uit wachtdoeodo burgen bestaalllft.
lo 171Ut 1cscnpraalden hier Je voorslanders oo liet S...auli.......
•olk.-en. De 8.ege,iog werd ■ld■- Y■II -de■ ieed op bel oude ...._.
reglenllio& tmulagm, 1n bu& · aituw Îfl!"oerde ~ , en...,
de Gfmaatl1den ID naata da · ,olu vndet1e1k1nd ; dan de Cewatl'
lijlie Staten wel~en dta Afs-rdig.h der ~ud lt wbaam , •
locn1dea aldi prèei, OIII eeal aomtni11le dwweeru le 1e11den, lea . . . .
in Obderb■ndeling te trenn, boe 'bft nrriattewtcler t, vu11itligta, &il
anl..,oord der rtgeri"! 'ienalte teoe fftdidlrflllf nn het phoada p
Jng , eti bare ,.,11-tlieg bij het btsloteae, •Offlllul, •ndriopnde ap
,Je erkenning •an haren Afpnardigde. Welhaast n"preidde aitliN
rrneht dat • lti1tgnelk unrak11 , biaiop werden cle l>OON■ raletea
ell l'ftdt de ~ "la■ ·tene lun,toftnll'otlni■g ireao-. Tbam, 111p•olgt Ml ll~rd• N!f'-elll de "'rri11rhellelli"f
OhtV'Îng rt, u.• 11uml'91tn ·\'III B■~tel'an ~D so11,.....
dNrtJit Ie kimn, ft lie111e nn B ■dH •• bl!ID velpm dit Wfl
onlJtOmen,
H. '-e 11t1111inetiën ■l1t plaeel buite■ den Ton■.,..__
"ende 1 1tilcle de ftiilnlltJ pnoodaàkt hebben > OID 1ieM ■me· IINlft
te ~ • , .... 4 bleef .ltlt I n ~ npmtlll hlladlintb, S..
"ei11ig werrkte - . betlliit no "e St1tm llil , eet anm■ ai■8' om .,..._
11ebt dagen
111114kt't ll)at, als ook iitl'i•°'te, het regl11111eut Ya■ 18'4,
cene ilominalie 11n t\llde11 HA r.. R. te ■enden , welke UDIIDIM■f •ail
de scbcrp11e ~dreiging Tergestld rins, De ,.ring wl'Ïpnlo den doerteft
owcr haar (trOnd,iebicd a110 600 man lr.rijgnolll , dat nllor Amtte" moat
trekken, nicl 1onder irrond uit de Clllliepoaklbeid w11n Ml flllfnhen■eè
dcntle. wetle de bedekte be,tc19min1J dl!ler 111ag~ 111-as, 'llffl ,f die eee Yeel
korter "el naar Arnhem, co nrlllaardc, baoi;code de r,fscàiU.11, pNt

•et•it• ••••

z.

•ae

D19,tozed by

Google

WIJ.
l:.:rljlf'Hllk op bel aron,lsch~cd t ,cel n~iu iu de llild l~ ,uilen gedo;_:cn. n~11
:itO .llurt 1780 werd bct 01cu,u: •·llfferms1regle1ueut 1ogcvocrd. Zt:s Leden
·,,au Jeu Raad deden er Jeu eed op, de 1e1. o,·erigeu wei3~,J~11 .:11 ble
•ea , eodaolu alle aaoaoekeo lur overrcdmtr, volh.irdc11. \\'cll,aut
werder\ aij dan ook vao buoo.e poslen vcnallcn yerklaard, en nudcrcu
io buuoo plaall aani;eslehl. De Stalen van het ccwelt vaardi:dcn d•·
delijk eene afkoodigiug af, waarbiJ, dot heralelling du afguilcldttn gelast
en den nieuw verkoren verboden werd , eenigo daad ,11u IJCL"llJ .uil Le
oefnaen. Daar de Regering weiccrde den aoodigan bij11and tol hel doen
•ao deae afkondigini: Ie vcrlecncn, aeschiedd11 aU aondtr ~lokk,mgelui ,
a .ent dadelijk Yall eene ,1edul\ju publicalio sevolgd, ••an Le1Jcn1trij 
tre- iaboud, In allerijl aclireel' do Raad aa11 Je Sla.laa, Ier regtva:udi .
giu1 nn baar gedrag, c:n aan Z. H. om i:cen patent lot den aanmaucu
Yao &roepen te verlee11en. Do älalen nn hunne11 kaal, ovot- ,fü aedrae;
lea lioopto gebelgd, &0ndeo een pander ruet HD bodo loL bct doe11
vao citaliën lot criminele da(l'Yaardinacn legen diu l\adcn, 11elkc het
reglement beiiedigd li.idden. Doch bij den derden van dc1cn ackowcn
:a:Unde , werd bij met &ijoe papiere11 in h.-chlcni, ge11omc11 1 cu I on,•
daou alle pogingen IOC. &ijn ontslag, vn.isehoudcn. Wal m~cr i,, ua
liea ~Jen gevaugen gc1etcn la hebben, wurd hij, gno1111isd, om ~L
groodgcbied der 1laJ voor ólltijd to Tcrlalen vn du kosten dor j1olitio
te betalen. E,·en ob in U\recbl wcrJ ook aldaar al hol nuodige \'cr·
rii;t , on1 de ,tuJ in ,taal van tcscnwccr lo ,1cllc11 , de lmlp der wapeu
~t:ooouclYf>peD iuseroepen, e11 werden alt. wccrloo,u, bunçve,is oe
kNlbunlt goederen ler beniliginr, do 1tad uitgeaonden. In w1•1rwil
•an alle 11..e loebereicl.el,m •at men Je at.id, in Jullj 1787, 1icb 1011d..- een ,cbot overgeven. Dan ,6 dier waauJ \'Crloo11de aicb da Kolonel
.-.. Q111.-r mat eenia• 111anM:liap voor du uaJ , en eiscbtcn biuucn
gelaten lo worden I slechts t:S miuulen tijds tul o.-erla4 lle,eude, onder
bedráfia«, ,an u11 dien 1ijd 11f8lfeld to 111ll1111 gebruiken, Do moerda1·
lteiJ ftlO Jen 1'aad balool dadel~k , loL bel opeacn der poorlçn au bcL
lalca iotnlik1m der bezoUing. ö.'i scwapcndc burglln 11,nnen do wijk
naar Utreebt. De Hecreu DE u F,uLu en 011 Wus, KomniaB<l;int Hlll
ltd A1uenfoorucla Genoohcliap , wcu·do11 i11 hcclitCAÎI genou,eu , docft
•...-dis wedllt' onl•la«en. Dit geluk ,iel AÎd te beurt aan YO Mn
en•• Nws, Kommand.ual der atad, Doie, in verzekering (11'DOme11 ,ijuJe,
_...enlea eenl in bct, •olgend jNr, en nieL dan onder borg tost ,nn 49.000
rruld. ieder, lol scliadevergoediui:, onlslaccn. liet gevolg deur iutul,
ILing taA lirU4f•b.aelliAIJ was hel. herstel v.in alles op dcu ooden Toet ;
c.Joeb LnHa was men bedKbt om ceue versch;ill6illf a,ln Ic leggen,
ou1 de etad tegen onUcr "aleraelli11a Ie hcvriligen.
• ·
In ckn winter van 1841-1842, ia in een veld. ten N.O. an do
stad• eene groote mcnicle beenderen nn dierc11 opg!!(lrave11. Vao lljJ.
tot tijcl wordt.n in bare nabijheid ook oudb1..Je11 eH munten van Ro
OleÏMdten , 100wol al, van Fr;rnl.,ischco en Gumaansclicn oorsproQ{f
Oflladeh·en. Hel een en ander doet het bctlaan van eenc olfcq1laali
io "9IOCfeN lijden, aldaar oudentellen (1),
HeL wapen van, Wua:-•u•DoQIIHEDB it een achllJ vu goud, met cenc
fasce nn keel, beladen met drie zuilen van .ïlver, Men "il, uit dit
wapea, hetwelk ook door het geslacht ,·au Zuilen gc'l'oerd 11·ordl, af
leiden , dat dit aeslacht, oud1ijd1 Jo heerlijk beid van W1111-111-DuH- ·
snn bncun heeft, wa;sn;io cclilcr gcrn ander blijk •·uorku1ul.
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,. WIJK-BU-REUSDIN, 11aam, welken men veelal ter •od11r1ebeidiug
1•el\· aan he, d. W,,a, in het l,on,l-un-H...,/n, pro\", lfontl-Bra-

"""• Zie W1,a.

·

·

.

.

WIJK-BINNEN, num, welkl!fl de aeedorpbewoaer, meestal se•ee
-aan he& vl. -Bavaawus, in het balj. van Bloü, prov. lf•nl-Holltn,"·
Zie 81YUW1'1l.
·wuKEL. ei. ptoY. Frw,ln,l , kw. Ze11H11rpde,e , &riet. 6--r

. lnflll,

Zie Wun.
WlllEI,, onde Mam , waaronder .hel d. W~11u1. in de Jf.arA. p.r.
-log_g,, P!O"• lfOOf"fl-Hol'-'J, · weleens 'foorkomt., Zie Waua... ,
· WIJKEN, boon. in bel graafll. B_,,,lt, prov. Geld,rlaû. ·zie W,-.
WIJK-EN-AALBURG, 19111. io het /.arttl-Nrt-H--1n, prov. /f_..
Bral,a",1 1 T..,,J,,distr.,arr. ~• N 1 t r ~ 1 laat. H,-la(10~d.,
.10 m. k., '8 •· 'd,,); palende N.W. aan de gem, Veeo, N.O. UD de
Mau, 0. aao de Deode-Haas , ea W. "o Jfeeabeen-Boihea,.ea-Gea

z.

d11n1n.

· ·
Den gem. 1>4tn, de lieert. Aalburg en WUk; beslaat, 'fOlsaa
lie\ kada1ter, een& oppenlakte vaa 12~ bnnd. 32 \', r. i8 .v. eU.~
waaronder Ulii buod. 36 v, r. 79 "· ell. belutbaar land;. teil• h.,
bewaond dOOf' 511S hoisgea,, uitmakende eena l>e•ol~ing ... l1IHII
1720 inw., dia meeat in den landbou• en· de paardenfakk-t bu lae
itaan .-inden. Ook heef\ men er èeaoo wiodkorenmolen 4111 ene
,o~p•timme,werf., •
.
De inlf, die er, op n 11a, allea Herv. •Un, 1n11kan pileeltelijlL.
de gein, ... w k uit e!l bebooren sadeel&elUk tol de gem. Wil ......
.,_,•.,..fkn6df&. ,- De ii R. K., die er wooea, parochiëren te ll..
• • - M11n beef\ ia deae pm. lwae acholen, .Ja: éêne te· Wt•
·en ééoe te A• l b u r ir , wella seaDl8nlUk praiddeld door ,aeu. paal
UD 180 leerlmlJfft beacicht wordeo.
.

u

r..,_

· _WIJKBNSTElN of W•~•, voorm. adell. h. in bet c...l H.,,,_, prov, Jroo,fl.Bra6nd,
di11r., Hr, ea $ u,,W. •
N. van •, Bwtogettf,o,da, kant. 4111 f 11, N. van lln,,ln, gem. •iJt:.
M•J!lolhrg, 1 11, W. -ran het d. Il' ijl, waartoe het ...._._
Dil b11i, WIi ffO end &Waar gebouw t met eenen dikken ,'l'Ïeraalell
, toren , en eeoige ronde haagtoret11. Be& stond , mei '4}a rf ma,r

. werk , rondom in eene diepe gracht , die met lanen en hOYea ~
wat, Ter plutae , waar hel geataao . beeft , aiet men tLans eeae •

,

nabofatede.
.
WUURBROBK (Dl) , poW. in liet balj; ten· Bloü,, ptow.Jf,,.,.,,_
HoU.ntl, arr. Hoorn, bnL. Benrwiji 1 gem, ll'ijl-aa•--ll'ijl
an•D111•1 palende N•. aan de Heemakerler-Znidbroek, 0. en Z. . .
den St. AagtendUk , die hem van de Buiteadijksebe landen IObeWI,
W. aan den Hotlaader-wllf,
·
Den pold,, welke ia bet jur 1i91S bedijkt. ia, beslaat, TOlgmt liet

,lllllater, eene opper•lakle 'faD 235 bUlld, 11111 •• r. 66 v. ell., w....
ond11r 201S bund. lüS "· r, ISO v. ell. scbotbaar land,
telt er
0 boerderijen. Hij wordt door oenen •n10lea, op de haven 'Uil Banr
'11\jk , 'fan het onrtolliga water ontlaat. Het polderbestuur bmtaat uit
Dijkgraaf en Heemraden I met Sceretaria. ·
. ,
In het jaar t831S i1 de molen , door oavooraigûgbeid HD hel werk'IOlk ,
lot den grond•toe ·afgebrand. doch in het jaar 1837 •eder opgebonwd.
Vroeaer lag in deaeo pold. bet Zwaaumeer. Zie,da, woord.
\VIJKIRBllUG of W11&1HHG I brag in Dtlfl,,nd, prGY, ZuiJ-Bol
laN,l, gem. en 10 min. N. ten 0, tan Yoor611,9, over de Vliel,

•en
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\VI J.
' WIJK.El\-UEK (JIE'f), hoerdP.rlj in het b:ilj. vau Bloï., prov. ,'Yoord
•RollanJ, arr. en !itl 11, N. nn 8aa;lem, li:ent, en ! u, W. ,au /Je .
...,.;;1; 1 gem. -,,ijk-aa•-Z11-m-11'ifo--aan-Du;11/ f 11. 0. ,an Wijli.
-n-Zeo, un den aehulpweg ,an da~ dorp naar Beverwijk. ·
· ' Deae l,oerderij beeft baren· naam ontleend na een· bek, dat vroeger ,
toen voor de duinmeijerUen de wildernis mel eenen kODijnenbeiniug
de bouwlanden was afi:e-cheiden, alhier was geplaalsl, lot open
boudinar vàn de· gemeenschap t11111cben BeveMf\ik en Wijk-aan-Zee.
· Zij behoort thans tol de holstede Il' e,ler"-' en is alzoo een eigen·
dom nn Jonkheer Lvc.s •BoaalL , . woonachtig te Wijk-aau-Dain•.
• ·· WIJKER-IIEEB (HET), water 10 Noord-11.Usnd.
,:... . Dit meer, hoewel gewoonlijk als een ■&onderlijk water beschouwd wor' ·4ende, is eigenlijk een inham no het IJ , aich uitstrekkende nn Spa
readam en de landtong aan het auideinde •an Assenctelft, B11itenhni
·:1en genaamd, tol aan Bnerwijk, en bestoa;;n lnuchen 'de gem. Vel
:aen ten Z. W. en Z., Benrwij.k tea W., Wijlt,.aan-Zee-en-W~li:-aan·Dam ten N., Assendelf& ten N. 0.. · . · ·
·. •
-;.,,. In overoude tijden·wa1 het
veel greotèr dan leaenwoordill', liet
plart, aieb tol op eenen kleinen afstand, nlpn• eeoe ·naaurieorige
laarl van 1676 ' ,leahu
ell., \'ID de 1tede Bnerwijk all to iltreli
ken, • Door vernnding ea optpoeling >van 1lib is die•,a(ttaod • van lijd
•lot lijd , aanmerkelijk ff"OOler gewofden , IGO- dat mea aieb beer~ p
aoocbaakt gevondea, door bel alii.- -aaopspoelde· laud I ia de gewone
-.ot· der ae•n , eene vaart open la houden Hoi! de na!'laip aaar
llftefw\tlr~ of- van daar elden· beeen bealemd, He& al, buiten:het aan
- ~ làrtd , than, nog een.e · opP9!"lakta'Wlaan•.van. tlOO. ·à .1300
.6und., leverende den un,ras aitmllil&ende,: • • en hooilanden op,·
· é Vnep, itond dit meet verdtir Neord u Noórdoottwaarb in verbia
dinr ·, door den Kil, in den Ham, en•KroRi'm•-JJe-, •mll het J.aap
.lleer, doch al de niod.denlib, uit ·de Zaideti~ ·. 'd- Pam1111a., · .li\J
atorm en hooge doedea, en -daardoor ·beroàri? nter, ia het· I.J ea
ltindelUk in dit meer gebragt wordende, k,Utr', ,,bij .,de· ebbe ·en 'stil
•eder, tijd van te bezinken , en is •daardoor cla · verlandinir no •dit
1Uee1' over het algemeen aa11merllelijk to_epoomon•, llOOdat die ve,hia
.dior meL, ~•t Lange-meer; -reads meer,dao tw~ eeu-n is,veM'allea.
··Ben origml!ele kaart na den St~ ~eodijk -m 11S94 opgemaakt en
•nder berustin,r ·van den Beer- C.- K.uno••·, · Burgemeester van Wijk
-■ o-Zee-en-Wljk-aao-Dnin, hewij11t,. dat, chs\iju het. meer DOf bèltoad
tot aelner het hoi• Auumhurgb ,·lerwijl het< vaudttar, af, nu reeds &er
lengw .van !HOO ellen saidwectwaam i~ verland , •\jade ook Hndaar ,
de feheele westelijke oever lot dig\ un de, Vèherbroek tod unmerb
:ftk
IOO dat de PU,:- .of Bever.wijkenaart ~ welke volte••
Tillfflr; ·Jb 17150, eene lengto ·bad vair HO 'l'Otdeo ,(HIJ Ned. eDen)
thans reeds eene lengt.e beet'\ van 1000 led., ellen.' ·
'
·Tea ·ll. 0. wordl het meer -binnen- aijne Jiailèn gehouden. door den
S~•.J.attti.a~ijk en den AuecidelYenlijk , en 11n Zuidweatdll door den Bijn
•landsclien-Staperdijk , iijnde d1 ruimte tun~en die dijken oabediji.l ,
waardoor·eeo iedeelte van de gemeente Beverwijk, Velteo, Wijk-aan-Z..
·ea-Wijk-aan-buin op den -vloed ligg"n , hetwelk aeer. tot l11~. i1 va~
de bebouwde gedeelten der eerstgenoemde plaatsen , 'll'elke · b1Jna btJ
eiken boogen of meer dan gewonen vloed worden ovenlnic,md , 1ijnde
.echter deze onrstrooming, ter goeder tijd lbrufinde , zeer nullig YOOr
de btmeeti111r ,Ier omliggende hoitenluden , welke' daardoor steeds tot.
hooilanden ~1111nen worden rehruikt,

""•n

meer

uso

........,_,sen ,

WIJ.

,UG

111 bd jaar 170~ i,;, no Jil u1eer ecu scbilpaol 4r.•oad1:11, .tie 011t•
trr.nl illO Ned. pond,,11 •ooa ; Lerw\jl er IMI._ meaigmalw bruln,illlCbcp
•11 t10k 101wUd1 aal111 In wordt pvaopn. De gno1111 ,îacbnopl bc
p~alt zich echter to\ baars• aal, palio9 1111 bot, ook amjo,it., .
NieUepn1t111111de.daartoc herhaaldelijk uudilel- con-. was N~
11nra■p I oa1 ,dit - r in la dijk•• oC drOGf Le alaba , lol ,rinning van lanJ , ob to& bot ••krijgen vaa ccao beten lllllUIUUD.,.
calie to water
Bnerwijk •• to& weriag •au dea lul ,1111
stroomias tier omlicgnde atl'9ek , ia aolk1 11i11101er nieren geloli.ba,
Waarom In 1~, door de Ie& BenrwUk, Vebea • Wilk-.aan..,__
ea-W\jk-aaa-Duin, eca omwerp gemaakt ia, ter nrkrUl'UC 'IAD verheterden walerwe1, 01111-& mea' been, Lo\ aabll Spunadam, lact'ftJl
86,000 pld. aoo ko■ lea; dqcb door eene daartoe g e - ,....C 'IIW·
Je grendén neir l• alap ilefoadee , om beboorlük ~ l ,,e . . _ ~
•orden , wsbafwe ook di& werk , dat &00
ia he& belallf
diiiii
acreü had- k1111aea sija ~ ie geataüt gewordea. - Men n•Ll(t 11■ NI
1Une hoop op eeae door wijlen Z. Il'. \V 1u1a Il beooerade oom. . . .
kit ondenoek , omtrelll de uiuoerburb.ïd çan da dnic11pnaki8f û
iudijkins 'lan dit n - . ·
... , 1 ~...,,,.,
WIJJI.EROOG, heit. in bet balJ. van Bredtrrrxl., pro•. lf_,J.11....,_,
arr. H li 11. N, nn
kant. en i 11, Z. vaa Bnnwijli I pal,
ea i 11, N. 'NI ■ Y111-, aan da l&rUL\leg wan Alk-rop _llaa,I_
Dil buit, 1 hlllLuode ui& lielll'elllauil e■ verdere geLi1unaerla, --..,
Lul■ , ~M, boo111pude■ , aWHI' oppand geboomt.11, .U....,.
~ , 'WIÎ- en booifudea, balul ce11a oppenlakte nn 1.IMuwl.
tl8 Y, I', 10 !I', ell.,. en heb-\ IMDI in eitJeacl- alQ tl-. He. .,__.
Fu,çoia Beun, -naebtif &e 'IGrH■■ bap,
. . .... , 1 - ~ :...,
WUKEa-TUINEN {01) • b, ia b8' bat;. •• Bfoü, P'"•
HoU..tl, en. 110 Jf •• N. YMI lla•'-, ku&. co .l u, ll. W.
&w,,.ijl,,
ift•at1•Dain, 40 IIIÎa, 0,..,...
W\Jk-au-7-; met 41 la, en ilSO inw.
.
. . : . , ., ~ Da■ Nlll'l ÏI ■ Un aan-.e■ el onlltaaa "enclauldip, aa■ : lilil.....
de iaabhl d«tiir ja,_ aaaleften • • ,ele bouwg,ondu Co& llli.D,
waarop da lainder sicli een haia h111C& pa1iab& , lcrwUl ook .-~
lo, die •roep te .S.V-ijk wooacle■ , OIQ bij cle &111k t e ~ ·
van --tijd lol L!ld op hunne .LIIÎllen woai11pa aija B■ID bou.e-.~
Dit ia ,da ei8'enlijke plaat.s, _ , do HO ouda "t'erm1uda Wik~,.._.,
vl'llllhlell, kersen ca ander Nfl, oalbeale11 eo •oonl unlbeaiëà 1 -Ie
de ia..te jaren, tol lltDI .aan11MN1;lijke lioeveelheid wordOll ..........
Die Luied-tfen
ia 418M gem, ungelep op een, ~ ·
HII onll'9"eer UJO ban4en,
- ,; . 4
WIII.KB.HLD (HET), 1101m , w11rldlda p • ~ k cle poll,••
W11&•-au • ÎD bel ba1j. ,.. lllou, prvY. -iv....o,tz.,f, ........
aangeduid. Zie Wu■-u- (Da).
. . , . ., ,nà
WUIHBVKLD (HIT) ef HT W1..:&am.a, lap, tioè vueladian
hmd■ lnlek i■ !iet
proY.
l'OOntad Wijk, aoe oppenlalue llealàande nn G7&S bu■II. VI "· r •.
30 v, 4111., en sieh 11iLwekkeotle tol aan dan berpalui5ea ~ der
omliggendo gem-ten
Bng-,■-TeriUjt• <.örr 'llt--.l'nr •

'°"'

°'~

ae•

ua

Ba.,,._,

Il-'··

we-, 1'iji-z,._.,..,,,

wa•

•U•

'-'---ra1.,,,,,,..,,,

J....,,,, -- •

11....,,,.,

Qr-ltl.
.., ,· ·I -.,
0.Z. 1tfeoll ,ronl peeltelijk oventroomd , i ■ Jiea de wa&en&and. tlu
Maas 47 ell. bovro A. P. is; ,ijnde d11rloe ill daii b11C11Je ■ atan,sq
un lla11lriebt op Ali.en, een lange doorlaat. door paahnrk oodarslaU,
Dne oTersLrooming begint ahoo onder bul. dorp Hcugbem,

ijewaali.L,

W 1 J.
loopl um de nontad Wijcl hftn , en alort zich, omlrcnL liet dorpje
Lim11111t , _ . , in de #.,.,,
WIJIBll WAARIJSCHi-l'OLOU (DB BKHDIN·), onlielauisde puld,
i• bel ~ - dw prov, Umdl, arr. ,il-,~, lr.anl, en «•na.
, , ~ , , . , _ , _ 1 palende N. aan tlea Wdijlr., O. un M vnr•

ftf wan t.1& WUUebc--•eer, Z. aan cle La , W. am den tNNl!(:
,aa het ·Bahiclilblllbe-.nr•
.Daa .,.... - - •
hel 1-.adallel'. nae oppenlakte ••n
1-ISIMIIMI. 48 •• r. 0G w.elli., wlllNBdw HS bud. 118-,, r. &O ,., ell.
aelaolltau -laail, n word& door tw• alaia•, o, da Lek, •• hel
o,erto!tip water on&ln&. Het poldctbesLnar ba&u& ai& &wee
WUI.KB WAAROSCIIB-POLDlll (DE BOOOi)-, enbehaiacla pold.
ia bal-O-iu111lilr der pte•• UIHdal, arr• .4_,.fo-!C, bat. ea pm.
,r~a..,,ed,; paleado W.• 1, aan d• Lddijll, O. uo.'" 1"81• ·
A•1-s111, L ••tie l.k.
- - ~ • l,allll, t1>lpn1 bat kadaster, eena opptl"laltte wan
UI
~ ttr ,., ,. !IQ •• ell,, •••ronder ilö
1$ ,. r. 80 •• ell.
aelaolllllal' ln.t, en wonk tloqr . ., ,tuil, op de l.elr. , ua he& onr
lGllip • - - 011\l•t. R.t pohlenes&11ar .la\uf. uit wea penaaea.
WIJllUHRf, woonn, a4ell, h, i■ btt 1-tHan-/ln_,.,
,fotlrtl-llnl,ani, Zie Waa..,....,
WIJILUSI'·, 1uikwpla11t. ia /r,d,rlontl,..Qàïau, W.. Swi,,a,w.

••nem

,.,....n.

"..a.

pro•.

~

•. w.........,,

W'IJ&-OP-HB, 'll. ia bel balj. •1111 tlloil, pro._ "-"UleU..,,.
1hr Wua•Aa-ln.
·
WUUCIIB-DUll (Dl), da& ....._ . N«ltd~, la
11a
de,.,...,.. 0,-,, 11111 'la■ ...-...u=,• aur 6'iJi•6ij-

-a.-

0.-,._...,.
..,.,.,,. lootA.

·

·

WIIKSCSB-Ul'l'W·ATIII.INQ(DR), walerin bel Law.,._N..,,,_-,

"tJ•--.,,,,,,.,,..
at
llidd.,..._,

llllf; .....,.,,.,. , ,....
lljllt tn •ëbNl"llte ristinf loopt ,
'WWifl ·het. aieb -aatlut. ·

mei ■aar

•• 1lt -

......

daa .,,,_,

•n

WIIISCHB-WAAU, alieud1 ,ui.,......
he& L•■d .,..a.....
~ - lfoord-B~, TIINd, dÎlll'.,•arr, •1B•IOg.._., .....
Il,

,

gem. 1'1Ji•tn-Jalhr,,

·

e.. att-.Mftl, W•nfe,

'l°'flet,lhetfi.ad•w, ee111 ,oppe~läte
...-•80-b1111d, 19,-. r. 80 •• 111., ia, ftigen"Y~..... i■ ,.,.._
ger tijd door Keiaer L.ea, aàft·d1 ~ I l ·gelb-■le -Yan W1111, p-·
_.Olllft ~td•, •nt'faa eHl i11lloc,i,lillg dm ook 1°' d• buWipn
dap ,- llllMeel beef\ in de •pllrenpta11 •an IIHID .uni , - -'- ia
redeä 'fan 11\jntn ollderdom , dc111h aimmv meer kan pn-■, _ .
tiet Wotdetl 'In ....,. Nllaat. v...... waml b ea "8Llfnt op
da Riet.tchoor.
WUUClf&.WÄTllllltG (DE),

"•tet•

llijttlMd, P""•.Z,ü.BollaNt_em, Z.a•--•••
·
WB"TB-DUtJJlml>B, •• in hdl O.••rtllr•p,o,,. m.dl.
Zie -...111-Dtoaln•.
WULAARDER-HDRKK, nam • ._..,.,114., •llet -pb. w,...._,
fll'"• ~ , ~ l'Oerkenrt. Zie Wn..uu.
WULENSEINDB, ire)i. in de bar. Tan Breda,· prov. N..
Zie Wm.1111,1111• (Hn).
WULBR, d. ia hel graaf1. Yromlao11,, prov. Limb11r9. Zie W1us,
WJJ-LING-EE W1■L1nn (Îln W11Dl•U~Gl•WH■ a), toorm. 1fller,
iiruv. Zeeland.

~.a,.,,,.,.

or

418

WIJ.

Uel •·aa eene bree.le, doch tevens met ltanken op3eYuW. riTiertei..
alrchl1 bnaarbaar voor kleinere binuenvaar111igen , achter welke hel
l..a11d-nn-\Vaa1 t'n het 90oroiali1 Staats-V.laandereo opkwam. lbae1
de mond der Wuter-Schelde oF heL tegenwoordige waler lulleheo
Vlisaingen en Brnke111. Het ie een verkeer4 gevoelen, daL deu atroom
het gevolg sou 1\jn der oventroomiag van 1377 , want het wu reed ■
lang te vuren een aanzienlUk 'l"a&rwater , soo al, blijkt art twee brÏe••n
van \\·m,H, Graaf"°" UnNgaawn, gese•en in bel jaar 1396 (1), uit
de octrooUea van bedijlüng , ,egenn door A&.N ■ oBI', den 1 Octolaer 1S7i
rn IS April 1390 (i), ca uil de Ryadironijl: c• In• Sna■ (3l.
Zie 'lerder W11L1■ 11u.
·
WIJLRE, gem.; P'°"• Limhrg, an. llua,trieAI, Jiaat. 8+•
(6 k. d,, 7 m. k;, 1 •• d,); palende N. aan de gem. Oud-Valk.._,,,
Bemelen., Strucht , Schin-op-Geul ea Klimmen , 0. aaa V oerceclaal
eu Willem, Z. aan Margraten en Gulpen, W. aaa Cadier-en-Ie..
Deze gem., welke eeae aF1onderlijke heerl. ,·an het Duilielae tij\
uitmaakte, bevat hel dorp Wij I re, beneHDI de 1eh, S c ba iler,
lhenaken, Scbonboren, Elktnraad en Stocli,beiDJ, ...._
•en1 twee ka1leelen, waar~aa bet eeu pnaa"d ia Ca rti h ea W
andere W ij l re. ZU beslaat , HIIJWI• hc!L kadaster, eene o~laklc
1'1n 1911 lmnd. 7 ,. r. ilJ ,. ell., waaronder 1863 bond. 81 •• r.
90 "• ell, liela1tbaar lud; telt S07 b., bewoond door .1111 _,....,
uitmakende eena beTOlkinir HII 16ö0 inw., die mee■\ i• M hiod
bouw hoo bestaan vi11deo. Ook beef\ mea ia he& dorp, -, 4le rÏTier
de Geul , ee~eo .der •oornaamsia molens , sijade eeo koer'D•, o\ie- ta
pelDJOlen , en er la mede eei,e brouwerij.
,
.... ,
· Dé inw., die al,len R. L a\Jla, onder welke 1170 CommnnÎblltl;rl,
4ek.
maken eene par. uit, welke lot het apost, vic. no.
.vari 6rilptn, behoort , en eene kerk te W Ul.r e, beneffll1.eere kapel
te Se lr a il er beeft , waarin de dien1t door eeaen Pa1l0ar ea ""'8
X.pellaan en te S c h a il e.r nog door eeaen Do...,..a, verl'ïirt,••••
Ben beeft in dese gem. drie scholen, ·al,: twu Je W Ul,1'4,, •
ééne t., S c buil er , welke geaa1uenlijk door. een gemiddeld ~ ta■
180 laerlingen besocbt· worden.
·
,
Het·d. W1naa, W1L■ 1 oF W1&.T1 ■ 1 ligt.$! u. O. vqn
f 11. N. van Golpen, aan ·de Geul, o,er. welke hier een,. aiceoea Jwai
list, met drie bopn, de gl'Ol>llte op dne riTier. Mea ~ er, ût ie
koni wan het d., 68 h. en onp,eer SOO in••
.
· .
.
De kerk, aan de H. G~aaTia1DA toegewijd• is een· nieaw ,fraai p
hoaw , met ·eenen loreo , waarop eea bol •an ,ergald koper ,. W..
ilencle nim één el diameter. 0.k i1 •ü Y■n een orpl vooniea.
Be dorpeclwlen worden pmiddl!ld door een setal .,ian 1$0 .leerliauen bezocht.
·
.
.
De kermissen tallen ia ,den een\ell Zondag u Piakale,11111 . N des
Zoudag ,oor Allcrl,eiligéa.
.•
W IJLBR, kast. ia de beerl, Il' ijlte, pro,.
arr. ea, :Q •· 0.
van llaa,tril:AI, kant. en 1 u, N. ,an G11p11, pm, Triji,., uar
aangenaam gelesen en omrin9d met vij•e,..
·.
WIJM.KRRN, polll. in de bar. ,an Breda, pro•. ,Toonl-..,,.,.._
.Zie 1111,LEII (Da).

Li.,,,,,,,

-..tricld,

L-,,,.,,,,

Hl Bij I'. T.&11 Mar.au, 6rooltAart11-1>o,,, D. Il, bi, 181
U) J,idaar, D- m. bi, 216 CD &67.
(tl) JIHk TIJ, YI- 1091 . ,.• H •• Vnl, YI. 4t UI,

M

405,

"1 J.
•· WIJIIIRMBER (HET), ,oorm. meer in ,r,,,-,,.;,,1.,.,J, pro,. /JoeHI
Rolllll!Ul, 115 min. Z. W. nn •--111;1.
Dit meer is in hut jaar 1631 -in1ed1Jlt en maak& tban, eenen pold.
uit • de 'Wij me ra geheeteai. Zie aat woord.
WIJKERS (DB), ,aart in Dngterlt,n,I, prov. If'oortl-llolla11d, gem.
PtlflA.u'un-n-H.,,., uil den Slillllogt woorlkomende en in tenr ooste
lijke rigtin_g nl!ar de Hangelandr,loot loopende.
WIJDRS (DE) of•• W11■1a1, nart in Fifllgo, prow. 6ronin

ger,, loopeade in eene 1uidoostelijlle en verwolgens 111id-1nidooslc•.
lük• rilJling langs dea grindweg, &en 0, van )len1nt, naar het Da•1lnJüp, waarmede aij aich, eten ten 0. van Garrelsweer, bij de
HlbruB' or IOOB'enaamde Loppennmmer-kl1p , vereeaigt.
WIJMBRS (l>E), pold. in IPe,t-Friealtntl, prot. lf,xwJ./lollm,tl ~
,arr. Hoorr, 1 kànt. en gem. llrtlnn6lili; palrade N. en 0. aan den
pold. de Poel, Z. aan de gem. Midwoud, W. aan de gem. Opperdoçs.
Deae pold, beslaat, volgeaa bel kadaa&er, • eeae oppenlakte ,a11
18 band. 60 v. r. 80 v. ell.
.
·
WIJ'NANTSRAEDB, ~m. in bel LanJ-wm-Yallinl,11rg, pro,.
IÄa/larg, arr. •aadrû:Al; .kant. Henl,n (ü k. d., IS m. k., ll s. d.);
palende N. aan Nuth, 0. aan de Geleen, die baar van Hoensbroek
seheid&, aan Voerendaal , ,Climmen en U11lsberg, W. aan Schimmert~
Deze gem. beslaat uit bel d. W Un a n Il ra ede ,' benenn1 de geh.
S1rier of Sweijer ea Vink; beslaat eene Ollfenlakte, vol1eD1 het
Jiaduter, .an 782 bund., waaronder .766 bond. 87 v. r. 63 "• ell.
beluLbaar land; telL 83 b., bewoond door SIS buisgea,, uilmakende
eme bevolkins no 470 inw•• die ia den landbonw bun beslaan •iaden.
Ook heeft men er twee brouwerijea en eencn korenmolen •
.De inw., die er allen R. K. aiju, onder welke StO Communikan•
tea, maken eene par. uit• w1:lko tot bel apoat, vic. van Liahrg,
dek• .ffn 'llèerkn ; behoort, en door eenen Pastoor bediend wordt.
, MCJ1 heeft in deae gem. ééne ecbool , .welke 1emiddeld door 50 leer
ham beaoch\ wordt •.
IJeae gem. wa1 wóór de Franscbe omwenteling , in het laal1t det
'l'Orip eeuw , eene beert.,· welke aan de Baron• voa BoHHT toebehoorde.
lfet d. W1J:1&HIUUI list
u.
N. 0. van Maastricht. 1! 11.
W, N. W •. van Heerlea• .Men -Lelt er, ia de kom na bel d., i9 b.
en ruim 190 inw.
·
De kerk, aan den H. Snnaaus toepwijcl, ia een Fraai gebouw I rnet
eeaen .boogea toren , doch aondet orgel. In het koor der kerk aiet ,men
nn fraai uitgewerkt 1teenen standbeeld, vooratellende W11.n■ Baro■
•OII lloN,aT, Generaal .der Cura11ien ia Ooatenrijbcho dienst. Dit
standbeeld, hetwelk in 1631 is opB'•ri1t, is ruim S ell. hoog en door
aalallieu adellijke w:reu omgenn.
.
•
•
llen heen hier oo nog een adell. goed , het Il aa teel - te • W ij•• n tu a ede. Zie het. wplgende arl.
· • . • ·
'•
•
De kermi1 '1'lt in op Zoodag na Pinksteren.
·
WIJNANTSBAEDE (IIE'f KASTBEl,-'fB-), adell. goed in het Lat1,l
..,.,.y~•6•rg, pror. 1,i-"'rg, arr. eu 3 u. O. N.O. van llno1tridtt,
kant. en 1½ u. W. N. W. wan Dur,_, gem. 11n j a, N. 0. 'fan lf'ij-

z.

s

o.

ffmllm,1/e.
.
•
Dit 11oed beslaat uit een sehoon groot kaslrel, met ,oorhoF, gebee.l
door w\)•era 0IIIIJHen , lletwelk in be\ jur: tlSH II cruticbt, docla iq
de jaren 1770-1780 aanmerkelijk ia berboawd; ,oorts met 'fier groote
pachthocTco, . 'llalermolea , broawsij en ondcrsolicidcne hui1C11, en
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01-penlakte ,an Mf .._d, 6S ,. r. IS ,. el, k wotdt
io eigendo1n heaeten door 4ea u- l11D1■ au. Baron
a.. ■ +=r.
·•CIODllchlif Ie PaA'ttaàrt, in.Pruiaen. ·
..
WIJNBEBGBN, d, in hal.,...&. Bergl, pr1t9.
11rr. en lfu,Z. , ••
bnL ea lla.Z. w.,an r.. ~ .......
...._ tllll•

,a

,_....,_.P ......

z.~,
lkrgA, 1i a. Z. 0. ,an ',ll......,, aûQ • Oad• n,_J
GIJ h. on ruim 420 inw.
. .
·
De inw., die er op 10 •• allen R. 1' +, mal•, 181ldia -

aat!C

d@,

pm. Doeiinch.em •• A•bL-DeeLin•li••• . . . llat. IIÏI, ,.all
IGL liet urtapr. ,aa 6,ld...,,,_ behoort, 18118 à. . , oader .....fllÎln1
UOO Ccumauikan&en , tel1 en tloor eeaen p....., • eeBID X...: Z a,
bediend woNII, De kerk • aan w H. 11.u.ftllU a.....ucl, ., -■
roed ,eboaw , niet •nea ldeinea tonm • vu Nll.arpl =a--1 ■,
. De 10 Ben.~ die er wonen. beliOOl'llft lol dl 11•• '• B,a I f·
De kll'III• ftll ia àen 11. NoMmher.
.
•
Dit derp m"l •ntler eau licorL . . - . lijD, ..."'.. - .,.
oodate adeHijke plachten ,an Gelderland -Un• aum oalÛelNIII,. ,.._
einde daarua· nedt 11"81 ~kt. in de iwpt.lder tom ■ 11Sjl■ 111
ritlllenchaPfllll .ND Franleolaad, flll lteL jeu Nlt terwlil ~ - ia ontlerMlaeidene dOlllllil\.ta Jieuoll . ia.
•
••
Bel
deur hae,I, . . •• . . .
1Îl1S 1 aan.....,..
p

w.,-

den ,an abel.

·

•n

·

.

U,,_,,_, .,._

• ·

WUNBBBGBN , ftll'ID• WL i■ ••-',. pee,.
-■ 1.
eD I U, 0, tm 1. YM 4WJ~ I flllll• 111 1 U. 0, ... f
f ,
. . 4e • •derheek•
. Ter plaata~ waar ilk -bok.~ hief&., aiet diw
Da daartoe belaoanl
&Nllden?
•z ; .
6f l,and, 18 Y, 1'• 1G Ya ell., ironlaa 1ft e1
..............
Heer J. ·••• B,....... , .........,. Ie Hooslnd.
·
.• . ·
WIJNBB&GUSLUST ~ .,,_L - ~ ia
fJ f 11.,.....
na .clm p.,,,..Mfffl, 1t1r liabrlrmd ia laet ur,llaç:t
lendc wcalwurt1 un het ,erl. -Laad•"811-0aoribo , ._....,.. __,
. .1. Laad-•n-o.em.l>e; 1000 •ll. gNMII.
WI.IIIIDJUIAJI, Mk w....... .al WIIIDIIIMI ,. - . •• -i■t tNt
N00140Qltea der prow"6ro■ isgn, ta W. a11èBe.a~-f • ·
elk ia hel jMr H8' ftC11 liatmd" doall la• - . • . . . . . -
tienden ia. - DU dit d. onLYias _ha olMle riliertje 48-le 4e ~ 
. WIJNBIUUUl, ........ •lfoni111tmn -.an.de~·-• 71n,
.ia Bei--', ua deeollllijde èer L, lietwell ia bit

Wab••

~..:-lak• !i::S:::!
Jr.....,_••

s.m...,

,lenlJtllarc..........

.

jaar-,._

. .,...

r.

van tie ptlh W••- fa
· ■àtC ',
/ffltlff,-lhllutl.. .1.ie .\\'-■-.
.:
WIJNBSTIUN, 'toorm. Heli. h.. üiM buit. ia
_,. der pnw. Uer.Ac, ar.r. en 1· u. Z. 1W1 W. wu ,,.,_,,,
"'
1 u.
JJ,.,1.c,;., ....
Dit adell,. b. 'werd in nde ~en ·beutèa door.het: ..,_. . . Jn•
MM•, wa■n1111 • • liti•oacleee. tak aich J-.u Uli \ f - • mijat
..-oemc1 le,hebben. laderliancl ....._.liet.aan de ,.__., • "'
icas en de,.... ma Bncua. .. 1714,, .aeer v.enanca agnde, is jie1
plteal afgebroken , doch ia de plaats du"an is later ce11 h ~ 1

WUNM, ..S.

,,o..

MW

.J,,,,,,_,..

o. z. o. •••

~-··

*'
het,:::_~

-. ,

·",,
WIJNGAAB.D, boti&, in b e & ~ ar Jllllff• ..
·U,N11t-i,·•1r.
en
3 u, Z. nn 4_,,,..re, bul. en 2! u. Di. v.aa Il' ijl:-lnj-llHrll11de. ,-,.
.-11 l •~• Z. 0. ,·an Doort1, onn d4! Wii11i;o.nnbch11 !ilN'l:'•
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. -Bae bofaL., wunm hl!t hui ■ 111 de 11allon iD den haliaaneben &rant
~wd &\Ju, beslaat, meL do daartoe bchoorendc IJl'l'nden, eene op•
pel""lakte no ruim S5 buod., en wonlt in eïse11dom bnetea dolir den
Meer • - .,.. s...... , - b l i f te Doont.
• WIJNG.UllD-DKS-IIREB.BN (DE), ,n liet LaL Vnu Dam, 'l"OOrm.
pll9Dlldlj , prn. Friala•tl , kw. Il' ntcrgeo 1 1rie&. Il'
nal,ij
Pagju• 1 waartoe •Il behoorde,
De1t1 rrom&dij wordt rved1 nrmald in be\ jaar 1 i87 , toen 11ehcrl
•riealao , tloor oenen rnreldip storm 11etei1terd en door hOIJffl' wloc
àca Offrltroomd werd , waardoor uer wele nieoeobeo CNDkwa-11 , IOO·
dat IIÎelt alom geraebt nnpreidfie , dal er e-n ntensch alhier
OYapblewen wa, , wesbalnt de Generaal deaer orde eenige Genaagligden
denr■ aru aoiul, om den 1la•l der ki-ten ua aijne .orde op te nemen.
Dil oad.,_k 4oor dea AltL •ut Bloemkamp en d111 PNIOI& wa ■ Schild
volde gedaan a\jnde, be•onden -U, dat ,n dit kloo1ter niemaall bij
aeb,ek aan leef'togt. gel,leYe11 waa •• alle de Moo11ike11 aielt ie aadere
lt-&... gebo'ffe■ ha.Wen, la het jaar 1II08 weNI bat ki-Ier , 8111
11a .-lJ n11 het. uewaler , da& de parochie no liaajom ~
....... ftfDORllnkte , ourgebragt in de llad Bobward , ••r bet Hor
k-t onder deo naam "" • bel Joa..
terwijl liet weder
in eene11 bril!f' nn 11Ji9 pooem4 wwdt !te& K..-na-■H-lu■ ••H••T•
· - •..•-••n-B11,H. Naderha&d, bij bel oprilJlUI waa bet bisdom
r-.~ , werd b,t inkomen YaD dit l.i..ter lol de bi..:boppel\Jke
taltl. pbragt , en als aldu1 de Moaoiken in 11S70 eldert NrJ1laa11t w••
,en, u dit 11-tw aliens• wervalle■, n, oaaNlieo de ••• pi.. t-w•
pworden wu, ia 1812 ge,loopt. Tee.llfa T■a W . - - Woa
- . . . , die reed• voor het jaar 1347 l'rooal TU dil lloaler us, aoadea
de 11_,ilm na h9& OldelloORel' J Bloembmp, in INlllld11. en DD•
,rebondenbeid levende, ea weieig op ba■ ordeareael p11tentle, b11111te
l:on....,.eo uit-, - de proo■ tdij op het Zand te bevechten, dat lton
~lift aiet wel bclwam an 9ebeel nrialakle r WNl ofacboan de Mon
niken deur proo1lliij daartepo ..,iet gnapad , keerde■ •ti
mter s-eld met. u-etfi aoodanilJ af, dat wele der ltul,ijun • •
beblo.te kopi- been dropen , waarna de paegda Prooi& da ■ tioa W n11,t,.,
welke de pl'IIOILdij toebelioorde, an geheel :YtnalLnt llf , · w.i" lie& op
a..- en ffnlerkett , om io het toeko-.le t.■ tler,-IWb oofier---s•n gewapend la •ija.
· ·
. .,LJIIIGAABDEN Ld. io. den .
prn. Z■ itl-HoU..tl,
arr. en Il o, W. n. W. nn· 6111i11dt•-, bat.• f a. N. hit W•
uem.
De in-. 'l"ioden in
den landliouw ea tie .,.eleelt hun belt.aan.
. ·
De iH,, die er allen Hen. •IJa, .behoorea tot depm. ll'ijagardni
welke bier ene kerk beeQ, aVode een klein rbouv ,
Nei eeND laren , doelt sond« o,opl.
· .
De dorpacbool word1 ,romicldeld door 40 leerlingen bezocht.
De kenni1 valt in de■ wierden Zondag in Julij,
WUNGA.lBDEN, voorm.bof11., prov. 1''rinlaul, kw. '/1'.,.r,goo, IJriat.
lad IJilJI, arr. e■ Sij o, N, W. wao ,,___,.,,_ , bal. en 1 .u. rt.
van Berlü■•, i a. N.. .W. ua St• .4ua-Paiwlie, waartoe zij behoort.
WUNGUBDEN, Toorm. bat. in llijrJo.J, prov. ZfliJ.l/ofla11J.
Zie
(f n•),
WIJNGAARDEN (GROOT-), b., prov. Frkilt111tl, kw. Zer111ro■ dc11,
griet. Opsterla11d, arr. en 1l u. 0. N. 0. 'fan llctrc11rttn, .kant. rn
~l 11. Z W. ,·~n B,·,·t.1/rr:rt'<lag, i 11. W. rnn /,11,.:;c:1ra11:1, "":rrl<•,::

-rsJ«I,

•na••- ,

,...Ui•

.... ·••fffll,

~-ll•,.,.,_,

i..,,

.il.Alau,.,.,.,,
N'ifef""N"'-•"•""''·
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hel behoort, aaa liet Toelpad, hetwelk uit·de teenru l'an A ~.-. ■Gli.
door de Zwagen • n:iar Gori'cdiik loopt.
. .
WIJNGAARDEN (POl,DER- VAN-), polJ. in Jen ..llf.l«m wwwzf,
prov, ZHtd-llollnHJ 1 arr. Goriru:httrt 1 kaot• .SliHrttlt.t, palend. R. den Albl11 11n aon den Zuid&\jd1cbe-polder 1 0. aan Ruybroek, Z.: au
den l!oldeMan-Sliedrcchl, Z. W .aan ZuiJ-llalena, W.aim Noord-Luu.
Deac pold. bc,laal, •olgen• het kad111ter, eene opper•lakle ~"
47 4 bond., waarolldcr 409 buód. 57 ". r. i0 ". dl. ac:hotbaar laad
en wordt door eeacn moleu nn het o•ertolligc water oatlut.
WIJNGAARDEN. (POLDER-VAN-), pold. ia bel eil. na 0.....,
pro,. z,,;,l.1/ollaad. l.ie Douasc■T (1'01.11aa-...1-W1a4öuatu .....).
WIJNGAAB.DEN-EN-ROYBROEK, grm. in dea .dlb""-nl,,-..
Zuitl-Hollantl, arr. Gorinr/tr,11, kant. Sli,Jrec/t.l; palende 1'. aan de . . .
Bleakenagruren Hofwrgcn, 0. aan llolcoaarlfrHI, Z, HD Gieue...._
en-Gieuen-Oudkerli. en Sliedrecht, W. aan Papendrecht-en-Kat-■•
Deae 10m. bataat oit den Polder•T ■ n-Wijngaardea
Polder-T ■ o-Ruyhro11li., bnlaat, l'ol«en1 bel hduter, - •
pe"lakle van 630 bund. 7t "• r. tt •· ell., waaronder 8:J0 .....
S0 "· r. 80 •· cll. belastbaar land; lelt 38 h., bewoond door -il bàpa.,
uitmakende ecne bevolking nn oagneer 560 inw., die in da a-i.
bouw en neleelt bun be1taan •iodwn·.
•
•
De inw., die aUe~ HerT, aijn, onder welke SIS Ledemat••• -~ a
eene gem. uit, welke tot de klau. Tin Donlmht, ring na 8liiii6w6t 1
behoort. Van 1118!1 lot 1603 wa, deae gem, gecomhince" aä Slie·
drecht; no -160.t lot t6tlS mei Ble1kcnsgr■■ f; 'Hn 1611 '" 111D
wederom met Slil!drccht en van 16i0 lot 1823 werd aij door ... Pn
dili.■ nten _ no den rïng bediend,waaroa aij a&onderl(jk tot ~ t
bekwam l&&ä■. ,Bn~T•, die ia et jaar 1831 naar Sliedredal ......
Het beroep ia ec:oè collatie Y■ D den .lwbachttbcer.
Ken ,beert in deae gem. ee■e 1cbool le ,,,.ijngoardr•.
.
Deae gem. ia. ee11e beerl., welke te leen gehouden ward ia "
juriadiclie YDD do e:r■ felijkbeid l'ID H,llaod. ÎLDRII V, Grur - ••·
la1td, ,erklurde liij eeneo open brief, ge«eveo te •edeiublik, 4- lle
1118:S , dat aij eeoe oude vrije hecrlijli.beid wu , eo daar~oor ......
m-t worden:. dal alle ballingen, uit '• Graweo landea of 1tedea ~
oen, heb1I•~ die tt,:iig ,err■ed of moord tegeo1 den Graaf oh~_• ·
Jerro gepleegd hadden , aicb te W 11~&u■ D•• mogleil ophoudea ; k •
inseaeleoen der heerlijk beid nU aoudeo aijn Yno nllc aehalluipa, na
dien1t, , àn hel zoo11enocmde bcergevaart, nn klok.slag eoa. Allll,wilt
,oorr111&en na,lcrhaml, te ~eten in het jaar 1441S, op nieuw, t1. .'JU1
u11 lloi:aGo~o,ii als Graaf 11111t HoU1,11d, 1ijn be•eatigd.
· •
De&e heerl. behoorde ,roeger onder de beaiuiogco van het il!lt't
u11 Bau■aoea. · In U2t werd Jaaranedc nrleid Heer Aa Pa • ~ • ,
Ridder, bij o•·er:;ifte ""' ll~er WJLL" TH Bu.i•-; wtllé l.r
Aauo hur in het j aar Hl2 verkocht aiin GoDICHLI. Oaa, IW.' n
Reol1oee1ler-Gcncra~I ço n Holland , Zeelantl en Frie1laad,
adellijk gealacl,t t e Uord rechL rrc,prolen, hetwelk &ich sedc:n clila lijd
011 'fU WuoGuU E11 !lenoo1ud heul\, Jo bel midde■ dllf' v...,._,
wa1 Vrijhee r Tao W u ~r.ucou,- n., -Ranaou, luoa Baron ua lu ,
Heer HII 1f'eeu-l, Il'n-u•da• en dt H'trkm. Tba111 nnh dat
l1eerl. in eigendom be&eten , door den Heer Bouvr~nu. Co11a11 11
J,.~n n:w Wu-■ua•H, wo,nachlilJ le Haarlem.
Het •aren dezer beerl. bestaat uit een ~cld nn iiher, mel ernr
f.ucc nn licel., lcl•dcn mel eco b.ilî, Ic ,·oorscbijn komende (ilwP•I

aa·•

ai&••

Dógt,zedbyGoogle

WIJ.

teeu- no goud ea verg~eld na fä ligrendl! blokjea vau sinopel ,

,...-de IS eo 4 boYeo en lS , i en 1 , onder de fuce,
WUNGAARDSCIIE-DIJK (DE), dijk in den Jllbln1ttrt11t1ortl 1 prov.

z"Bollattd, welke zich in eeno oostelijke rÏIJliag nn Gie11endn111
1aaehen de 1cm. Sliedrwl&t en IYij•g0t1rdna-tN•ltay6,vw/i docu· naaf'
11...._Jlateoa uitstrekt.
·
'WUNGAARDSCHE-STEEG (DE) , weg in den .1.ll,laumeaartl, prov.
Z~HoU,,r,,l I loopende Hl_ etne zuidelUke rirtior Yan WiJna.aarden
llall' Sliedrecht. Dae weg ia ia het jaar 1847 heaand.
WUNGAARDSCHE-STEEG (DE), weg in het Ouri-rtier der prov.
litnrAI,
Doora, in eene zuidelijke rigliag, loopende van Doorn

rm.

1111'~1.

.

T{IJllGAA.llDSCRB-UITWATERJNG (DE) of Dl Sr.11NICllflCll11-Ac:■•
nnnua.o, •ater in den ,JU,la,,-,.,1, pro,r, Zaitl-llollarul I welke,
■an-de GilUtflllawueli.-J'lttt een be,in neemt en t1111cbeo de gem. Sli't!

.,,-, ea 1'ij,,gt,a~Lyiroel door, naar de SliedrlMia:Ae-J'li,e
'-CiJNGAARDSCBE-WEG (DE), we, in den ,111,1a,u,_.rtl, prov.
z,__Bollarul, loopende in eene noordelijke strekkintr van WUnparden
aar den Bij1brug, die over den Graafstroom list.
·.
WU~JIIGE-POLDRR (DE), aaam , ·onder ,rel~eo oudtijds voorkwam
ea -., nog •çleens voorkomt 111 01&1a•POU■1 in Stqau~Tlantlnm,
pm. Zftla..d I dislr, SI'"', gem. Bienliet. Zie Ûlwlll•POLHI.
l'IJNKOOPSBAAI (DE), ook wel de W1n1.aoH■HUJI, bij do in1,nden f.r.,aoaw&111u011 genoemd, baai in 0,-t-luii, in de /ndüehe
Zee, aan cle Zuidkaal ua het Sa"'1aulw ei1. Jt!MJ , resid. Pm,nger
~ , aan de ,restaijde dier reaid., tuucben de monding der
fj*.Jmaol ea den hoek Sodong-paral gelegen.
Dae haai ,rordt t.er helt\ , namelijk van de f'jiNr,nol. tol aan den
mand der Tji--tliri, doer de kastge~ nn bel ,,ue land
Waboemie, en no de monding der Tji-mandiri auidwaarb to\ ·5o.
doas-,arat, door die 'Hn bel Tjandjonche di1trikt Djampang-Koelon
ZU •erd in 1801 , op lasl na het Gouvenaement, door den
J.ui Couu.u BuRB , opgenomen en IJllpeÏld, 11it •ien, beYin•
~lileak, dat de baai tuuc:hen den moad der Tji-mandirie en der Tji
.._.. , aan de Bantumebe greozea , ,oor middelmatige schepen be
,........ was en ,an tien tot_ t,rintitr vademen goeden ankergrond op
lel'enle. Baar omtrek bevat dertig en eenige palen ; bare breedte in
ffllÎI nat• lijn no den mond der Tjibarenok tol Sedollf'parat kan men
op-. Lplscho Zeemijlen beJrooten.
Be& aaa deae baai voor eenïtre Jaren opgerilJte etabli11ement van komj
co IIOlllpÛllaizea i1 TDD groot belang voor den baod11l e11 de welnart
der ia,eH1eaen van deze aoo ver afgelegene di,triclen.
q.;; de onntroomiag van 10 Janua,U werd ,oeral aan de■o baai
weel acbacle aaagerigt • tenrijl daardoor veel vee ,erloren ging. - Er
züa ia den laatsten tijd a~n deae baai nrdediginpwerken aangeltffd.
Wi,NKOOPS-EILAND (HET) , eil, in OJ,,1-lndii, io de J,,,J.,acAe-"e,
aaa de Zuidk.ur.t van het S""tJauA. eil.J1a11, 7° li?8' N.B., 1!11° 4i' 0. L.
WIJNKOOPSPUNT, kaap in 0011-lntlië, in de lntlt,el,r-:tt, aan
cle Zaidkast yao het Sr,ndal/tl,e eil. JffflJ, reaid. PrHng1r-Regettt1cltnp •
-pen, W, Tao de Wijn,koopsbaai.
WIJ:iPOLDER (DE)• voorm. pold. in Staats-Ylaand,ren, pro'I'.
Zttland, distr. Sluis, N. van Scliooadijke, die io de zestiende e.-nw
;;evlocid en onder dien ,iaam niet weder bcrdijki Îi,•
'
XU. Dm.
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WIJ.

WU!ITKBSIL, naam, •elba de ...,_aan~MllliJk pn
aan l,et d. W1•T11.■1, io tiet •tt;mj- •, BrrlOf
, b:. Km.
ptnlantl, Jll'OY• /fo,w,J.IIMlMr,d. Zie w,..,.,.._
WIJBDE, naam eener pluis, die 111111 lil 1llllle aehlQt'ffl teradd
•indt. en waanoor men liet tepa'IIOCll'dip fl'onda, ia het liaQ. no
ll'otrtln, prov. Z,.;J..H.U..., houdt.. Zie w......
WIJBDE1' , d. in ,.._,_, p,oy. O.rij,al. Zie w,...,,
WIJNTGRHT (DB) or fl w......., - ~ in de •njf,ij ...
'1 llmog111io#1 1 b . .l"--r-'a11d 1 Jll'ff, lfooirl-B,...J, dat ia de
-Postelsebe
in de heide t.uHc1.ea Onlc en nffla, lil hel geb.

.9.-ers ,

r

de 1/alenaijl, oader Oert. ootapribl'; ■owdflllwaafll llota 8trlp
eeoe geheel wlllelijke ritting neemt , de gremscheidinf 11111M de
gem. SINJI, • r ...,.r.,,..IINMc wrmt ea IIÏc:II ffll ftiirir limn
·Eïodboffll in ll. th.thr ut....
·
WIJNVOORDIN, b1111r1. ÎD Z.a...4, P.FOY. Owrija,I, .,...,. •.
N. van ,,_,,,,,,., btt&. eu i a. W• .,.,. "lleelte, p. m t& miD. 1.
UD lf'ijb, 118D den llnel; met 1' L. eo IIOiaw. - laàaean.
ligt de bHet, A h-H m.
.
WUSEND (DB) 1 geb. in de "iff.lVoortlall,ggea, pru. "-Il•
-land. Eie Wm1111 (Da).
•
WIJSSBL, geb. -i,de 11"'4W-I'.,_,, pro•. fhWmat.f. ~\V,au.
WIJST, p. in ie ••ïrriJ ._ •, llffftlglfl'1Ml, 1.-. ~ '
pro•. w".:11n1,a.,1, B~ .tistr., arr. 1111 IJ n. o..... .,~,.~
601tA, kaot. en I a. g, 1. 0. Yell On I pm. en I u. Z. m lhadi ;
met !l9 b. a ruim 180 inw.
WIJSTHOOBN, doorpan geDOlllld Wllff'la, geit. In BtW,ig111il, proY, Dnndt,, nm. ea 4 n. Z. •1111 J.,,., •· ,a jür.
kant. en !I u. N. tan Hflflf#l'IIIII", gem. en 1 u. l.
1ml,a / 1111
48 h. en SOO inw. Mee heef\ v -ecne 10mer-- ea wiutel' hljRliool,dit
ongeveer 60 lecrfü1ge11 tel\. .
·
WIJTENRUlS(HBT) t.. 1miW,.,._1111 of S,. Aa,u,-aLOefnl, ROIII, '
Nonnenklooster te fl•rr..
Dit klooster •• in het eerite •ieNle aedeeke -dw ,tltiuè _, .
onder de leiding YBD Dt1M1& ••• Umn, twee4e llcelar .,. 1111
Klerkenbui, te Zwolle, baite c1e r,,.,,,.,._, ne l'aa.pl)M_ff, il &
soogenaamde ..,_Anltagt geaLicbt; ia kort na lllll jur 16il bialel
dl! stad in de lliUencNt,; 1 llneaten de Steemtraat, o ~ BIi
stond onder de beseberming -,111 de H. A1&u,. De Nonnen , llie 1111
bewOOHe waren door geene plnt'ten maar l!Dlel • -4ea liellCl 111
eenen IJooden wil vereeoi3d. Van Pam Bnuns IV ea clleas arolf
N,couas, ontfing dit seaticht en_lereebeidene ·•oolft!Pl:D I tenrij ijN
bela11geo nie& minder door ·de RillCboppen ,an Utmiht, RIIIOD ' 11
Dmnot, en
"faa Bouacend werden bnonlerd, BQ de ·ka!·
herverming il hel te niet gegaan 'en de gebaaweo , un lijd 111& lijd
-verkocht , •!Ja pooepaam uil~ door l,urprwuoahui• ~ - .
WIJTGAAllD, ll., pro.. /lrw,1-tl, kw. O°""f"!,, crid'. ,__
daad.el, arr., laat. en Ia. z. •an ~ , iO min, 1. W.;.'.8
11'irdur11~ aan den llrmwc, •an Leen■Nlen up Hlll'IIIYeelli melw ·

••Il

»,.,..

en !!ID anw.
De R. K., die er 100 in getal -Un, malen met dit ait de dorpm

Swichem, Wirdum ea eeo pdw,elte YID Goatum eae 1111•
uit , welke tot bet aartspr. Tin ll'riftla.l behoort , door eeno
P11toor bediend wordt eo ruim 800 sielen , onder welke 320
muoikanlen, teh, De kerk aan de R.
Nnnel-,o■ rl toegtirr ·

••ri•
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WIJ.
is 1111 turerpilf 1leenen gebouw , met eenen lleintn koepelloran en

s-•Deeen!IOorgel
,oonl•.
Ren. die er ,rooen,

behooren tot de _gom. 1FirilH1,
.
WlffGAAIDBJlVUJlT (DE), ·wa1er, pro,. Prialarid, b, Oo,te~
, -1 piet. wn,....rotk.J I loopeqde 9H tien 1lraatweg b4J wurseard
m~lwauu uo, lot au den 100f8D11amdeo Tjeraeboek, en voorts
IIOILwaaru tol ua de Jilapl,n13 io den Tju,dadijk.
WJJTB (Di), pold; io bel "-"-•~1, pr01'. /fo0ttl-B., obaad,
.. . . , . diatr., arr. ', Hmogn6o,cla l kaal. Q., ,,.., gedeeltelijlr. gem .
. . ., pl-1telijk IJIDI, 1'rlp; paleade W, ID fi. IID de Las, 0. aan
6 ... , en de ,e1tio1werua ,ao Graft, un den Maasdijk of den

z.

~ d e •an,
. Dne rider bealaat , nlgeo1 lad&.luter, aue oppu,lalte HD
Hlho . H ,., r. 61 ,. ell,, ab-;,~6ran, ,olgeru b,t k.das&er·,
1SI ltuDC!. 8 ,. r. 98 ,. ell., ooder Y1lp, ,0111901 bot k1das1er 1:S bund.
B ,. r. 81 ,. ell. Kr 11Ut daria 66D h., &Uside cene boerderij, onder
8 - . HU heeft eeneateenen 1lui1, •Ud in ile11 dag, 0.94 booa 1.88,
l'llll'lim met cca pur puntde..rtjea, weardoor ~ op de Sluwkil van drn
,.W. de ••n ea voor&I in clo Mau ,., 'iel Htrl.ollige w,1lcr wordt oot,
t.&, Dat aomer peil it 6.W bo,ea A. P. . Be& poldcrbcaluur bestaat uit
Dijqra.f , •• Heemraden en eeaee Pi,nning,oeos~r , welk bc-
llar lneat het bc.br:er onr dea pold. de
been.
U. bekading ,an deen polder ba...t bij ■■ pheal uit bet natuur.lUI.:
lfflwtt lielwdk, ••n-r de .... tot 11 -a.ea Graafscb peil is IJC•
~eo I o,-■kornende met 9,118 boven A, P., brgint oter Ie loop,11~
1ten dnN1 polder zijn r,ccnc rivierwerken in de M111 gelcse.\l, dan
lrie kribben. welke van 's iland, wege i11 1848 aldaar gelegd 1Un , ten
ndc het bed der ri~ier lc crbeteraa, ,eoral llle& opJÎfli ,oor de be•

•n

~baarbeid.

WUTlilEN ., Wunau of Wunu, ook wel te111 urketrdolük Wubuun. in .Z alla,ul, pro,, <hmjun, arr., kont. en 11 11,
o. - z. VID Zcolle, gem. z..u.r1er.,.1, 11 u. N. o. '\'aQ IYiNIÛl
1!111 c-pdd,

'-1

- t MO i1w.

U.. boun. komt reedt voor in renen gi!Lhrid ,an tSliG. 000f' dea
wanJord VID Pebruarij 1799 liep aij rbeel .onder,
WIJTVLIKT (HET), geb. op het ei • Ztiul-B-'4nrl, pro". Zctlarid,

ur.,

kant. an

I

u. 0. van

Go,,,

gcm. /{aUndijle-ea-Oott•Bteefand,

L u. W. ten Z.• "an ·~altendijke.
WIJTVL1ET (DE), voorm. water, P'°"• Zeelaad, betwelt.. uit de
Oorlrr-Schtl,lc 'l'oer-lkwam, in eene noordwestelUke rigtlog len 0. van

Wolph;iarh,lîjk v1M>rllehoot, op de hoogte, waar tliàn1 Kortgene lit;t,
•lcn z .,ndilic t kraitlle, en, e«ioger /fO(lf'd•B~lawd in twee pàrtijcn ,
lla oo lil n-\ lj t ,liet en Be• es ten• Wijl, 1iet, onderscheidende,
ia den lt--,,O, ait1iep.
Vaa dit watel', tlat \uueben 1208 en 1M7 i1 af,edamd en w;iarin
lal« Kalt end Ulr.e oprees , ,iodl men n~ o,erblij(1cleo in de kre
ken, .dke onder Weele ea Vliele en in bel Oosten van den Wissekerlc
poldtt gevonden 1rorden,
WUTVLIET (BEOOSTEN-), ,óorm, eil., pro,. ZHlowd I bel~
nik door de Wijt•!iet no Bewellen-Wijlvliel •~• afircscbelden,
,n th■ o1 het aotlelijlr. gedeelte na 1'oord-ftetla11d n,tmaakt,
.
Vm dil eil. wáren de rrood_en reed, voor de tiende eeuw 11anren
n,bonden, met uitaondering van de Colijnsplaat, welke atet Wo
rige-Zand (Orisnnt), de l,1H en de ll'ffenwoordigc ll.11t ~ch'.!

o,g,,,,ed by Google
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V, 1 J.

~eb or re 11, er un nfgeacbeiden wu door de Fa;il o( W11I, "' dt
kreo,k bU ColUn•plaat nu8 ,oorhaodeo t:D ,oorbeen deor btt lallcb.
rek zuidwaarts loopende.

WIJTVI.IKT (BEWESTEN), "oorm, ril., prH. Z~lal, bet.wall dNr
de \\'ijt,liel nn B uo,hrt• 1' ijc.li tl getebeide11
1 wu en lbue ki
wc,telijke sedeelle HD Noofll-Bnelau uilmaalll.
Toen hel oor een araonderlijk eil, wat , lagen d11rin , bth.ln dt
l,eerl. Vliele, mel een dorp, alain eene lran1Gijntera or Gerolf1•
dijk, Scbotelingekerke, Kampen en Wiuekerke. Alledrie
'J>lutscn hadden kerli.en en upellen. In de m-len, woonden d, Bee
•ren np bonne borsten , en vcrscl,c·idcne dc&cr Noordhenlaochdie Heena
hebben r.icb in de gescbicdeni ,·:in !tet ,,aJerlanJ beroemd
bcnd1
-rmaakt I in1onderbeid die • 1'us.
.
WIJTWERT, gewoonlijk bel KLOosnn-Winwcn genoemd, uo,111.
in ll•ruiwgo I prov. Gro"ingen, op de helling na eeot ait
ptrekle krp of wierde io de onmiddellijke nabijheid na liet d.p
17IIJllffl,
Dit klooaler .aijnde un de Jobauniter orde , was het rijule bet•rlk
dîe orde in deaen oord beul , en oa■ r bel 1ehijnl, geslicht door ,a
~au de Heeren II DH Oln, dutijd, lloofJelingen van liddcbtum ,
welli.e hU den li.ruiatogt naa, het heilige land of dia orde omliel,d hld
den or baar toegenegen waren . De 1tichtin1 no dit llOOller IDOd
··reed• gebragL •orden ouder de dertiende eeuw , omdat me■ reed, ltn
jare 1'04 een hulle un Pao, B■Hllc:TIII :ltl beef\. , waaria het Diel ,1,
een nieull' geslicht voorkomt. Ook 1el,1lnt dit ltleo,ter ia. belnikisc
gestaan le liebben met de Bidden no Mahba , ahhan, dae ~
bier bunnen Commandeur, r.nlkt blijkt nog te metir alt ee■ _,,
5lt1eom1ntel mel het juarwl HM, nnierd met bu1a wapen, ia lt.anier na een der lwee acboone boerderijeo , gebou•d op de piuli
vf alcban1 op de aanboorigbeid nn dien, waar n•lleB9' bet U.ir
plaan beef\ i nog lreft men in het aelfde gebo,n, , lliowen de dear na
den ingang, eene io den muur gemetselde aerk a■ n , waarop "'en•
10111111igen de opdringing Taa het kruishout aan S1110N u, Ct11111,
"Volgen, anderen de legende na de Heilige · V1aow1u, aeer baai il
11i'6ebijteld; onJ_e r bel stuk. leest men be& Tolgende tweeierJi1 flffji:

or

-li.l-,.

e mrnlcIJr bit bot tcft boor tmö /
· ll!tat boe ltu meer fa{l tng.

De rommanderie beaat eertijda een hoi■ le Groningea, liet 111·
,re r der b o i •, gelegen · in de ·Butje■atraal, het walk ia 16:lll "'4
11ukocbt. Br •Un nog ondenebeidene ongednali.te 1irie,ea T■I ,_.
banden.
WJJTWBBT .(LUTJE-), aeb, ia F,f.lgo, pro,. Gr.ir,gts, an,,
kant. en S u . W . ••n ~ppingedaa, gem. oo 1 a. Z. n a St"-; mei
7 b. et1 rnim 60 inw.
WIJVBKEEN (DE), "aarwater in ZIÄfl-lloUotul, hetwelk ait lhl
.il•ff' naar het lloUoná ,l~ loopt.
WIJZEND, geb. in het balj. no Je NitJorperUfg,., pro,. If,,.,J.
llollarul. Zie Lu11u1111.
WIJZEND. geb. in de Jfiw-lfoonhrla,gt•, prov. Jf«trd-llo/JnJ,
arr. en 1 n . N. ~eo W, un llOOf'ft, kaal, en i u. W. nn Md..;M,,
~eehelUlt. s~m. /fiöbi°%soude-fft-Ho-,otrC en IS min, ~- W, ~• 0 /fili·
01
1z.011d1, waartoe dat ceJeelte li.erlt.elljl bchoort ; rcfeellelul se •
Zij6tl·,11rrpcl-tn· Bcnnin96rotk, 10 UJiu. Z . ,au IJtrcr1ir196ro8, wurtoe

f
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cli, pdeelte kerkelijk prekend wordt en pleeltelijlr. ,em. lllulwnul
l u. W. no llitlv,outl, waartoe dil IJedeelLe kerlelük
heboort; met 26 h. en USO inw., waarvan 115 h. en oar,eer 80 inw.
11nder Jribl,i_,,,J,,, 3 h. en 1!il inw. onder Bfflreiregb,wli: en 8.h. en
40inw, ondP.r lli'-otul,
WIJZEND (DE), geh. la Dregc.rlAad, prov. Jfoortl-1/ollaflll, arr •
•e11 i 11. N. 0, van lloorn .1 kant. en ruim 1i u, W, ten Z. van lid:
_.-.,., gem. ea IS min, Z., van IIH(Jt:Grrpel,
WIJZEND (UE), waLer, prov. Jfoortl-Hollmetl, dat aich ten 1'. O.
na het Sehermeer uitstrekt tot aan den ban van Berkhout, alwaar het
eindigt , ter llaatse, waar vroepr eene 1lui1 aaoweaïs wa1 , door welke
het. door de uiwepoot in een, aadere kil overpbragt wordt, welke
Je Nuuuo, beet, to tnuchen do gem. Berkhout ter eene, ea dit
na Aveubom , Gro■ tbniaen en t,ebarwonde ter andere aUdo voortloopt;
toorll. ontvangt het bij het dorp Scharweudo eene vurt , en vlooit
daarna naar da alad Hoor•, alwaar het , na, t1111ebaa die 1tad en alle
de voornaam,a. plaatse■ ,au Noord-Hollaad , IOO door aijoen loop alt
door de aloten die het van water toonie&, of welbt wateren bat onl•
Yaagt, ecao geu1eenJCbap ,•maakt te hebben, aich in het Hoornacbe
Hop ontlut heef\, door middel vaa eeae 1lui1, siada la■gen tijd. niet
meerunweaig, alaoo de verukking vaa den polder baar doellOOI maakte.
Tbaa1 eebler wordt aa Wuaaa door drie waterniolena uitgemalen in
bet Uoorn,ebe-Hop,
WIJZEND (DK), wa&er in de
prov. /foonl-Hollarad, dal
tea O. van de Beemster 1ija begin nee1nt , eo aaa de Oostbuinr-baa
bmt , alwaar het ia twee vurteo verdeeld wordt , do tont do IJ e ge- ·
.aoemcl , die aich naar de 1lad Edam en de andere naar do riDploot vao
de Purmer, beide tea aaiden gelegen , nits&reli.ken, Van de IJu, scheidt.
aic.la weder eene lak af, die, ouder den num van Wriaua noord001t.wnrl1
loopencle , ~• sem. Oo,t#J,,i.,..n-Hol>retl, van Mûltklw---Äzaji-n11' artkr 111beidL, en, venolpo• eene oostwaartscbe rif118 uaaemeade,
tegen de Zuidenee uitloopL.
WIJZEND (DB ACHT.KA-) , water ia de Yia-N~en, gem.
1fogaurn-,n-11' ad-, , loopende in aeae westelijke rigLÎD8' van doa
lfieuweoweg naai: Opmeer, en acbeidende de We1teiaaerlaaden van
Zij6eear,p.l-n-Brniflg6rod: van die van lf'ogaura-ffl-11'•"-y ea
e11-OHlcollfl,

z.

z,_,,,,,

~I.
Wl1'ROVEN, seh. la de Jfeijerv. -

'• Bmog,doul, kw. Peel
laad, prov. JF..,,J..B,,,,_,d. Zie U ■ allOYU.
-WllUON, naam, welli.111 de Nepn geven un. de koffijplant. J.1co1111Hr., in ,/V«lnla•th-6•ÏGno , li.ol. li.riaaru. Zie l.1co1uua:.,
WIKKEL, d., prov. Fr"1land, grieL, Gauterla■d, Zie Wuu.•.
WIHENBURG, adalL h. in beL Or,eri.,,,.rlin der prov, Uendfl,
Zie WJCU11111aa.
•.
·
WIKRINGEN of W1c&11Ha, io het. Fr. Wac:&U■II, pb. la de
~I. Jlry,..ln,rg I grootb. Lt,ze.,,_,,, arr. en i u, Z. W. van Lu
z-6arg I kant. en 1! u. N. W. van B,cla-aan-de-.tlZ.l,- ,. gem, 00
ruim ½ n, z. 0. van Reclmign ; met 6 buiatn en ruim 40 inwo
nen. Het behoort kerkelijk toL Smrabriiá,a , w..,.an bel iO mia.
i.,. N. N. W. ligt.
.
.
Hel 1eh. W11uu■au beeft een eigen pmeeoteboscb, srool S) buad.
2' V, r,
. .
.
WILAABD of W11,AA1Ha111a11, oodlijds Wua:.~ARD&a-Hin,cs of
WLAUu.1-Ha■ au.K, geb., prov, FriularuJ, .irr., kaal,, geru, en -i Il,

•

WIL;

IM••,.,.,

O. ll. Q. van
nm 4 h. on f&O iow.

tuüehen hel Ouddeel

e11

de larlmecr ;

•

WILBBllTSBEBG, lleuvel In de Màj,t'ij_ Na '• BTloat1 • kw.
Maawmd, prov. Jf..,.,J-B,...tl, pm. ea 10 min. N. •
Op deaen heuvel heeft eertijda eeae kapel gataà, un cleD R.
W n,tauoa.vs 1.o.-wUd, waafVH •hU 4nen aum oa~t.

•n B--'.

- WILBBRTi-làPEL , naam , welb 11110 pmen)Uk pil\ _. dil
ST. W1LLUD.OBDS-I.IPIL' Ïb he& llij~Jf.;.,,,,a, ..... DwWt,111 "·
Zie WILLll&OB11►&1m,
·
. WILD, seh. in de ••ïJn'j ... '• H e , • ~ , kw• •..,,,,,_,
prov, Jf.-rtt-Bra1,ntl. Zie Wn:.'I' (Hn).
WILD (HET), adell. h. in het gru&. Bup, pro•• ..,.,.,._,_
Zie ,Wn,'I' (Da),
: WILDBAAN (DE), laadf, op den ,,.,,._. . . ., ,-~ fM6,..
timd> diatr. J'ela•, arr. ea 4i 11. N. N-.0, 'faà.4,._, b111.-ea
4 Il, z. o. van .4,-lfloorn , rm, en l ••.z. .... ...••••••.t •
slaand■ uit eea nim •• modem heerenhui•• •• leb . . _ doet' - .
viaohrljle irraabt ea
van loop9nd wtl&er ~ Il, • 'lflNlare
rtimmerten , '9rne1Rbaren boompatd ~ lllflel&Gill , boaw- eà ....... ,
ekkermaala en dennen bol1eben, _, lanen van 4ÜID• • U,.., ..._
ken- en· aadere boomen doonneclen, in hl phftl fNIGt e8 --~ M •• t.
110 "• ell., en wotdt in eigenctem heaeleä.._ W!lfoond, deer• Heer
lllr. H. A. C. llhTILIHIJIP,
WILDIBOP of W11UU~
w,
ia l'ilelge, pro•. B,,11~.,_, arr.,
,lant. en t 11. z. van ""
tll >
z. vn lhlf!iJi. .
- WII.IDBHORNB (Dl) o W1LH011w, su-eel lantll, pl'OI', l ' ~ b.
z.,......, griet.
aw., lulnt. ,,..,...,, t l 'Ik O. tn
JoflH , waartoe ,g behoorL
·
·
. WILDB-LANDBN, 1tnek lawds ib
i1t de .._
• • S,, Ja.,.., pro•.
i.laMHle ltlle optM!nldte, ~
het ltadaattr , no 103 bn41, 97 ". r. BO v. eH.
.
Vroeger was dit eene nit(Jeltrekte, barre heide,
we&t
.naam van W11,H-L&11D• · heefl gekregea. Doet -de leeneniéatle
,king i1· deae 1lreelt van -lie'VWlede bnW ·ti.bowht (lehnp, lób . .
die nu ft!Jeel in bouwland f!1l boseh • bemhapea , bee1rel liet "
·1teed1 eea teer onnuehtbare· grond ,b1Qft.
·
WILDBMARKT (DE)., beiaevP-ld, prov. Fmtlaal, "'• ......
_...,,,_, pel, Outtwiáaicl) ~ turltlhen Balk ta llya, ....., ·.,_
onbeugelijb jaren , op dea • ··At1pltt111, kffllli• en .,....- ._..
11elioüden, welke door vele tneilleben 11it -'en omtrek bnoelit ......
en waarbij hel -leent wild en woest t,leet loe te 1Mn ; u'a ...-.
kermit de •an llldaa opgtiworpello bltiken, kulltn en •tWdeftt t..
-teeltenen 'fl'Oegel' beriniuriee, Of nu dit -oteroude lnclftl'IIIDl·,fllb
oonprong misaehiea &oL de heiden ■ebe volk1f'eeaten opklimt , aVà nailm
na de vroep;e wotalle , wllde •rellfde der betioekm ontleent, & "'fl
felaohlig, ofseboob -bat jullt om dtia l'ètle11eo Îb · • ~ ,Ud a.,
Pa Lands Statoa ;, verboden geweest , ·en later altijd onder tCJeliat .aa
het grietenijbellnur ia gehouden,
· ·
- WILDI-IIOBll , naam Yin eene -v«1onnali119 tlflek g,onds in het ve,.
dronk.én Zuid-B1Nlaal, prov. Zeelaal, welb liab twacheb de Schilde
en Vemootsée , o,er oadencbeideae i,arochiin, aibtreltte, • ~
6 à 7000 pmeten gronds besloeg en aan de stad Go. toeht!boonle.
WJJ,DBNBORC11, ook Tn-W"Rn1J1act1 en -w,,....._. cenoálUI,
landg. in hel graaf,,
pro,.
•rr. en ·:J a. 0. YID
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~erd i11 11S19 door zijnen klein1oon Jo4e11a Htt,
W,sca opge,01114, wien, kinderloos overlijden, dea burg W \"er•
vallen op 1ijac moeder WAL■ua&, Gravinoe v.1.11 ••• Duw, •edu•~
n11 Waso, na W'l!Jle hel buia kwam aan bare dochter l11uQ ,.,
W nc■ , lóea gehuwd aan G10ac1 , Graaf van LtHna , Beer • Sty
r1&m. In dit geslacht Terblecfbel tol Vrouwe M.r.a1.1 BL1U11T11, VolllÎIIDt
,louairière "°" lft111t111-Siegn, als erf:ename baars vaders Guit lun
Graaf tot Là,Jn,rg e11 Broaüont, er in 168i mede·beleend ftrd'.
TerwUl aJJ het bezat werd het huis in 16fflS door den Bi11chop ,111 La
st.èr bezeL In het begin der aehUiende eeuw in het gealacht der '"
H11ou gekomen, ginr het, 1115 járen· lalèr , door aaobnwel\J~ in
dat vo11_ Qa&DT TOT Wusuur onr 1 om 'ia 1789 weder aan de'Giirea
•111 L1■11UG Sttava terug te keeren; de laatste bezitter uit ii Il
slacht droe, het leen In 1781 op aan Daa1u• B1100 STu111 en. li
Wu&1DA Vauau, ouders Taa ·den •oormalipn· bezitter, clmli1ier.
sehen Dichter, Mr. Ano111 Cnaas'IUJ.■ Wu&ID STu111, op dea'laiic
W1LDIIIIOBCB den 18 Aurstus 1840 overleden,· wiea, .lei....'J,,
Ju l1us Bu■n thans eigenaar en bewoner Taa dit landf1.4!11 ia.
Sucnunoa■T laat ia 11SS0 Dili W11,11111 ■oac• door Hertog La 111nielea, Bewijalijk it het I dal bij reeds den 18 April 11S9S 111tJ1Pffn
had tot het slechten der wallen van heL kasteel en het aflinMi ·taD
· de poorten , m~ nrscbooninr van de \'OOnte • poerle miuir· .bpJie ;"
doch tot het afbreken der poorten kwam bet ten minslt 'iri!l 1 ftlll
die stonden er nog meer dan honderd jaren later I en a•·• -.Ur•
kinr Tan 11111 W1L11aaoaca werd telkens gearbeid.
·
Het i1 oodertuuchen onloochenbaar I dat bij herhalin1 eeae··~
afbraak ,an 11111 WILDD■oa'c■ weBIJfl"oerd is geworden , maar de·•·
haarbeid Yan de Telling ' bij een rheel veranderd alehel YID uina/
ea Yerdediging na alerkten , kon met afbreken blUvea lieataa, _.
neer mea aanneemt , dat het woonhuis in zijne oudste pteldheiil• .
ringel en gedekt werd met Tier of meer hooge torens, door m11'1111 :
veel booge muren Terbonden; brak men dit metselwerk alecbll t,tte11 ·
·aekere laag'\e af, 100 behield men aware reTetemeaismuren ,_ fNI.
werken en prdijnen. De aware grondsla,en, die weinig jareapleien, :
nog tellen, , bij aomerdrooate , in de buisaracbt aicb boven waterffltilt.
den, ter plaabe waar een liution was geweest, moesten aJ, no ~lwl .
urmoedeo opwekken , dat zij Yoormaala een toren hadden rednaallen Tiildt geeue berigten wanneer het woonhuis , met de ~ ·
1en , het muurwerk van wallen en rondeelen ; en de ,ier pllGlfel, op ,
ffn na (oudtijds de toren met de kap) aîjn argebrokeo; geaeer, me :
omtrent de belR der Tori,e eenw , nn ·al het oude niets meer ffllir :
was , dan die poort, waa"ao de kap reeds noerer in een lf"'OIÎ •
dak wu nranderd. ·
·
·
Than, maakt die poort, nor den naam Yan torea ~ .
1ehoon aij dunan het ,oorl.omen Tenoren hebbe , het niiddelià llit
na de -verruimde en door den te,eawoordi,eo ei,enaar , ia 184'1 u
1848, 'fol,ea• de plans •an den bonwkundige E. S. Bftlllla Is, _.
aaderde en oor Terfraaide wooinr.
De genn,enis, onder het ouile •IJ8bouw , dient na tot eenea lel·
der. De gracbl; waarin het buis stond , is gedempt , en mea pal
niet meer over eene · brug naar binnen. De toepng, •oormaals mei
drie poorten n!J.esloten , is een open ■ijweg, alleen ,oor roelfl"P:'
l,estemd , terwiJI men thans met rijtuir , tqJt YaD voren ep liet • 1111
komt. Kortom, behahe de l'lfare bak1teenen der oude poort, ,aa
u11
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l.uilca, eo bare diU.e muren en eewelvtn, tau bi1111cn tigtbaar. is het
aloude peel nnlweneo, Slecht, verbtlrgt nog de aarde , ter plaatse
•aar het- ka1teel , wet zijne ouderbooriee. gebciu1Jeo , heel\ -tr•taan ,
Je breede pndslagen Tan hetgeen daar 'Vroeger, in zijne dreigende
beading , zoo langen tijd een aanstoot is gewe:esl ; en velerlei oor
loptuif, ten den tijd af, dat meo pijlen uit armbonten.. schooi ,
&ol de dagen toen de baakbuuen in ft!bruik kwamen, rondom het hul,
eppdol,eo, ptuigt, hoe dikwijls bier het oorlor ge•oed beert; ter
•.iil de menigte acbernn ,an leulacbo drinkkanneLju , tol in de dapn
,aa Bertoir lhur. toe , ,-oor •ijnslaaeo gebruikt, 100 wel al, van paumde Jacoba'• kaonetjes , uit de. oude slolgraebt voor en na aan
liet licht gebragt , het bewijs leveren , dat men den gnlden le,ensre•
pi daar bij oieL ~erget , -om de urg met neuird .te nrpoosen.
VrffSU be&t.onden de emstreten van den Wauuaoac:a grootendeèls
.Ja. IIIOCl'USlln of lage sronden, zoo ale blijkt uit eeoe fipratiYe, rn•e
uart, iu 100, door Joea'I' vu Cu■1v■ LD'I' opgemaalt. Nu echter
•
meo , io plaat. daartan , weiden , boachen , beteelde11 srood ,
lteplaat&e WllfJCII • eeoe Yeranderintr, welke 1rootendèels is bèvonlerd
d_. be& daan&ellen , in 1809, van een afwateringskaoaal , ter lengte
,u bijna één uur gaans I voor dit landgoed nur de Berkel• door den
\oellmaligen eigenaar Jlr. Aann Cnrsn.u• W1■ua S....a,111.
Jid -lancltr, bul■at , met daartoe beboorende t:U buod, 78 ,. • r.
S6 •• ell., felegen in de pm. I.«Ana en Lana, e1ne opper,lakte van
4" hand. 7!1 v. r. 78 Y, ell. (1).
WILDBNBUI\CH.,. voorm. kalt. te Clr«ld, ua ·de west1Ude Tau
de
waarvan do poortwer op het
J■iolm,eltl uitk•am,
tlaam is Let een woonhuis.
WILDBNBUB.G (GROOT-), voorm. buit. in Bnalul, prev. UtrwAI 1
an.,. ba&. en i u. Z. 0. •an A•en(oor1 1 gem. en f u, 0. N.O. van
,,___, in de buun. Ha. . .,ltl.
Dil Yoorm. bait., waanan het beerenhuis is ploopL , is lban, ieae
pNlle bocreubof1tede, be&laande.eeoe oppervlakte ,an :SO bond. 38 •• r.
te T•. ell., en wordt in eigendom beaeten door deo Heer llr. s....
n, Wuaua I woon■cJatig le Amenfoon.
WILDER of W1uau, d. in hel ,,..r•. Ynednt., proY• .U.
..... Zie W1r.a11.
filLDERD (DE) , heide in de bar. Tau Breä, pro•. ,"foord-Bra
W, uitmakende den 1uidoostelijkeu hoek. un de gem, Dng,n, we&
•helah één huisje , aan den weg naar Tilburg, de a Ui U era tea
Suiur genaamd.
WILDBI\BOî, .geb. io Fiwlg,,, preY. Groai,,gn,. Zie W1tDno•.
WII..DPT, geh. in de bar, van BrNla, prov. JfoerJ-llru6artd,
Pieradi,&r., arr.·ea 3 u. Z.W. uo Bnda I kaot. en :S u. Z. W. Tan
0...-' gem.
eniio•C f l u.
Y8D Groot-Zundert'
l a. nn de Belgische pnaeo; met 15, h, en 330 inw.
WILDKRT.(DE)', water in lhlfla■tl, proY. ZNitl-/lollan,l, gem.
Rttal-,..Rodnrij,,
.an en tegen het dorp Berkel,

O_,,.,,_,.,,

St.

z_.,,,___,,,

z.

z.

Cl) BIi ileae boaehrUvlnll hebben ODI TOom:mic!Ull tol gt48 gcctlclld liet mecnnaltn
door om aaqehaalde werk: Owtf 1'M4rlud, • Ik •" ~ _,_,. Offl'ftWMIII
....,...... &olNlln ~--,,, ... afqtlMltl. dQor Jlr. c. P. E, RoBIDi vu DU AA. WUI'
on1 11e11e fraaUe plaat he& hula Wildenborch vertoont, 100 als bol vd6r IM7 ww, be•
u,eoa INI MY Wil<la6ol cA, in den Celikr,clkn Yolu-..Ulllftnak ~""" 1838, waar men
tet afgebeeld Tllldl, :100 all hl.'t aicl1 in d• HYCDllendc eeuw voord~td.
.
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WlLDliVANJ., 11cm. i11 de Yudolo•iia, pról'. 6n~ta 1 arr.
1'ïr,,e""4en, bal, Zui,11,,HI (i k, d., 1!1 m. k., IS •• cl.); pal.de
N, aan do gem, Voauda•, 0. aan Nionwo-i>obla , Z, W, 1111 de
Dnmtbtcbo pm. Borger, Gauelle, Gieteo • ADloe, W. Ma de l'll
lloognaod,
, :0... pm, bevat be& d. W Il d oru n k , beneYeM een gedeehe ,111
da kolonie hel Niauwa-Stada-kanaal eu een kleia ,-leel1e na
da Barger-compagnie. Zij beslaat, Yolpoa bat kada&er, caie
oppertlakle Yan 419i band, 8!i Y, r, 91 Y, ell,J lelt M h,, Mtlad

door 11H huitgea,, uilmakeado eena be,oUi.iu1 YID ISUO law., .,
IIINIL io landbouw, acheepl'urt, turfgraverij en udens, daaraaa 11P
hondene, bedrijven, buo-beslaan YÛldca, Br aija. ODlP•ear IIO 11.ic
rijcn •ao den eenlen OD IO ,aa den tweeden raog i !SIS tchepa ,n

00 lól !HO gemeten IMtolllMID ,oor da builealaodMlae nut , . _
tot-, tjalk- en ,makachepn , •• 7i achepeo ,oor do biaaaa'-Wc
nart. Voorts heef& men er 8 1cbeep1timmerwernn , i lij._,
3 mail- ea blokmalerijeo , 6 linoenwnerijeo , i biotLrou...;.,
1 wiud-kooro-, i -koom- ea pel-, 1 -loom- e11 achen-, 1 ..U. ■
7 paard-grut.molau , 1 moo&- en brandewUmtokcrij, 1 a&en-• i-,
aenhaklerij ea 1 boelulrakker1J.
· ,
Da oppenlaltta daer pm. is
don MDt'antJ der • ~ ,..i
met hoolJ veen beaet geweest, het.welk acblenolgeas i.o "Wnl
,.ttiral jaren tol turf ia afpstoken en vwgrenll ' ienrUI .,....
pa tot nucbtbaar boaw-, wei- ep bolchlaod ja gemab., .Mts
. . kWo pdeelta lioognen ie than1 nog
en •aa • __.
oppei'!labe ia -OD9'"'ee&' H80 kod, lol teel-, wes- eu h..w..1 ...

"°'

UDweDff,

g~.

Ba wu-Hltere .lnaW!I Gmn" -ook W10Ya1H en W..-n•,p
oumd(t), ûkeuutig ui&het ruft, Bootlaeim, die den g-.W..w
gelegd lo\ den aa11leg •.an het dorp W 1ua,.au: en hel •abuif f .,..
dam; Renlge-.nde Jllea&a u dan OGlk nMr hem pieamd,
den unl8ff ia 16&7 , • dea i4 NoYemher 1662 o•erledca , • il à
• • no« ni1t wlbouwde kerk der Hen'Ol'Jlldeo te W1ua•m: •
ven. HU beeft eene rroota uilgettnklheid YNtl' io dam .... I"
lepu, in erfpacht bneteo, De koloaie Jiel Stada~kanaal • •
de stad Groningen aangelegd eo wordt jaarlijks nog rûlllehräl. l.ie
YOOria het art. &tAH•K&H.u. In llle hoofd vaart yan da .W11111U11 Cl
be& Stadt-k1111ul Ugp wier tleaee~ wr'-'- paoemd, "' ........
Mag 'flD bel water.
·
_
Beo aaD:1iealijk pleehe _g_rood met heide bent , Da ll uct p
neem4 , -waanan tham jaarlijl&s cea gedeelte oud.r . llllbeu'IÎlf ll'lidl
gebrllff' , kan nog tot hell'IJ• -en weiland worden
bel oatbreekt ecbNr -den -eipnuea rootadeeh MD de
·
•
Teenboer J&Jr Ina
speciën, la 17ti • - biet clow
hei- en neogrond gebread , om boekweit. te teelen • ltelwelk llllr tok
îo geheel Noord-Doitaclalaa4 teel oppog gemaakt h..rt, • - - liet
eene lÇederlandlOlae Yiadiag wu.
Men heeft in het d, W1LD1avan twee IJt!fl'AYene boofddiepea, lid
Ooater-die p eo het Weater-diae 1r:numd, ieder eeo 011r P"'
~ en eveawUdig in eeae reate lijn
W. co N.N.O. 1~.

Bi•

hekwaara:e·

Z:

z. z.

den

111 HU komi mede wcleena ouder
naam '<an r Au• •oor, doch dil h «n ,dl,M
num , dien men hem gaf omdat b1) , bt, gebrek van ecntn f'redlullt, zelf !od:41$~
ctfClllllg hield.
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be11veu, Nà aaDtal kleinere kanalen_, w_lJ~a 1Jeaoemd , die de Linden
replmalig doonnlda en ia cle boofddiepea ultloopon. Van twee
meren , welke owllQda hier ia bet Yeen UDwelÏS waren , bel Hoed
m
meer• bel lwat1ea•meer ......-. wiotltmen n11111we
l!tb eaoll ,poor meer, Langt de beide hoofddiepea loapea twee • ~ ,
aanan cle eeae, in de jaren 18'8 , 1847 ea ·18'8, tol eenen gnad
"'I à aaoplesd, ·welke ia ••l,llltliag Ie sebn1t mel • grindweg
Asla.
De Ben. la ·&u barr, treD'•t raim 4IIOO fa .getal• bahooren tot

Il••-

twee alsonderllJke kerkpmeeoteo, eene te ll'illnwr,i en eeoe te
,...•.._.,, welke laatste•• 001 plnltel!k onder de pin. 0..11..W. i.eboort, omdat de kolonie Nlnw.e-81àd1-kanaal ouder de
heide burgerlijke pm. 1'il,l;,nai 1111 ~ ligt. Die te Wu.111,.11&, behoo,ende M de ki•. en tjnr 'ftD
was eerst
111d die 'HD Yeet1da• ..,_lrip, deeb werd la hll jaàr 1781 dur
vu ef~iclen. &IJ telt tbam 800 Ledemalen. De aen&e, die er,
11a -•e aftcbeiclins , hel leel'aatamb& heeft wallrgeaomen , is ge•eeat
Umn Obadllt, cwerledtn in 17ISI. Hel llltoep f1 eene eollatle van
.te Hoafddel!lgeaooten in de "__. ,
de Kerbootfden e. Ketke
.-.dsleden •
. 0. ~ - , di• 'er ruim 18 In ptal "8, he...,_a tol de gem.
,...,._m-.lP'iltlttrt,ou. - ·O. lira~ LIKh,,
welke men «
119 telt• bèhoorea lot de ,:m, •• ·,,.,.,_...._.,...._ - Ool-.
il ..., - • P•' ,,. Cbnstelijlt' Af~beideta•, welb tot 11trt1eD
Laraar had J.1coa Gnan Bv••• ~ De I\; K., cHe ff' 179 ■In, hebooila let d, 11at. ftb ,............
De
hr., dio
111'1'9heltt ~ -111 tie rinlfl!...,. 'fin , _ . . gerellead.
·
._ htllA in de91
flil'-epeiabare ldbolea • • bel lapr o..,__
:tt Wilduun-11 en twee te 81ad1•haaal, welle·ae
~ ,:etftlïldelll -c100l' em ~ 'HD 800 t.rlin1f811 bea'Debl W'óNlen.
· Ba -il. -W1,..n.•1t ~ 1 a, Z.W.· ,ua W - ~ , lil u.
'raa
llitlllreek. Mea .t.1111 ki· dil •d.; lletwelk In de lengte gehollwd I■,
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De HerY, kerk, welke ia 1687 la -ifJ89WUd en .U, grafkelden heel\•
'Wffll in tfff aamlealttk Mr8f001, w•nloo• de nimla maer daa
~iabheld il. Het is tbam NO 1ld ea def'tltr ·p1,onw, ia· 18H 'l'ff
iierd met -.nen koe.,eltoma el ·een eluncf anl"ftl'l ; de ·torelt i■
'WlarlÎeb met twn Wolba , wuna de rc,oa•te la t'NM • de klein...
i6 '18H 'IJEICO&èn ÎI. De ketk heefl IJ'éD Ofl._ol.
,
De 1',anf. Lath. kerk, die 1'I het jn, 1700 ·1e1tNlllrt et1 ie 1'80
vergl'VOI is , is een ■eer nel , door de deelhehliera i1t 'lhl 'ter\'el!IÜag
a-thcm\et1 , pbonw , IOflder lloten of .,.i.
1M lefk der Oaristel\fk Afpaeheideaea, io lle& jaa• 1841 geslicht,
is • doelmatig gèboaw , aeader ,eren of orirel.
w..........ll is a. tJèNOl_'lelj"1\1 'flll ... flodgelend-e Baw.mrs
V••~ , r.b. ia
161'7, t I Jnai 1V8f , alt Hoogl...- in tie
God~hei4, 1.eatelijle pèbiedeni1 en Aeachmiepredikel' h lra
neker, alsmede ,an den Gen11sko11di1J• BvDOr.,■ v■ Poana, geb.
in 1Yi&, t 1807·, als Hoogleeraar te HardèrWQli..
llm táeel\ et eèo l>iMrihutlekaatoot "'OOI'_ de brieveopOllerU, Ook
~ijn -er: ·een Dep·artemenl ilef •aa'lscbapplJ: 7ot lffll ._.
•, .111g,,,_,. , dal den i Janoar\1 1837 ia opgerigt en onp,eer no lo
clai telt, en een Zeemaoscollegia, geu•amd 6 HarMO,rie, op
gnig\ in 1839, telleacle ongeveer 70 cuwouc en TO bonnonire leden ;

•er

•ei
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de flag i, 11'it, met ood1•r en bofell eenea roodcn rand, i■ dea bowc■•
hal1 een Hollamltch hoekje, in de11 ooderbal• c.'l!ne gede W "'ia bd
midden een swart m,mmer.
llen beet\ to Wu,D■H&IIK twee P.•arclen• en heettea1U11ktn 1 , 11
welli.e de eeno innlt deo laal1teo Dooderdaf lo April eo de twtt'de
Jeo tweeden Dioplag ia Oetober.
Het wapea claer gem. wu eertijds het ■elfde ala da ,a■ V...i...
Joeh hij de kerkelijke ,eheiding van Y., • tl a • eo W11.11aT&H, kneg
bel laat1lo een wo.,en de Hen. kerk TOOPtelleade ; bet eenli behield
aijn W&p!!D, Zie VH■D& ■,
·
WILDIUlVANK-BN-VEBND.&11, E,aog. Luth. kerk, pn., pn,.
6rflfli"l_n1, rins van Groraiagna I mel eene kerk le W i Id en 11l n
!190 aielen, onder welke 198 Ledematen.
Dae gem. beet\ omatreeks 1686 eenen aaDTao1 pnome■, loeuij
-.erd opgerigl door den Proi>O■eat. C■■1no,■ G■ IIIOPI , pioorlÏf m
Hamburg. Hij bediende we~ijk1 dae gem, ea die vao
•Hr, tot in 1698 , toen G11aon ter Liat■ tgetoelde plull liW 11
•• W11.n1Tu11•111-Va■ a&■ beroepen werd de Oo■ t(riache Prop11111
O,uu11.11P, De eente , ..te Predikant alhier wu HOLmma, die
er in het jaar 1700 bam eo in het jur 1704 wertrok. Vu me
tot 1761 stond bier Jo■AWaa Sc:■1n111G, die in het laatstpmeWejllr,
als Predikant bij de Nederdnit■cb B-■ 111. Luth. p . te I.Wea,
derwaarts nrtrok. Bij Tacature oal,aogt men eene nolDÎIIIÏI 'fll de
.Commi■•ritMD ,an het lie(de(ood1 te .ADllleNam, 11f8111'11Î1,.• Wc
raad en IDIIDaleclematen eeoe ktua doen.
WILDBVEBNEN (DB) of Hoanu■o ■11~, ~d. ln
Zm-Hollmt,l, arr. &lt•la•, bot. lláUtgenl,ng,, , - . •
. . . . _ , , , ~ ; .,.1,nde N. ••• Deo&bora en lloogna, 0, •
den Aobteraficbe-polder-nn-Waddio:s:,een,
aan de Zoitlplaa ea •
_Tweeman"poldn, W. aan de Botte 111 da Bondard~
Dele pold. beslaat, •rolaen• het bduter, eeoa •PP"'lakll •
3:JS band. en -.ord& door 7 molen, , op de Bolle , ~•• be& fNllll.
lip water ontlut. Bel land ligt 4,67 ell. onder .A. P. la ._
peld, lirt bet d. Koerhpelle.
WILDEVBLD, la~1tree.k in Br,,ui,,go, proY, Groai•gn, _ .
Jlaarliiniaen en Lutlebui110 , ,recleeltelij.k gem. 11'ä,,_ 1 pleelt,III
ffffll• LHU, 1ru11oda ten i. eo 0. aan de puinw•g ea trek•
,.,. llensioJnaer naar de Winsumer Leoptil , ka Z. O. aan het lil
aamer-Zijldae_p I ten z. aan Lutkeboisen , ten W, au GNNII....
Jaft-ea-llleo11ogeweer, 1:58 bund. groot., met drie boerehol'lledea, ...
ouder eeae 'l'■D den 1elfden naam.
WILDHOEP, biait. io het balj. nn B""1roJ., pm, Jf..,J.8,1,.
le,ul, arr., kan&. eo 1 11. N, W. van B ~ , gem. ,,.,._,..
T11t,rotle-4al6er"1,,rg-,...._Fogeku.ag, in be& d. B"--""L
Di& bnit. bealaa&, met de daartoa bebooreade f10Dden, 1'lllt ....
,lali.te 'l'an 74 bood, 80 v. r. H ,. ell., en word& in-eipadom ~
door den Heer llr, J. P. A, vu W1c:u,ooar Cao■■-111, ....-.
te Amsterdam,
WILDHOP L 'l'oorm. adell. b. in Delfla,ul, P""'• Z,.;,I..B,._,
arr. 111 i a. ~. van '•
lr.■ nt. en 1i u. W, TaD ff.,J/,.
a,ijl , re•• '• Graws.tN#c-m-Zarul-4-1,adit , ! u. N. TIII '• 6ta

s.,,,.

&.li-:.;·

z.

Q,...,.,,.,,,,

M1t1fÜ,

Thans is het ecne tuinderij• beslaande ; met. de daartoe l,elioe,.Ö
1rondeo, ee ■e oppenlakte nli 4 bund. 37 "• r. 30 ,. elL, en ml
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in ei,endom bezeten door den Heer n11 DD hua, woonachtig te ', Gra
'traande.
Boven de deur leal men :

Is. WDlt a11a o• ■IT UID t
Duu■ ICIU as. 11111,su.
E■ aoo•, DOOI GoauauD •
V111, ,auc:■ r DUIUI Tl DI.IGIII j
Duao■ WIL as. ■n nan
E1 LUIT ■la PLIIIT IUUCIITU 1
E■ DAi DOOI LHDSAA■ BIID
Du 111011
uaw,ena.

Go•

\VILDISGE, voorm. griel., prov, Frialau, .kw. 1'u&ngoo, wellas
-irietman in December 131', den bargeren van Harderwijk een brief
via vrijre)eide pf, om in de landen der Sl.ellilltJwerven le komen
verleeren en wederkeeren ; meL verbod aan hunne iageael.enen, om de
-gemelde bnrgers aan lijf noch goed lc moeijen, op verbeurLe vaa l.acb-.
IÏIJ pond (104 g11ld,). Men vermoedL dal d- grie,. beL lepnwoordige
llnu.1■aa-OLDHIL\UT-U-N00Hwou1

is.

WILDl,UST, buil, ia Rijalaal, prov. Zaid-Hollaal, arr" en if n.
N. van IAytln, bat. en i u. N. O. na 1'oorJtnjlt.-Bi•••, IJetD, U...
Dil buil,, wonlL ia eipadom beael.en door den Heer Co,..,.. J,c:o,
• Tu■mcs • woonachlilJ la Leyclea.
WlLDRUST, boJ'aL, in RijrJa•tl, 11rov. z...,B.U.N,. arr., bat.
en i a. N. N. o. 't'8D• ., OtaNIIMfll I IJ'IID•
N. W. "1811 1'AllnaAr,
·
,
WILDT (DE), baan. en laad11. In het 11ruf1. Bff6l, prov.

,,.,,.,...,...,..z-.;;1t.,

lu,l,

Zie

Q,,.,._

WILT,

.

WILDT (DB), oude .naam nn het landf. Ry,, prov. F,ü,laa,l.1
kw. Zne11W011U11, .IJriel, Gaa,Cerlntl. Zie lb,.
.
WILRB., d, ia het graali. Yron.\0H11, prov. LW•"!I· .Zie W-u.1a.
WILElll , uitgestre.ltL woud in Om- lrulii, op heL S""""-1i,, eiL
JGN, retid.
op de 11renaen vaa l>ebloagaa•.
Dit 110ad ia 7 a, gun• in de leagle ; daarin wordt ,eel djatibeat
•plroft'en,
.
.
.
WILGUII, voorm. d, in hel Noord0811len der .prov. Ot-o,,-,.,., au
da oostaijde der Be, dal bU den walenloed van li71.cloor deia Dollanl
•enwolgen is.
.
WILHELMINA, -roorm. batlerij un blokbuia in Staa11-Yla11.;._,..,
in bel Lantl-N,a-l(t&àu,I, prov. Ze,laatl, dislr,
4 u. N. 0. van
Sim, vr, en S u.
tan •iddelJnarg, kanL._en :S u, N. van 0.116•"!1, pm, en in. W. van Brult...t, 10 min. W. van beL Fore FreJ.

&..,.-, ,

-n.

z.

,ij;.BeaJrii.
Het bloli.buia is eenL in 1830 pboawd voor SO à 40 man beaeLtiQf
en diende tol bacbermi■g der gemeemcbap taaucben paoemd fort en
Willem I. De baUerU , welke daarbij ac_bter tegen de duiuen lq- ,

Le.treek h\1 laag waler un voonlrand van 200 ell. breedl.e,
WJLHBL•INA , TOOrlD, houtgr. in Jf.Jr,la,.J,.Qaior,a, kol. Su
rinae, aan de
regta in liet afva"n ; palende bo
Tenwaarta aaa den bo11tgr, Haarlem, bencdenwaaru aaa lai:t -vert.
Laad--raa-Santi-Groa ; Lbaas een pdeelte ujtmakende van d,:n boutgr.
1'illwl•ina-C111/,ari•a-Fnderica-eiwle-lfiet1.,...floop.

s--s.ra--,

WILHELMINA-CATHARINA-FREDERICA-EN-DE -NIEUWE-HOOP•
boutgr. in 1f,-,la..J.-611iau, kol. Surûiarru:, aan de Bore11-Sara.
aacca , ter regter&ijde iu hel afvaren , palende bovenwurLa aan den
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houfcrr, Uaarlem, benedeawurtl aaa den nrl. lao11lfl', littmllarg;
ISZlffl alk. groc,t.
·

WILHBLIIINAOORP, veelal he& Nmwnou s--1, •· pro..
Zeela■d I dis\r., arr.. bot. en i .a N. N. 0 • .,.. 6eu, pm. Klfta.

dijl.e-et1-0o,t-B,wlar,,l, 1 a. W. N. W. aa Kldlatliju, ia den lfil
Aelmina-poltkr, aan de haven nn Gom, Jaap welke de meeate hûn
ter wedenijden gelepn lijn,
D~ dorp is aedert het berin daer eellW ontdaan. Nadat ia lill
jaar 1808 ae tegeawoordfp W11belmina-pold., toen LodewtJb-poldir,
was iaplUkt, lïegon mea in 18111 ekele 'f'efbltiffll op te 1l11n un at
einde nn den laapn weg, die het gedeelte del ~lden, tu westa

van de GoaMhe-baten IJ8lepn , in· de 'folie ~ dOlll'lllijdL 0..,
na,eaoeg tèr lialnr wep "811 Go. nur het S.. , ...,·ene à.we
op11a1lbro1 over de huea pllld werd , om de beofcl......, Ie •
lrailea • df lfllllllachap tu..öhen de 11.ide hoofdafcleeliapa ....
LoclnUb-pelder mogelQk te malen , daar beod siela de . . ..-,..,

plaats aalÎ, om in clea polder een Moelead dorp te M •antin•
De Beer Gvu.num JACH VAII . . . . . t die d•i\fda ....... w
ftel' deD WRll&IIIIIA...Ot.9•, 'fonnde daarlOe bel plan, a lilC M'II
Yerreel sao IJM)edis, dat bij hedalt van z••• Ionia, Wn&a 1, ..,.
8 llaart 1818, het -,, ffftloemd werd naar wQlen H. a. loaÎlpl
l'mua&A LovuA WiUW11n (t 111 Oetober 1831) • dall'IU dt toeeeblNI van W11.111U19.1Mal t eelUk de DUID ..... Lodcllb-Palder
IAleD ook ia Welhelmina-polcler veranderd is. Vu toeD af ...r. al
daar t !laar een 't'Ut. plan, WOIIÎ':ll'D aaaRehouwd. fele deler~
'lijn dallllele haiaea , 't'BD hout. opgetrok(en ea 10N1r ffl'd. ., Ja
hel jaar 1817 verrees voorts de eent.e me11toof; ia 18111 • •
~rgateldil (dl ooar..ltke) sijde der hnen een tweede•~·
,En nadat nu 11maa1 oudlle lG8D l■A■ Gvu.ftnl lAOIII VAII • ki
er iir 18111 ....,. sieb sel't'en eene WODÎDIJ bad doen bou'Nll, . 
er allellffl meer pl,oawea, aoe det men er au reeds 911 haiaea, _ .
met ODS41teer HO sielen , telt , die meeat allen in den landllon • •
Nbeepyaart, met ffel c1oortcJ«1 aur Go8I, han beltan WKlm 1 •
wijl cle beide _poemcle fabrijkea , in 18'0 1 met eene c a l ~
•ermeerderd aQn , dech waarin alleen d• wial.ert ~ t '11111'11& k
pip lieden , dia in -dat. 11iloea pen werk op het ffld ..._ ....
Ooit il er een 1teenen wiadkorenmolea.
Van de inw,, die n■geaoeg allea Be"• sQn, haddeo sich ..._ .
IVk de meeaten •EtfwHDs b\1- de kerkelQke
RflfteftfliJ•seftNfl,
doch -Un in hel j■al' 1841 daarna afllé■ebeidea ea malen thals, •
de overige ait den WHhelmina-po1der en die v.Oost- B n e laad, eeae kerkelUke ,emeente nit , welke tot
en ring van 6oe, 1 eente Retie, lielaootl; n..,.... lfflO mln, •
welke !illO Ledanatea , teh, en tot eemen .Leerur atTÎaf """"'
JAC:111111 Jomw W un11c:& , die in 1817 naar •• Heer-.lltblr.erb il lie
roepen en toen 'feff■agen is door JACHVI W1LU11 La. Bel . . ,
biedl alt een drietal , hetwelk 'fan wep de pmeente Z. 1. dea
ing wordt nnRel,odea. De in 1840, nea als de p■llofie· op hitct
•an de lfelaaghebbenden in de11 Wilhelmina-polder, gelloowde ~ •
7 ■ aart 1841, door Ds. Jon11a .u Unscn D,..,.._, Ptedib"
te W olphaertsdijk I inprUde kerk staat landwaarh in. ZU •. P'
bouwd velp1 een ontwerp 't'aa deu Heer l,uc W.IJl!lfflG&, A~UCI
te A1D1terd1m , en 'foldoet uitnemend door eenYOadigheid, 4ie fflllllf
genstaande de weinise uitgemeidheid den indrok unrekl, wellltt _.
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bouwmeeater liela ,oorptelcl laoaA. Het ia '61\ eaa,~ ~. lanpe,
viarlanl plieaw , mei een koepeltonmtje , doch· IIOddU orgel.
ZIJ heef\, lal" eon• lnNlè bollenwerk, •aa 13,10 ell., HIIII lengte
,a 19,iO eJJ., lol het plafond ..ao laooirta •an 7 ,iO ell. en lot den
1111k •an 10,SO ell., ea bewat , door middél •aa aanpbreg&e ple,Uea,
,Uf honderd ~ e IÏ&plulND, De torea , waarin eea uurwerk ia ge
plaaut, laeeEi de booa&e 'f8D 17 ell., aoader de naald. De beaoo
iligclheden tol eme waardip bedieniaa 'f8D doop en avondmaal •Un
daOI' den Hear Baroa Ba,.... 'fAII L'fnllllllll•, aaa de IJIIIIIC8Dle •er
eerd; terwijl do Beer Ww.a B1na1& W ua1mc1 Ie Amilerdam, een
een,oadis maar IJDIIÜ.nl bewerkt daopwoat aan de sem-ate tea p
scbanke heeft sepwen. 1111 oftl'ip ameablemat werd deo, de 119mecatlledcn liûoatiid•
·
De m IS!illS flÜouwde schoot , wordt pa1iddelcl door 40 leewlinpn
haeclat. Ook ÎI • een• bewaancbool, in 1841 oppist , WUAoer in
1848 11D cipaueJUk daarloe iaprigt gebouw il o ~ b a (1)•
.Het wapen il BIil dlOl'llleden (coupé) nlcl •aa 1inopel an Abel , heb
bende oTer het pheel een knri1, waanan de ,taande· armen van lil
Wtll •
da ligeliule •an pud lijn , ~ het midden laeladea met een
schildje ••o uaur met ..... ,rekrooade W. Taa goud.
·
WILBKLJl1"A-POLDBll (01) , 1'l'CNllJ9I' de Loai1wuu........,, pold.
pro,, Znlaflll, diatr., ar,. en bat. <Joa, •oor het greolllegedeelte
pa. Ka1~0.,..lln,la,.d, maar ook pleallelijk pm, F ol
,J,.a,c,dijl: , en ~ een 1eer kleia pdeelte pm, lllodi-,.1 palende
l.. un dè Zuiclbeek , ll. O. aan het 'foorm. eil. 0.&-Beireland, 0. Utl
de Salaelde , z. aaa het ail. Zuicl-&,,elalNI, wur188 he& tegeawaordig
een pleelte uitmaakt, W. un Welpbaarlldijk.
.
0- pold. isalecbtaeeae nortmtiagder.~inf ~ den ZuW
,liel en het Sohenp, waM"fllll llet W ~ ~ • b b i n p de kerll
ui&maaltt.. DU tlit Toormalig eibmd .waa ia 14i9 de belanirrUke polder
Holllll,lldijk aanpwoaaen , clooh 4_. tpbeela aau.wiwst werd ectiter ia
1111 weder verloren. Zes en •eer&ia ~ren lat.er werd wederom een ge
deelt.e heriwonau , doch lang duurde het , eer de iaTloed , die 11e af
damming der Zwab op de Z..WIChe ,troomen uitoefende, sich ook hier
onweemaan..._ deed 1Pffoelen. Van de nneliilleade Hherren , welke
.clien tl!b
het hooil opatabn, BonJa rad ijà , • 0 n beku1h
ofioHalbanll, Goenje eu de Slerf, wenl41a laatste het een&
bewencht•. ZU muitte de UD ai\ •• bel laten Ooet.-Bnelaad , het
welk" aáobeou niet. ..t W gemeten ('l&t hlnul.) .._.., ia 1708 be
dijkt••. Over de rolNlam aeiegen padu twÎltte me■ tot in 1809, Toen
ecllter W., ten IJIITolp ••• 8Dll"IJ•• oorerenkOD11teD, .ae al,remeebe
JiedUkia, mer schonen plaata, •• werd liet eilaad Welplaurtslltik , door
af'damm1n8' flll de Scbaap op den noordwesthoek ... den Geescbea-pot
der, au de eene , en door vast.hecbtina aan het wos&elUke p■nt 'fBD Oost
Bevelaad en de •ffll0Digin1 va■ het oea&elijke , - , ••a laaiatpoemd ei
l■ocl met Kattendtika , ook aan de andere lijde, met Zaid-Bneland nr
eeair'- Op lut ,ran den Diracteur-Generaal va■ dea Walerataat •an be&
looal!grijk Holland, d.d. i9 April 1808, werd er een plan •an bedijking
llalworpen. Bij besluit tan Xeoiag LoD1w11& 1 oran ;8 Deeember 1808.

K

,.,.o1p

ll) Hen, 41e meer omtrGllt 41t dorp en den hier volgende W11.ur.111n--n1& ver
tu,gea te woten -,,Uzen ,rlJ naar het werkje va.n onzen geleerden medearbeider
I. a■ lh&ICBT Da-llllR, getiteld: f'-1111 l«rrfdfflta, t,r inrt1üdlng ta11 tflW nû,..,,
p,lllllllt r.o ürk re ll'ilh..,miu-do,p m ter "-Ufi11g ,an ftnen jon1t11 Lccra,w. 0•"• 1su.
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50 ~ •enl ,utge.teld r dat de 11leuwe poldet dea uaam zou draaen ,..
wclli.e naam 1ederl bel reed• amt,rehulde beslaiinn
Z, lll, Koni11s Wm.ul I d.d. 8 Ma■ rt.18111; ·weraaclenl is io Wu.mllll
POLDP,
Eindelijk werden den 8 April 1809 1 in naam· "Van de gewin.
lijke groudrigenaren , de acborreu 'VU Go e Dj e, Ho o Ie n dij l, d,
Onbekende of Mouelbank, beoeven1 die Yan Oos&-Beula ■ d
uC de S l u r f, pu.llliek le Amsl,erdam gneild en acht dagen later ij
at.lag verkocht ; niet alleen met het reg\ 1 maar ook- mH de ,ll'Jlliltiar,
om ae le f.,edijla.en, op die wij&e en mel die werken, welke er hij-..,.
aapgewaeo. DaarenbMen moeal. de kooper eene haven YOor Gaa latn
graten, eent. door de .llolllelbaok en nrder door het aoopnaamde &e
dengat ; aao het. cinda no die bano moest hij eene schut- of W..
1luis van bepaalden inhoud lelîlJCD , en nog verder watwllrll •
eeno buiteaha.en·, ,.ilA OfllCICYiae lengte, breedte en dîeple. De 11111
Goea meest. voor al de1e werken , in vier termijnen , aan den
uilbetale11 eene aom un 100,000 guld.; de nieuwe bmdea "ii lala
uit-.ateren ; de eem volt.ooide werken .erder sein oaderhoadta ; dra
kooper of koopcn de vrije "Vaart door de haven ,ergunnen en den i•
eeaetenen no den nieuwen Polder , ten aanaien 'l'Bll 1lui,pld• ••·
gelüke regten niet de aledehnsen loekenuen. DaarenLegea llllllll• de
kooper weder aan die 1tad k01teleo1 afstaan eene bepiaalcle laoenellicid
.1ronda voor eene 1l11iswachtenwoning I en DOf 3,000 pld. slortea ,,.
den opbouw .daanan. Eindelijk moest bij almede, aan de IIIONljjde der
haven e•ne• weg maken t■Ö ten minsten i4 voeten (7,113 ell.) lnedle,
die, ja wel aijn eipdom sou blijun en voor de helft door de l\all •
onderboudq worden , maar die \oeb alt.ijd een openbare weg moest bll·
Yen, Dij· alle duo be&warende voorwaari!eo , werden de 1aamafïu
schorrea l'OOr eene 10m "an. 6110,000 pld. toegeween aan eene 'ftr•
eenigi'I te Bou.rdam , ujt 23 leden beatunde en den Heer W1&&11
SuBU•DT .aaa beL hoofd bebbeade. De bedijking 1e1'e koslte 11'1 •
ge,eer-lSOQ,000 s11ld. Zij werd •iatuuchen. pluUig Yolbngl 111111&
laaar
186:al bund. 82 v. r. 48 "• ell., waaronder 1U0ud.41
v. r. o, v. ell. aclaoLharen ll'l'Olld , aan de waterea on,wroagea. • 
onder Kell,-,lij,..._O..J..Bnelo",l, "Volgens hel bdaller, !BIi ••
88 v.- r. 83 .,, ell., onder H' olplaa"r,,,lijl, .'Volgeaa he& bclasterilli 11114,
4i v. r. 113 v. ell., en onder Kloel,'ng,, 31 bund. 61 v. r. H ,. ell, la
tèlt. or 88 L., behalte 7 bpitale boenmbof1teden meL i. groc,&e-,..
looijçn, mee■t allen onder Katlnulijb-a-Ood-Bne""'1L Dae polder
wordt dOQr i aluisen , op de Schelde, no het owert.ollip water,oàdaiL
Bet be1tunr "1111t. bij de maatschappij der eigenaren van den po!#,
WILUELIUlU-POLDER, pold. in S1aat1-Yleatlno, in betC.
•iHi•"', pro,. Z.,la,ul I arr. lliJJ.11,■,g, kant. Oo,tl-,, 4ilr.
Sluû, 1em, Bier•liet. Hij list alá· een halH maan el wiakclllllk la
noorden no den Pieten•palder en den Hele11a-polder, aieb tea .-.
van laalllgenoemdea polder ombui1ende; bij ia 1;l u. laag, maar llff
amai ; palende N. aan, do Haofdplaal , O. aan don Heukeb-polder, Z.
aan den Helena-polder en den Paele~•polder , W. nan deo Heleaa-Po'·
der en aan den Jongen-Zacha,ias-pokler,
.·
Deze pold., welke in beL jaar 177 4 bedijkt i1" beslut, ,olpal lid
kadaster, eene opperYlakte ·nn H:5 bnnd. 8 ,. r. 84 ,. ell.,
begrepen de Yoorrroaden in den HoofdplaaL-polder.. Bij i•.
groot •
bund. IS4 v. r. 68 ,. ell.; daarin staan pne huizen. •
otert.ollijfc water ontlast bij in den Zouten-polder, en ,andaa~ dout
de 1eeslui1 in den Braaknaan. fü-t polderbestuur bc.LillL uiL ~"~
110.

LoHWIJU·l'IILDD,
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ln!nor,nen en èell Ontnorer.-Gridler.

In de dijkaadje '811 deien polder

•Ua lltffrepen de 'fOorlanden vaa den J o n IJ o - Z a e h ar i a • • p o 1d er •
Tweede gedeelteb· bekend onder deo naam van den Jon~e-Za
ohiriu-polder- erde De.el, •ü 1vormen een kleine driehoek,
'l'llll het 't'OnlJl' door eenen landweg af~lleidea; daarin at.aan i bui1en ,
aijade gem. IJ1endijle. Zie Z&O&IIUI n.......... [Dl Jo■a-].
WILB.KLMINA'S-BUBG, voorhèen genaemd .Luawu11111, buit. in
D,tp,,,,,J, prov. Ztntl-Hollaatl, arr. en 1i u. O. van '•fhaffàage·,
kant., gem. en iO min. N. 0. no Yoo,ln,rg, aan de Delt'tlche Vliel;
Dit buit. balaat, mei de· durtoe behooreade gronden, cene opper.takte van 6 bund. 71 •• r, 18 •· ell. :
.
Be latere naam erlangde het buitengoed , &oen het , om1t.reek1 het
jaart8i1, heteigeadom werd van.twee gewuene 1laaldames, vao wijle
de Koningiune moeder, Primes W1u1L•1■.•. van Pruiuea.
.
WILH.KLIIINA.SLUIS (Dl) • schatslai, YllD het Z,dmj-MttfJdl, in
het t.cltd-flfla-YÎmlftl, prov. Zrnd-Hol1-l, in den Zuicler~LekdUk •
tea 0. b\1 Viànea, met Sasmeester-, en Slanwaht.erawoaÎflg.
WlLHELIIINA'SOORD, een der drie gewone koloniën der Maal•
telaappij Yllft Weldadigheid, gedeelt.el\jk ia lJÏffffllfr--,,p,1, pro,.
»,,;.il,; t arr. e.n 6 o. W. van .41nn, adm. en j11dic, kant.
gtm, en iO mia. N. van YWJ.,., en oYerigens pro• Frit1lst1tl-, kw.
griet. SuUi,,gr,etf-"11'111eituh, arr. en IS! u. Z. 0, •an
kant. en 111.
ten
Yan OltWJffuo,, i u.
0~ 'fin
NMrNOW., ••rloe j~t_111:deelte beboer&; met 100 h. en 800 inw.
WILllRLalTEN (llLUUS'IEll-VAN-); voorm. klooat, Le Het«A,
ia de •.ïj.,.;j - '1 llmogn6-l, kw, llflallonrl, pro•. Ifoorrl-Bra
lncl. Zie HuuaoeaT (Da),
·
WILDILIDJSBMI, baai in O•t-l-'il, in de lali,_.11te, aan de
oeord■ijde Yan bet eil. • - • , een der Zuidoorter-eiloncltnt-mn-Ba,ula.
Desa baai is teren het Noorden geboel open en heel\ alet:laleo 1111letwm■d, Hilt èlorp I aai o , dat deae baai 01111oomt, wordt als de
hoollplub ftn' het eiland beachouwd , eo was eer1\f411 de aelel van
liet Nederlanèsch bewind.
·
WILHRLBlJSBURG • fort io o,,.c./mlii, o~ de Noordkosl YaÓ bel
eil, Dam-, een der Zaitl001ter-eilandn-fltla-B11nla, niet ver i'an het
d!".P Kaain, Het fort ligt, aan de Weataijdc Yan den mand eener
kleine riYier in de diepte van de Wilbelmutbaai,
Hel eente fort werd in 1646 gebouwd ; bet t'9nwoordige is io ver
Yal , no'HI ala .de Kotta-Compagnie , w111lke te li.aain en de kerk , die
aldaar , midden in het dorp staat. Gedurende llleDÎp jaren i1 er w11
Zeodelinr geweeat. maar deae is io 18'7 weder Yertrokk111n.
·
WILHBLJWSPOLDEB., peld. in S111a,,.,,.___, in H.J..ur-Am
Wt, pro'I. Zetland, arr. Oou' unl. CD diatr. Halel, gent. BMI
- - ; palende N. aan den Noordijkpolder, O. aan de Wt11ler-Sclielde •
Z, aao den Kruispelder, W. aan den 7.Atadepolder en den Mariapolder.
One polder, in 1644 iogedijkL, beet\ eene kadastrale uilgealrekt
77 bond.
heid Yan 87 bund. 40 Y, r. 40 ... ell•• en is scbotbaar
r. ISO •· ell. Daarin ,taan twee. beerenboFsteden • en bij watert
uit doar een ,teeaea 1luisje ia den Zandepolder. De W11.■1H111P01.D1a
maakt derl uit van de ,rateriflg • • Tl'elioord11 • welLe door eeneo
Dijkgraaf, twee Gesworeoen en eenen ÜOlYanlJer-Griftier wordL bestnurd-.
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Wll,HELIIUS-RIVIBR (Dl), riY, in 0,,,,-lndii, op hel eil. »,,,,..
- , een der Zuidooder-rilandn-n-Ban,lo , mel \'elle noonlelijkè rig•
ting • ia de ltttlitde-Z,e uitloo~ade.
XII. DEEL.
.
~9

r..

Wl

lal.,._.,_••7...__
.,_,

WILl8 of W1t11t • bel'f ia - ~ . 1 ~
op tl•greana "au tie ruiil. lfdin • ••illoa. RIi il . . .
en bij hNfL NM liooge flÏà• .
.
WILK, 1ra~rpl11,ie ill &.Welelllf, P""•
rUe-n+ll'1lit,-1'.,,.., W. ••·•..,..,.U, 1 1111 t..lwelk • a.&te
baren OOl'lpl'OIII aeemt.
·
WU.KENS, ·,.e,1, ,taa,. ia N. .~ , . . . . , kol. s....,..., ua
Stwitioae, ter linkeiflaad in het amren; ~ 1,,.,....,.. ... tie

Z••B°'!"", .... • ..,_.

.....,....&. N...,_

,..,1. plaat. Ne1H, hdedenwtarts aaa Ik .,.,1~n1. Talbel.
WtLKBNSRUST,
ill
fhÎIIU, lol. Ariu-,, aan de llotlwui, ter repmijw ia liet af,..-, ,...._ •
Teawurb un de -k..-plnt, l>anki.rWd-m-~apraad, . . . . . .
wur&auude btNnpln&. mBriel; '70akk. fM&i maUIM...._,
Da Ne,en aoemen , .., Wauaa.
.
.
WILLà , geberfte m O..C.J-'il, -op .... •••• lt .U. _S !cth,

·riil .41 "Ja.
·
WI-LtANG!NG, 11., ;..
ep llel
~
ad1. rt1, Pldjilo,,.
·
·
WILLBB&~D (ST.) of St. W1U.11UU1t, ttpa•NNlip ~ aa
an a..... ID de .....
pre,. lloo,il.lhellatl. .z. ...
u■ (R~.
·WILLBBROBDS KAPEL (ST,), pla.
Li--,, arr. en 8 a, N. '1811 RHrriiou,
ea i •• 1, ,_ llr,nt-,
gem. ea i u,
W• .,.. ~ • • - - Ml W•
kelijk belaoor& an de ..-un no •• pMY;
_..,..__
•

a..-., .....,

o.,.,._,,

wa• ......

ia_.,.......__.._.,., -,....
ba&:

z. ••• ,,.•.,..,

c•••

·

WILLBBRO.llDS-KlPBL , deersrm Sr, Ww,...._
'fOOrm. lapel in hetRiji•-•lfif-er, PI'"• S.W I r, 1l ..;:arr.
ell ia, Z, YIID .lfiJ-few, •aal, a 1 •• Z. 0, ._. ,,.,._,....
en i 11. N. 'ftlà O..,..J_,,, ap d• weg 'faa Wijehea ..._.,
aeer ........ ia tie lleide • • · Vea dl!l8 bpel, welli.•- ...._. .
pboaw aoel gewelll sijo, hataan than1 IIÎ.U meeP daa _,.. .lw,
WILLBBROllDOliHOIK. , 1eh. ia de Mei;.tj - '• fh, "9 I • ,
kw. P,eUa..,,,pro•. Noortl-Briu,a..,,, Bmte tiltr,f •r• . . ll••LO.
bat., gem. •f•• w• .,...

.... ·.a,,,,..,,,_,,

• • Hft

m!IIII. pl ■ ala

1

Of>

s,. 0-..Nllle.

WILLBIDSVilllT, pll, en

Jf oor4-Btw1,,,,,d,

1

z.

rij-,.,

r.,,., ...... :

ia ••

Zie W•~-vu-GntaYua'I':.

.r...,_-... •,-.. '

WILLB•, ntneelaem.t:euer ~ ia de•..,;-~

. . . . . . . - o. - .....
pil. Ria&llam, ep den ·froOI• W81J d• ee..te l.lMre i 91 t,
en beboorentk tot da •lllin1 6•
~ .............,,, P'"• /f
&ea hel

n..,.,_-,..

WILLEll '1OJlT>, fort in . . . .....,,,...,.,, P"'• fl...,,I i

Zie A1H1a (N•nr Sw,).
.
.
WILLIM<FO&T), uam" welun mea i• de wadllies pef'& - N
fort loam1 W,u.a au Bam, ,...,, IÄtlllnwg, Jiij M...,ridtl. Zie

..... w.......... Bnna.

.

WlLLIII (108.T), •rl. in 11'nC-l•i,ii, ep hi& eiL s,, • ..,,_, der
wlrtlill,e, ep deti "'Ivan eenen ~ ·
Dit tor,, dat rlllm 1134 ell. boven 4lé epperwlali:le clw ■- IÏffl , ••rd
in 1807 door de .Bnphchea 1Jelloawd , walkea het, aaar eea ..._
Geaerula, , ..... noemden. Na dea .,,..
.lnlÎIIII, werd bat ar
den Goe,eneur Bau aaar diea1 ,phoort.ela.. • G•IIIU&IID s-md·
De Geqttraear V11n• pr he& la1er 4ea ■- •• der tonmelr
:KoaiJir Lollil, co in 1810 herdoepten à
het • - - iD

.1:,-.

,u

ia.....

..--.

o,g,ti?.od by

.
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W lt.
18111 dea naám lflft Wn.a.u ltekw11a1 ,
Be&- eenl1111m 1110 dil fer&, ligl i11 Nae
10,0i elL nn d. i..u.ij. Aae11nlam. Del ia
peel TaD klipste.en pl,oawi en de. vani. biaeaeo duwaam leidende
•• ali..,. in 41,le lijMD den ~ op~ ~ eit ele baai gezien ,
lie& &p■r ...kt Tea eeae
V• dil fe,1. wHÏl de ·NetterlalNINhe
,lag, waarmede men van de aankomende ...,.. •
NÎII&
,.,PbilipaJNna,.

,,...,, tel dal h,, liadeli~ ia
hel lol bede• belnald.

tl..._
herilonlalo lijn,

z.

WlLLlM-AllRWNS-POLDBa

.....,lllip•

or - ................, ...... '

Polei, ia lat& eil. lfoorfl-M-,,_,,,, PIO'• ._,_,,• dim. • arr. Gen ,

~ant. ea gem. l{or,,_.; paleade "N. ua den Weatpolcler , N. O. aan
• ltadipehler, 0. aa de haftll, z. aan de 9"iiol'l'ed,d11 Zaichlie&.
Dm poW........ "'Pl.' . . ....,...,;- .... •,,.,...la ...
m hand. SO v. r. '70 •• all. R• ~ - - lleeiut uil eeaea
Dij.,._,, twee Genonoea • eeaea Pema~wte,•.
WILLl••&NNA-POLDla, ealllllÎteale
· ia bi eil. z.,..11,...
W, P'"· Z..,.,, 1 diltr., an. ea laai. .,_, ..-. K!lrU.-R...
palende .Ll. W. aaa de heerl. Bnmcllk, 0. na
.ie lfont ef Wea&el'!Clhelde , z. W. un d•· Bora.,.W. 4 W. aan t&ea
H ~ l d e r , dea He11-Jnapolder en aaa Oeller-Zwûe.
Den polcl., welke
oclreoi "•• il Deae.bu 17111 ia iapdïfit ,
heelaal, fflpn1 heU1.aa.ter, eeae oppenlekte eiln 176 llaoct liO ._ r,
18 •· elt. Het polderbestuur bataat uil oeaea DIJl.-r, eean Ge-

~•---;11,

o,

1wo111111 •

eenea

Ptn■ÏDplenter.

·

Aen dacn polder i1 ia het jaar 1838, deet ffOlld,all,a nel Hhaile
.........1.

.

WlLLU-DB-BlllS'l'B, fort.. ia S...,._K,_Ura p ia hel l,,,rttl-.
. ..,.,.._,, ~ Z.,.,l,
distr. ea • a.111. O.,a 8ltm, arr.••·
Sa. Z. vaa •i
, bat. •• 1 a. M. ftD Ousfhrg.,, fmh, en f 11.
W. ftll B.....,_, in
Wu&haek.,... clera l~B,.,,.,_-:.,.W,.,,. tepa dea seedijk der W•.....sebelde, 7IS ell. TM de Niea,re,tluia •.
IOOD ell. W, ,1a het hoofdf'olll Freduik-Hendri1'.
.
.
Dl& fort, in clett ln•olaen tijd un,relegd •· ~• lmpêrial ge•
__., ia eeao Ql'llm ndellte•, • 111Hlil ilea l"-ker,ltiapl der k111t
tt"'811ifieg ail, heet\ eeno wierlteekip p ...ta" elu aijde TaD 715 wil,,
,,....._ de Toontide ia twee pleeltm, ieder van IO ell, lenp I p
hrokea ia. Dno deele•· •Ua
tot kutbatlllrijeo , terwijl de Wcle
lfleagelr 1e1 ....tigin1 vaa dm 001telijku en walelijllea ~ die"
aea , de Tierde ia eYeDwijdig aaa
vnrwaler ea de ialmilldijkea ,
welke dijkea. hier op i10 • 400 ellen·waa he& Ml leopen. ile1 haft,
eeae lnall tea 0 • ...,, dea ~!IJ, il plieel door ...Ue pNlaa. o,n
rin(d ea ua · de r.aid- 1111 wed&ijde YaD eeae art ,aa 11,ilekten •••
met ,oor,raehl voonlea , welke eehter aiel ,eltooid ia.
In het bt i, eea homerij knüdmapija,
46,000 pond , gebouwd
ia 1811-; oea hommj ---• met ,erdïepütJen ••pet, eneene niel
bom,rije bserae , verdet ia de poo,t bomTriJ ....,.Jfd ea heel\ lollaten
lflOr waebt , keuken ; .pro,ooel • en1. In ie lunet staal eea w1111hthais.
WILLI"DI.BIRSTB, fort ia o.,,.Jflflif, op be& S..J.lde eil.
'-e, naid. &.a,o,,g, distr. -'••...,., i,ij de stad ,aa 4ien 08NI,
In 1817 heet\ Prins W1ma , _
tierden IOtlll tlD -U·
len lollillf Wh.lilll Il, a Nl'lteD 11te11 ua dit fort. tr1le1Jd
WILLRII-DB-TWBEDB, fort ia het 0-•rtin ~der proT. Uh«Atp
ar,. en e Il,· z. w. ,an
ba,. en s a. w. TU "iji-6ij
gem.
bij bet d.
UD de Lela.
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W l L.
Dit fort, hetwelk ia de jann"18CH-1847 ÎI aaatplegà , del& ene
inundatie1lal1 ia den LelidUk I heeft, eenen bom,rrljen tonn ..._ lo
loualcn bouw , met drie Yerdiepingen TOOr geschulnar. Noonlwar11
daarbij ligt nog eene lunet, aan het nieDw regra.eo beul.
WILLE.Il DK TWIBDK (KONING). •enchaost le,erlamp" ia dea
r rij,l,.. •• •, HtJrlog!filHm:A, P'"• Koortl-Brala'MI, belaooreacla lot
do "esting '• Hmogah,el.
Dil kamp is in het jaar 1847 TOltooid.

•

·

De eigenlijke lepr- ahn
zamelp)aata voor ll'OOpen ter kamperiog i1 snidwatwaarts 'fa■ bel lwt
Isabella na westwaarll van bel derp Vugbt, op de soogenaamde·Vagb
terheide.
Ten einde dae legerplaats te dekken en te knoaen verdedipo als
ook de toegangen tol de 'feltior af te ,laiten, lijn 8 aardea laaetta ia·de
keel sealoleo en ,an na\te grachten vooniea , ia eene pbegeae 1trU.,
opgeworpen, tnachea bel geaoemde fort en den liakenner •an de■ .O..·
mei ne, eene lenste wan ruim 66a nur pana ea aapc,er f uar •••
do •esting verwijderd j al, : de lunetten no. 1 , i en S lislJea op. -.w
r"ll• lijn -op de euesd• beide naar het Westen gekeud., tenrijl anc
lange cedekte •eommonicatie linie luachen lunet. no, 1 eo lid fort.
laaliella , ·eene gemeeatchap t1111eben het lamp en de tatiar daan&elt ;
lunet no. 4. ligt meer 1aidwaar11 eta ~ a den etraatwes ,aa ~. Der
togeabesch flair Breda , 110. 1 ea 6 l11gea tuucbea de IIIU&.-.pn
•an •• llertllfl9Dbolch aMr Breda en n•r Biadbowen , •• 7 lig& mid •
waarll wan het dorp Vu1ht, legeu -den tbalwtg op I_._Yea, en
no. 8 li11 t ~ dea Demmel.
.
Ht!t dorp Vo1ht it alaoo geblll!I eo al ingesloten. Om de lepnlalr.te
nog meer tegen de owrstroorniag 'f■ D het inuodaûewater te wnelie
ren, heeft men aen 'ltraatwer tuueben dat dorp .en bet mee.,....td
forL, in 1847 , aanlllll'kelijk tot eenen dijk opgehoop.
, .•
WILLEII-BN-IARIA-SCUANS (DE) , citadel der walina •• ./1,.,,.
geal,o,el, prov~ lfoonl-Broba,,,l, ·Zie Pa,..._
_
. ,.
WILLEM FRBDEBIKS-POLDER (DE) , pold. in 4• beerl.
prow. ifoord-fha6aa,J, '"""' ätr,, ..., ......
kant. z-1,ngea, gem. Hooge-n-Lt.~Z-1,,w t paleade N• ._ 11c
uilwatcrinlJ Tan den Binaenpolder-van-TerheJde ■ , 0. aan die 'fM •
Oude-Moeren, Z; aan den Emilia-polder; W• .uo dea Maria~
· Dae pqld., welke in bat jaar 1773 bedijkt ia, beslaat, •ols-.a--'
kadaster, eeoe oppe"lakte nn !alf baad. 81 v•.r. 70 v. elL, eta JieaA
eene stenen , niet •o•-elfde,· alnit, wijd i.11 all.,. ,rooni1111 :van ,,,.
pur buiten-, en binnen-p1111tdeurea , door welh .hit .op de ueek TU •
Oude.Moeren, 'fOOrta op 1iet Vloedspoi en weMolfens op den AIIICI'• ,...
het owertollige water olltlaat wordt. Het IIOIDe..,eil is 0,40 ell. - - 
A. P. en de hoogt• der -dijken 1.80 lot i.00 ell. bono A. I,, 1lü
wordl heat1mrd door· het Domein , te Hoo,re-eo-Lap-Zwaluwe.
WILI.Ell GJ.ISSENS.Nl.EUWl,AND-l'OLDER (UE)- pold. ia het eiJ.

a..,..

,n-Ltr1e-z-z-,

ScAo■lllffl ,__prov. ZttlaNJ.

Zie

Ga1T-N1111wLUD-PG1.0Ja

(Da),

WILLEM-HENDRIKS-POLDER (DE), pold. in S"1oll-Yloca...... ,
in B•l,l•-.1•6acltl, prH. Zeela,atl I arr. 6on, kanl, en distr. N•l,t,
gem. 6,..•-•n-Lawgen""•; paleade N. aan den Meloo,polder • O.
aan de aeborren van SaflÏDffe, Z. aan den poW. Nieuw-K.ieldrccht,,
La11gendam , W, aan den• Polder-,an-Langeadam ca dien .,.u Oudc-

G,aauw.

,

Deac pold., welke in het jur 1M0 bedijkt ia , bl,al~at, •olgea, Lea
kad11Le,, eeae oppervlakte van IS96 bond. 91 v. r. 9IS "• ell., waaron•ler

1

W 11,.
lot bamd. 99 "· r. ~1

Y. ell. tcholbur land.· Daarin lif8eD lae& dorp
•~ Craanw, 4e ieh. landbertr en ScbeldeYaaruboek, be•

~ 9 1,oerenlio6teden en eeQen lanr den grond aeilenden wind

HU

watert uil door eene ateenen raeal , liggende in den
■eloo-polder, en door deaen met eeoe walerlei
l'IIS nur en door eene 1loi1 , In de Saf\inpr-■ehorren.
' liet dljbbes,nur , Yereenis~. met dat van den pold. K l u'n - Il i, l•
hulat, bestaat ui, eenen JJQkgraaf, eenenGeaworena en eenen Oot•

...__.,.en.

Sdaenlr.eldUk , io den

llllaff-Grilier.
.
·
• 'WILLIUIIJNSVHLDJB, 1treel lands, In de Chrr-B,1,..,, pro,.
t.Wnlesrd, distr. en arr. /Jij,,J,tgett, kant. Bl,1 1 gem. Bna,,.,I,
Wll.l,E■IBNSVAART, C"b, e11 r\jweg In de Lange,t,.,,.,, rroY,
,...,,_Bra6ontl. Zie W1LL1■-nw-Gn11•uaT.
·
W ILLU POLDER (DB) , pold. in /Joord-Bntland I pro,. z,..,.,1,
n. Bon, bnt, Kmgnte, gem. ,rineinu,fhmtliji-'r fmntnAotk
••--r-•-1'inwlontl.
• • pold., welke in het Jaar 177!1 hedlJkt 11 , betlaat ToltJen• het
laàlter, eene opperdalte Tan 10:S bund. 89 "• r. i4 ,., ell. Het
ebtottanr bestaat uit eenen Dijkgraaf, tweu Geawon:nen en eenen
"'Cllleetler,

WILLBIIS.;A ■ BACHT-VAN-WRYDBLNBSSB, 1'00rm.

.

amb. in tie
prOT, Jroor,I..Bra6onrl. Zie WaaL!ln.
, 1f"ltLH■SBORG, •oormaals het hnit Tu-La, , buit. io Delfland,
fl""'\ Zwid-l/ollar,d 1 arr,en ! u. N. ten O. •an•,Gra-üge, hnt.,
,-..-en fa, N. len. W nn Yoorhrf, aan dm Beaaidenboubebeweg.
Pit buit. betlaat, melodo daartoe beboorende gronden, eene opper•
,ran t bund, il "• ••
, •1"LI•.K■ SBURG, · lweekgrond In lf,dr,,_._thiam I lol. ,Yuri.:
. . . ., aan de Paro-lml, ter ttgten\jdo in het af,aren r palende ho
......,., aan den Terl. koatgr. Concordia, benedenwaarts aan hel vcrl;
IAlil-,ran-Bnel ; me1 t slaaf.
·
·
'Wll,f,K■SOOBP, geb. op het Biland..,,n°BonltwAI, rroY, Z•itl•
B....,,, arr., -kant, en !I u. Z. t.en W. •an Dortlrtdat I gèm. 1Piti
,,,..;__,_,k.1,,owüa-poltkr, 1 n. Z. ftn Wieldrecht, aan het· Hol•
,...,.diep • op een boitengon alt een eiland gelrgen , dat alleen
.......tea gtoeteu weg met deo aaide1Qk1te11 hoela Tan het eil. Dordrecht
nr..,_.n i1.
·
• is hier een station der paanlenposler\t en een Rijk, 1loombooten~
•eer met twee ■toombooten_onr genoemd-water, tn•chen dit_ph. eo
de llaeNl\fl, De breedte nn dit 'fUl'Waler tauchea de Teerdammen
liecl~ ~ l f 3008 ellea.
· ·
Wll,;LIISDORP, oude naam •an- het d. 8c:a0011a111t1, In Staatt
ia bel Yrij.--•,°il11ir, pro•. Z,elmul. Zie· Scaioonun.
WILLBIISROOP, houtsr, in Net"1rlar,'6-6u1ana, kol • .\u,nta•e,
ter regtenijde in het af'f8ren ; palende bo•enwurt1 u11 de nrl. plant,
Lemnaenhoop, benedenwnrt• u11 de -verl.- plant. Ie NouTelle-Entrc
p,i9e • ISOO akk. groot.
Wt'l.l,EMSllAAP , bap In Ood-lrulil, In da Strad,Nn-llalairar,
aan de W estkast Tan het ,mtln,clie eil, CcWn.
WILLB■SIERKE, Toorm. d. in ,Ylaar,-Ylaawtltm1, in .l11nuJ,r.
lfltNrAc , proY, Zttlo1tJ,
Het schijnt notr hfos1H11 te hebben in 11S1S l.'A in de walertlocdtn
dier eeuw nrdronken te 1ijn. De grond werd henlUk\ in 1K7!1, dorh
is later weder onderp,loeid.
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Wll.l,EllSIUi.llU-POLDKR, peld. in
ia 11..,.
--~flllHuml , pro,. Z,ela,ul, arr. 60•, bnL. -'•, 4ïllr. u.i.,,
pm. /1,IIM ; palendo ll. aan clan ia 1816 oieaw bldij"1ea Pold.-vaa
lVeuua , 0. aan den Vloo,wijk-poldcr, Z. aaa den ~oean-,-lder.
\V. •n cL;o Loveo-pulder.
Deaelold., in UH9 iaplijkt. '-eet\ ecae .bdutrale uÏlfedlÜt.Lcï.l
WUI 18 bi.inti. UO ,. r. 61 ,. all. 4!ll it IClaolbaar sroot 17i baad.
89 v. r. i8 "· eU. Daarin ■taan IS -ltci&&ede• m 111 ...............
HU wàtert uit door eenea ateenea duiker, welken hij , - . - limf1
en op den LoH••fl•ltlar en verder door.eae ueslm ÏD Alm
Braakmaa. Het -ba~uw ia iffOiphÏDC11rd met. deo Lou•-pofder
ea ba~aa,. uit ~llln .8ijkgraaf, twN Gawol"IIICD tn ama
Griffier.

nae&

Oa!..-.,

WlLt.EMS-IU.()OSTBl\, \1Gtr111. li,INIL, iaS-.-,.....,_, fl'OW,
Ze.~, Jie.twelk moeL .geltaan ~~heu., •aar - d, Braak... ÏI.
Het ia bij den hevigen orkaan YAD 16 NoTemlier U7' dea, a& •&u
l~ol,i:a ~ •DGOK w.ecler :boveagekC1111CD,
WJI.LRMSLUIS (Dl)., ,lui,in ll'•c,,kM, pro,. Jf_..R.11.J,
iem. ea iO min.
v~•
hit tolhui, ia her. U.
Deae 1lui1
in 1820 Hlbouw en door Jl. Koain1 Waua 1 •
'lri1111 num •ü draagt , op clea ~9 lulij lfMI dat j1u in . . . . . . . .
genomen I terwijl 1\j Ier if,lllfder lijd in wnÏnl •lfd ·..-.,&. De äapae
deur allria .il OllfCVeet ' ~t., berekead _ap Amateldam-fl"'ON peil ;
•ii .is onpveer 16 cll_. qd eo onpteer 80 ell. lalJI• .n.. _ Mw
trell'en in IJl'OCl&l8 41D om,ans "1e sroolale VU die aoo,t ÎII lmopa. De
,luis ruat ap_,Palen, welb door het alijk ea JML -qad pil
In .
hetjaar 1847 •Un hier doorr-but 14i7 w- .eo 10,410 ••Hnsrli1fee.
WILLBIISLDfS
ICllt..i- .ia Z""-i, JflO". t,J.,,j.jwlll, 1iCJ
waardoor tie Willonmaar& .-ieh,, ,tepao,ee k .&awnew, •

werd

z.

11.raMloalá-.

z.

+-

z-u,,

<D~.,

dea· Uael ■ tort.
WILLEMSLUIS (DE BUURT-AiN-DI~, b. ie ,.,,..,....., ,..,.
ifoorrl-BoU.nil, aft', en 1i 1. Z. · tm ·W. ,au
~
I ■•
w" van B~. pm. ,en i9 min. 'NB llauW.,.
WILLEII-SOENS.POLDBB, Yoorm, polcl, -ie S,,..,,,...,,._i, a, '
prov. Z.-lantl" di.i,. Bl•û. Zie &m.,.... (WIi.Uii➔•

z.

z.

n,,,..,.,

·•

WILLBIISOOlD, eene der ·d~11• koloniëa na •

..
Owrifa,el,-etr,·•

aebappij van Weldadisheid, in ;, .
, pro,.
7i u, li. m W. l'U Z-U., .kuil. an S o. -N. W• ..aa. 11 11!(;1,
gem. en ... u. l!i•.van s,....;;i«Moltl.
Doe kcilooie. ia 18i0 aanselep ,,balaat laoofdaaliel\ik uit &wee_.
wegen ,- loopende de voornaamste, waarov• .in 1 8 de --.tw41f-lM
Z..olla nur Lecuurdeo r1fVll is., in een• IIOOlld,r.celijke , da ..-re
àn een aoordooateliju r.itJUDIJ.; da■r
aijn de "8DÎnpu
beWINlllt.l trebotJwd, .in hel miclclen al Jwiuitpunl ,aijn ·op de 'fier We■
111eer.aan1iealijlie 1obeuwea ·loL YeNGhillen4e .Soeleintlen ~ ,._
'Vindt aan don on IIO(J meer .aehterwtpn in het Aidooalellk ..-&ie
aangelegd , 1711 woninsen , bewoond door SOlSO illÏelea.
De l""'daql ia Yoor.deo landbouw niet bijson41er pulir, ·halNadc
uit voormalige acbrale hooge heido met .ateetaeu 4leol'Alid , . . . . . .
nle vuuntcenen .(,U,,..) .pvondcn worden.
WILLEMSOORD, ctabliuemenL der mariua, · ia de .beert• .a,,.,,;..
ae•••••dn-D,lder, .prn. JfoArd-llollantl, Arr. ea .S u. ,ll. ua .114-ar, ·kant. eu l u. 0. t11u ,la /Jel,ln, IJelll"Jr,a Heltlr,,..,._lh,i,-i
" " ' 1 in drn oo,telijlu:n hoe• Lt.ce11 heL Nieitwe-diep,

la•

der......_.

WIL•
. 1',poqi\, ,relu 11111 iUIUltJ. bleA ~ ene nsLhoeki&e ge•
d-~ 1 . . , _ , . - ,claw dt Olllhl!JP lijdo impriag1nd if i a. le11gle n11
dit •&erret. , u11 b.,t liaotdlra ..., bet Zuid111 bedraagt onist.neka
ll6t .U., eq d11 l,teeda. taD i. '\V,aloo nnr liel 001lea 1 over hal naid
di,a p•o~n , rpim 400 1111.
J,)e drie •d4ij.t•a lttl NOOfQa , Weat,n 10 Zuiden , aija TooraÎetl
,.,. 111eq11 h~• 1,acl&l I d• ooa-.Qde wcanlt Nlpoold door hot Niauw,
.Ji,ep, .e!J be& peel , IMaila OIQ , it claor een 1•aar nalllr1rerk iop
do&eo. ~ a de• raimla U.1, _1.el fNIOIII dok 1 ••aoea IOO 111.
11111 eq UO ell• .._..,
llceR pm._...p aea Ooatea door "ac
lli.is ,..et het Nieuwe-diep I t.ea Wee&u door uae slaia met he& kiel- of
droop ~ok. •• tea itaidea door. '8111 keenhû, met een, ruimt linlaals
,aor 'a riJ~pe• , welka tlaOI' paalwerk um de qario oitloopeade
kotip.t""1.fl4'11biaaeota.we~ il afslllthtitlea, en doe, da mari&ime achott)qï, tti. Mt Nic111re-diap ia afpalolu. ·
.
JU.ebaa,rca .,._.aura het Rijk, enbetlaaa la: ht&Pahie,
ook l!ei I>irutieltui1 pQQtmd, ee■ aaaaiealijk luperpif s•bou•,
met,.-p ,C11>r11il.epriapad i:nidàagedeelte ea &weo ,oorai&epriupnclo ,leu
,iel1, die..-d• io~ WfiJÎDpA tier hoop alÎtorileitea, NO all ; ,aa dea
Directeur en Komlllllacfaat der 1111tlllllffl , den Bqaipegemeeater der 1r1rî
em7 het Bo •Pi lul , ... ,._ nerb■ t aeliouw , aeer reaehib en
go!Fll i,p,igt ; .de I as er • • cl er ■ ar i Die ra , ltij1opcler ordelijk en
kurïs; . - Wachl~ai1; een SLGOQ18eho11w voor Le, kieldok;
eeaGeh~•
,urftor,aljej v11,aclailleadepbouwe11

e,,

_-.a,

,oor••·

paijuen, Werkplaahea ena.,allan ,u 1tet:a, llehalnu do Ber1•
~nt~aa ~ ~ Seke11p1lulppen, die vap hou, ~ja•

.~--••van

de

•N11t1we-d11p•iii-. '"'" ""8•118'D 1
Noorder
pojlr, en ihl Zuido_Po,,, p..-alllll; plo4eii doOI' poortdtuna
me& lleeaea emlen, ZiJ pleijdea DAi' twea wepa , wurnn de eene ,
01111 •
,-.b&iNemat heenloop, , tol NII be, b.sia
,~ d,a pao&ea aclaelpwc, • àllunur , buil.fin het kauaelforL ; deae
•ON& 1e11C1emil de lhri&imewer ea i. met klinken beatra11t i de
wei woat..~rut , loQpL 11uid•urt1 laep het. Nieu•e-diep lot
aaacla koop-.aardensehu&aluia, en heeft aldaar door eea pootweer over
de ~~P••rcl•nbin~h.•ça • pm111t1Ch1p met den maritima klinker
. . . •--~• bij oolL IIHII •11rl!oade• wo~t door ecaeu eijllk.., loo
pclllla ,ua de '"riti...- ~hulll,i1 replreat; a111r da koopoarclersbia
ae.41!wweu 1
&liane eca lioatetJ brac ligt, tv tenaagillf der
,....,,. pon& i beide wepa •tau met 11lkaocler ia •er~ , ea aUa
da - . taieg••eu toi ~ e..Wi•meat;,.
WILI.B)JSPOLDJll (Dl), pold. ia de bar. Ha Brnla, pN1v, /foonl
B,,...fl!Jf, f iude distr., •~• ll1'tflta, ba&.
pleeltelUk gem.
reclahelük fC"I· ,,...,. ., 1 palende N. aan do Doaso ,
0, lafl 4o Gr911■.Dtiü~
1 i. aan ,lea Br~kkanl, W. aaa daa
lfllct~R
~r te kl;iue ao. 1. en do opkomst. 1 ■0 Vreugdenrijk.
pold. 1,u1aa, , 'folPJI' hel ~\laeter, eone opplll'•lakto n11
78$ baad. 8ll "• r. 7t "• ell., ,r-■rQDder 77:1 bnnd. ISl5 ,. r. 66 "• ell,
11hotbqr lancl, alt: Qader
'foltJenahet. kaduter, 6~8bund.
4$ ,. r. IS6 ,, ell., oader Raarudni, ,olgeu het kadaster, 146 buad •
.U ,. r. 11S ,. ell. HU heet\ ,ier bonten duiken I als eeu aan b1L
Lonneiado cler ~roeaellClijpclae .._.,. , wijcl C).64 ell,, ,ooraien met
1ch11il ea ~leP. ; eea "ijd 1,0i eU.; een wijd 0.80 ell., met eouo drijC
d111r " IIOhnil t en een aaa he& beaedencinae du havea wijd 0.60 ell.,
1111\ _ . drijFdeur ; ,ooru \'tree ,teenen alaiaea , aaa do Dooie ol'

111111"'•~ ..,
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'• ~r1nenmoer11ebe- ~aar& , beneden hel· Doratlafpén,cer, luuc:lien dit tn
bet Willeinneer, de·eenc "ij11'll.o:J ell., voon11m vaa een paar-pantdeu
ren 1111 ac:buif; de andere wijd 1,4!1 elt. •me, t,.ee kleppen; eena ,lui,
genaamd de K re C "51 u i. aan het RPglendijbelnqrat ' wijd 1. to cll•.
"oonien van ceno drijr,leur e~. 1chuir; en eind~lijfi. eeoe sluit hij de
llerberg _Koopm~ns1reharl'n , w1Jd 0:98 el~•.• Yooml!b yan eene drijfdeur
co 1cbuit Beide llllltslgemeldt 1lu11en a1_Jn gelegen 111 den groolm •eg
,Ier 1e kluse, oo. S. Hij watert uit door de eenle Yier bouten llaikerï
op de Gróencndijksebe hHen ; door de volrnde twee sluizen ea daib:
oumiddellijk op de Don«e , en cindi..fijk door de beide laahtgenOllllden
•,p het BegLendijkscbe aal , en daarna op de Donge. Het somerpeïl
ia 0.10 ell. bo\"en A. P ·• en de hoogte der dij\en i 00 ell. botea !. P.
Hot polderhllltnur bestaat nit drie Poldermee1ters en eenea
mee1ter. · Do bierbovmgemelde, in den grooten weg gelecene, slailn,
worden door het Rijk onderhouden , en, ten gevolge der ,erliuuliag t111
liet · Regtendijkscbe~ en Krommcgat , il de uitwatering daardoor diui
niet aeer voldoende. Bebal•e da kade , waardoor de palder lep liet
water ••n de DonlJe beschut is , heel\ bij DOIJ eene binnenbde m de
oostzijde van den Kokahenvel en da Opkomst nn Vreugderijk , llm•
kende Yalt omtrent da Dooge tol nabij de Kreekslui1.

Pm-,.

· . Wil,I,EllS-POI.DRR (DK)

or Dl PoLDH~BOVD•Dl•BoYun111, nbe

huildepold. in de beerl, Nill'llllart, prov. /Voortl-Brahaad, 1iml,dialr.,
arr. Bnrla, kant, Zeoenh,ge11, sem. 1'ill,•-,f.aJ; paleade N. 1111 de
·ir1neo tegen hel Holland■cb-diep. 0. aan de Klundert, Z. 1111 den
nuig1111bil , W. aan de Boven1lui1.
·
Deze pold., bèslaat, •algen& Let kadaster, eeae oppenlakll '1D
17 bood. 90 "· r. 60 •• ell., eD ·wordt. door een houtee ilolbr op ,
het llollaadl-iliep , •an het overtollige water ontlast. 8~ ,.ia-.
,ruur bestaat uit.. dat. VIII den Ruirabil.
.
•
· WILl,EMS-POLDER (DB), pol • in de heerl. Prirue~, pm.
1'otml-Brabat1r.l, orr. Breda , kaoL, 01&tktd.o,d,, gem. JmlJon.,a.
·Pritiaeland I palende N. 0. aan· de gonen tegen ie ri,ier• de Diatel,
0. aan den Beaumont-polder,
aan den Oude-Prinselandaebe-peldcr,
N. W. aou de bnèn van Dinleloord.
· Deae pold., welke in :het jaar 1649 beditflt i, en aijoea naam oat•
leent ·,·an Wn.u■ Il , Prins nn Oranje, beslaat, volpnt bel bdai
ter I eene opperdakte ,an !I09 bund. IS7 v. r. 68 ,. eH., doeh Wffll
scbo\baar op ilt bond. 3S v. r. 71 v. dl.· gerekead. HU teil 3 •·•
allen boerderijen , eo heel\ eene 1teet1en alun aan het bo'fellCÏldt da
polder■• wijd 1.46 ell., bnog un ell.,- •ooraien van eene Il
vroeger ook van cene Sl!buiC, waardoor bij op de afgalotea ri1Îa' • '
ilintel van het overtollige water wordt ontlasl, Rel somerpeil is 0,7S dl.
beneden A. P. Het licstuur be1taat uit de HigPogeendeo. All de
1.uidwe1tzijde van deaen pold. aijn de spuiboelem en ■luis , weleer r·
diend hebbende tol het diepbouden der baveo van Dinteloord, ea thaai
uitsluitend gebezigd tot uiLwalerinir van den Onde-Priaselandsehe-~·
· Van het ten Noorden de■ \Villemspolden geleirene, in 17901idade,
Oranjepolderlje, groot 8 bond. 3!t ,.• r. 80 ,. ell., ia de hdr
lbans g'l!sleeht.
·
·
.
.
WILLEMSPOl,DER (DE PRINS-), rolJ. in St111&l1-Y1atn,,dern,, ,n
bel Y rije vm, Sluis, proT. Zeeland. Zie Pa111S-W1tLE11S-Pvun. ,_
WILLEl!STAD, kerk. ring, prov. /Vaortl•Brul,a11d, klan. ,an B •
De,e riucr be5li1Ul nit de vulr,cnde 8 acm,: Fijnaarl•CD-~'!"
11i11gen, Oud- en Nieuw-Ga.tel, de Klundert, Ou rn·

z.

1

1

1

{

\Y l J,.

4:;7

lre1ch-cn-dc."Iloel'tll l l'rinaela nd•tn•llintcluurd, ti&and
daa,bui&en, Wlllem1Lad en Zne11bergen. · llen leet\ er 9
brlen 1 ,uarln de dienst gedaan wonh door 8 Predikaulen en telt
n 6800 tleleu, ouder welke ruim 2600 Ledematen.
WILLEMSTAD, pm., prov. Noord.Brabawl, arr. B,_, ka11t.
Z,w.JN,,-· (17 .... .k., 9 1. d.) 1 palende N. aan het Hollandadiep,
0. aan de gem. Klundert. Z. aan Frnaart-ea-Heyningen, W. aan bilt
Bariarliet.
.
Deae gem. bestaat-uitdengeheelen pokt, Rnigenhil, uit de drie
belà poldertje, &esen he& Hollaadtdiep I ui& de pold. Il a hha,
Ûl de bekade St. Antonie1onen en uit de Rietgor ■ en; be
vat de at. Willeautad, de geh. HelwUk ea Bovea1lui1 en
gedeelte van de ph. Toa,nekreek, Zwia1ehpaaa ea Oude
molen, heaevem verpreid liggende boerderijen ea woningen. ZU be
tlaat9 YOltJem het kaduter, eene oppervlakte-van 3076 bond. IS8 v. r.
Il •• ell., waaronder 1718 bond. 18 "· r. 153 "• eU, belastbaar laad;
teil iG7 h., bewoond door :596 hoisgea., uitmakende, bebalve het fl'lr•
•Ïloeo, eeno beYolkilltJ na ruim 1900 iaw,, die hun bettaan Yioden
ia den bandel, •ooral in 1raan, ,_krap en ylu en in den landbouw.
Voorll heef\ men er eeoe acheepttimmerwerf , eenen fraaijen ateenen
wiadkonnmolcD , eenen l'OIDMlea , eene bierbrouwerij, &wee grutterij~
m ene mees&oof. Voorbeen bealerad er ook Nne leerlooijerij, welke thans
Ylffallea is.
De Hen., die er 1740 in getal •Un, onder -lke IISO Ledematen ,
maken eene ·f'IID, uit, welk&
de klan, nn Bmla, ring van lril
lnul,ul , behoort, en door eenen Predikaat bediend word,. De eerste ,
ia clae f81D• het leeraarambt heet\ waargenomen , ia ,rewea& Ju
Suous, die ia bel jaar 115715 bel'Wllftll kwam, van Wutmau, waar
1ûj GDlad tru , doch hij vert,ok in heLaelfde jaar naar Puttenhoek ,
,u wur bij in Jalij 11t8S weder Lier beroepen wenl doch in het. 'VOi•
geade jau werd bij reeds weder OP1ffolgd door J..1■uaT111 5.IHn.
De B. K., die men er ruim HO telt~ ouder welke ruim 00 Com
aaibntea, maken, leder, het. jaar 18:si, eene par. uit, welke tot
IN& apasL. 'Vic. Yan Bnda, dek. van Bngna-op-Z- ·, behoort, en
door eenen Pastoor bediend wordt. De eer,.. , die in dese par. al1
Putoor de dienst. beefL waargenomen , is seweest Jo■,1111u Ga& , die den
1 llaan 1843 be,orderd ia tot l,aoddeken en Pastoor le Aardenbn11,
De 6 lar., die er wonen, hebooren tot de rÎDIP!D8So:f8 •an Be,gn
op-Z-. - llen heeft in deae
eene aehool , welke gemiddeld
dow iOO leerlin,ren besoebt wordt.
Dae gem. ia eene beerl., welke in he& jaar 1184 door de Staten nn
Bra!iaai aan Ww.aa 1, Prins NA Oraaje pboaken werd lot eenip
•erpediag van geledene schade door het. nrbeurdYerklarea •Uner p
Jena in Spaanich-Brabaad , en behoorde v66r dien tijd onder het.
IDlrkgraaft. op Bergen-op-Zoom, Zijn IOOD ■auaan werd naderhaod
.&oor de Stalen Generaal der VereeaiideNederlandcn , in beL hnit deser
heerlijkheid bevea&igd. Zij wu ook onder de naleten1ebap •an Wir.1.U 111, Konintr van Eogdaad, en werd bij de nrdeelins daanan aan
Wtuu l V, Prms ean Oranje , afplaan. Thans behoort aij ua het
domein. •
.
·
De 11ad Wu.u■iwAD , in het Latijn Gu11.r.n111sTADto■ , lig, Ol 11.
:.. W. van Breda, 3 u, N.W. ,an Ze,enbergea, U u. N. tenO.van
lltrpn,op-Zoo1n , nan het Hollands-diep , welke or dne boo:rte ee11
driesprong mulit mel htt HarÎnlf\'liet en het Vnlkerak, waardoor bier
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dilnrij&a laolle a«iia 1taa11, die •• lroucla tJll'lgl oplc,erea. · Hr il ••
riJb-lumpleateer up Nulliaudorp, terwijl er ook ,-..., Dar Otlt.
Sff!ip&.a, .orde• o,ergeul; aluaede ee11 •lal.ie• der ltNmliuoin ,an
Holterdam op Aalwerpea. co liddelbu'lf•
De stad it in het jut 1181 gebouwd • op eigett lOllto ,.....,k,
door Wm,a l, Pria1 • • Oraaje, mei liec. do.l, - ........
beid te belett.ea I in tijd ••• oorlor, Bolland ••• Ldud te sebeiilm.
Zij beslaat , met de builengroadea , eene oppu•lakte na 118 liud.
79 v. r- 46 •• ell., '8 bilineil han wall~ 1D buad. 69 "· r. 77 ,. til.
Zij beel'L aeae roede tJeda ■ ale, • eea half uur ÎQ tien emtrek I doeli it
ia•eQdis weiaif IHtliouwd ea bevolkt, I04!da1 •ü rllÏln het daWiel Nl&II

mûun en aial1a sou laqaea bnalteQ , telleade er aleola&a lllll 11.
en roim UOO ia,r. Overipa is sU ........ va.J.ld , ale: •
hä Oei.tea aau he& W..aea d•r de t,and peerlltuat ia l •
gelijk, dealee, wunan bel noordelijke W .t.er .t. ....., •· ia 1111
D l ~ lllfl beoami beplante Y 00UIH81 wadet ûl lfll
L,n ,erd,old wordt; beide pDOelllde sta:atea beeaU•• •ale pac1e · ,
• ~ 0111 nnip acbttN,.. nÎII aoemaaw-dïr,
la bel llliddea Ya■ Ml auitlerdeel ï._ niln 'fÏerua& , - , lid
, • r k lto r paaaad, dllOI' bnale IJNll!ht emria,d 1 1111& _ _ . - ,
ea rniai ijaeraa aluitbel. Dil plein , • ....., tlo UeneNl4ia W, Jic.
ne•11111 de l...tenwoaias •
aclieoJplaPuw , a&aat , dim 11& IJl.
graafplaats voor do wencbilleado pindbedea. Dit gedeelte•...,
ï, ~,~aa Mhaan HD baileo ,oonien, dooli be,ä 4e 11111111 llili
t.airs paweo, welke Hel. ruimte illMIMD.
Jn iet jear lGU laad m• Ml GOJ op tie WaL11Un.1D, om a1tlm •
clall ,oor '•l.anda . . .,.. :raa 08llof ua te
wel ia Üt
'l'GfP ilat dieaabepeq, tal•oorumi-r ua bedesf,- ■ llijd Ylolea4rili
.,..se. IIIIND leggen. -•- aelille
een " .hij • W11111•••• , mia4ew lr.111Lh■ar ea leun• Yailipr te maleq was du ia llelle
,oe"'AM, al,..., mea .eelatu -ia, j■l'III laler IIOClàllÏf dok •llt-·
U. ~ beeft twee peuteo, ala: de Walerpoe,& la I.,·•
ueg ,ial~ photaw, ~leen IJ8W"8D haûdak. e11 da Laadpetrl,
l,fta Q., lijnde ,lecbll IC!IHI dooanijcliDlf 11n tlea bootihral.
Pc Jaa,eabm is a■u bn aoealeiode der ■tad • alleea .......
nartaigen pcbikt. Zij '-'~ doo, •ne 1puialuia ,_......, ...i
de boofd11r■cbr.. De mond der laatea ia buiteadiju, ... llaa eiadtlilll
mea ap 9roe&e .-iepte eea lr.111tbaa.r hHenheofil.
D• YIIIÎDf bae(t. uvea lleiae bo!le baetiea1 , dia da aan •

plir.:

w

a...... .._

..ar. .,

der ,oorm. 1even provinciën en gelegen aij■ in ee9!1 vrij ,..i.-.ÎI'
oeale ptla■ n&e. De haoCrlwql is alleen ua de ri-.ieaUd■, mat lllklm
diqpqiMreD ,ooniea en we4 1.- ril'i•ro•t ea de helft der lieida _.
9remca~dr1■1en, De aalte lieofdilrachl ia nü .,,_, alau •
lir
pa t.wee 1leell1D dammen, l■D Bi. '1f • .ea l!l. 0., welke l8ptl cl■ ..._.
"" •Leuaea en waanaa eentgeaoemrle eeoe inaqclatiesl-. W 1 •
lfasea , welka door het ril'ierfNnl bi■■en de veatiaf bal, ÎI 111
ween1iJtl1a dou eea sleloe■ beu ,aa d!!N gl'll!JM ■fi•• ! •
•••li.tk■ lae,r beert eeae .-ïaluia 1111 daafll"r■ r , vlak l'OIII' de Wal..
pottrL, lig~ eeae bouLen ophaalbrug,

Er it 1leehta een buitenwerk , 1ijnde een ranlijntje ,oot de Laad·
he•leedde deal 't■n de■ lio.lwal loopl •
sl11eis eoupl\ mn woo11r1cht, 1ijncla ccblec laatJ an amai III daardoor
poorl , en rondom he& nial

onpacbik& i ;aan de n_,ienijde i• het 001teliji fflld~te luAC"!!' 111
Qi11en ea Clea Ooa111ed1Jk nio een 8'•00■ 9&.eia HOlllft, lerwtjl litl

WIL.
11t11A!liJ.k pdeelte aea 8aauw en nij breed afbdle11d lllrreiD is, met

een di,Jkje, dat. na bel havenhoofd lol legen deo Watáeedijk uo
loopl ea tiet l,aa,l.aar11dijlij,i word&~, au pleidendo naar

-

fra11ijea hou'-• lant.aarnopat.aocl. O.n ll April 1869 werd hd

octrooi tol het. duntellen nn dal ballen •erleend.

Tel_. ••t.iDtJbeboareo JIQS à forta de R11y&.er en de Hel.
Zie die artilr.elen•
... .huA u de ,.ade militaire
HAii Geuurn ■ Dlut" in 4e
aok .,-el liet Prinaen
hi,s gebtllltl■ ,
hel door Lea1T1, .Priu ,.. O,ar,p, ,_icibt.
.... Het -ie ,=111 1'uÎal ,. --••IUli ~ • ~ '1ecb dienJ t.hana lot.
hlirael'i•, !llacu.Qaia.. ,tarawo11i~1 -1111. Jle~ voorplein
it~lol ,Ge• oh 1. puk ia get.l'uil•
.De &.aaer••, aan do Lrirû,g, ,l,cataat uit twee blokken, w.ellie
door muren ureenisd zijn , en aoo doende ~ l,joaeaplu}II YOrmeu.
ZU· il •• 17tll pbonwd ; kan 8QO ma,a .bt,aJlea, ,loc,la 11 niet bom•1ij.
L& A.- nn- ■ -1, •• da
bU de W,alierpGCll't, ia een doel
DIIIÎf ea fthooa 1abouw, .ia t793 "-fPI~•, doch niel ·bonmU ,
•bi 4• lae& koplpark, UD brandlpllitbaï, eu eeoe
raimc
peatp, welM alti clihUS. ia de Waoefle der i n ~ n TOoniet.
:V.oortl twee lleiae Wa.cJalluaiwn 11M da beide r.orten, wellc
mede aan het füjk lloboore'?.i}• ,fl'QOt .,...äj ira Id ma J aa ij a ,
ia 181.1 ~ , •oar 80_.,w poa4 b11,1kroid ; eep Wein aae& bom
wij lr•ad.m ■ 1u.ij.n
18,i)OOfQDCI; tlW11CS Ke1el1loeiouu,
•.,... laeuleD L0-o.d1e.n t.o.& her1ia1 ••·• ma,teriëel.
Bel i&a11U1 ai• , aan de
1 11 .- ,rij aanaiealijk 8"
bauw •
~ tGiO .,...,_. , •• ,laeb.._.. 1w .beald fier p
lllJllliablÎil in •--• ••• 11Me11 4e■ ÎnplltJ;
,.ier
,leuplm11Ur ,tlall& en acJa~a&a ~ -■phllari, .PJeJ ,en uar-

pilo•••• ;

ll•f-••••

o_.

Il•-,

1••

"°°'

me&••'

I',,,.....,,,

uw..- _.. -~

w.t a Ir.- •pit,, dak.

'
D. ,HeN',or-ad• hr.k, op h"' ~ , , is een fraai 111bou• •••
aelttJaeeüpo ...,.... a -door _. ,tleqeliJ. hootr ~oepelcld gcdek,,
11111 eea .read .laou.t.ea üreD\ie pnjk&. fsi Ul04 w11 aij •ol
liolaw4, ZiÏ.~"a ,1791 pleellelijlr, lauiaiep9cl, i, inw.eadig bijlOllder
laahtig m
eenen r....;jea :pNIIUMIOeJ .10 eea aeL orpl , het.welk
in .het jll!lr 1774 1111D de ,pmeeD4• . • ,pub.eau ia ptPea.. ~oor

••rop

w....... V., ,Prial .... 0Mf&je, de1tijda lle11r der laeerlijkbei~. Volgeaa
een aed ·NtJiater à v op dm .kerklere11 .een •J11181•er.k _,rweesl; hel
hlijkJ ,,_ ain11e , dal de ,.,.llllliog na .da beide h..-olOIJÏën • te we
' - ,an he& tladlmia en kerk, lieaet1a1 .he& •pnlwerk,, op den i7 Oo
t.olNir 1fl40 , au aeau harolasil!Dlaker uit ,Dardrec,bt i1 aapbellced voor
t89 ....,li gulden.(lili1ald.), waijl ~ 111rtlero~ukli.en blijkt, dat dit
• • •k,in 1178 DCIIJ bedoad-; ....... boti di& ia •ene-' e• ,ruroQJ
ia•balulad.. :A.bter kpa !Ie ~r,k ,il.de.conaidoriekamer aQpbouwd.
, .De Jl.o•mecb-1.atlaolijk.e luk., .ui .fla fAawlro,11,,_,, aa11
"--·IMH·'-,._ -.wü4 en .in ~ i ,-icb,L , is JOorloopi( alechta
11111 ,laou&ea eeltuul'lf'bim• , ,IQIIIW • ~ , doc;h .i,awcadis 1eplaf11nnwd
• 1811m MIil un .een .a(,el .w.,,..en.
Ba Weuhu,i.a .d,er Hen.01,mden .ÏJ oPffCIÏIJl ia 1671, aan de
:irll_lbijde •• het 'K,d/,,o/; ~ in 1781 ia .w,arvpo~ een ,11ader lokaal
pNIÜNI, op de Y..,,,..,. .Dauin ,be'liaden zich lba..- 1i jongens
INI H·meÎIJII,
.
• llea heeft .er -een Postka,,oor, een Sl11Lio11 der paarden•
poatol'lij en .eeae Ban-k un leening, alles '"Il de Yoor,trHI.
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De 11aarde11marlt val& it1 d,m 9 Ju11ij, tie kerit1il den denleq VriJJag in September
•
\V11u■1TAD 11 do geboorteplaats van de_n Luitenant Admiruf
Gaaao Cuu,111111 1 geb. 8 April 18-li I t te Vlaardingen, 8 Odo,

ber 17ü.
. Hoewel dezo stad nlel tóór In het

l11111 der vorip·eeuw •••·
legering heeft moeten doonlaan , i• •U , in tUden nn oorlog, _, lie,
lumd geworden , ,oornamelUl bij ·en door de lngeltebeu I die no"
nigmaal •U , al, Bondgenooten van den Staat , in Dralland III Vlaaa.
deren eenige veldtogten hebben bijgewoo11d, hun lrijpwlk telt..
in de bann van W11.uanu , plagten to 011twchepen , en , hV __,
terngkeering weder in to achcpcn ; 100 als ook do HeMea-lla■Uldia
troepe11 en Artillerie, -welke in 1778 , ten dienste van Groot•Brittnje
legen de Amerikanen 11nouden werd , mede in de Wmunu t1cr'.
waarl• acbet!p gegaan &iJn~
·
·
· In bel jaar ~IJ88 r.oebt Ro11BT Su.qun of. 8v~un eeo E.....
man , misbruikenda den nnm der Koningiq van· Engalanct , de • ·
ting te W11u■sTAD aan het m11iten la bnmgen , en aieb na~ ,i.t,
en van den Bevelhebber meea&er te maken.· Doch aijnen loeier 111delt zijnde, 111enl bij gnangen naar '• Gravenhase gevoerd. Hij llr,
1eed bier I dat sijn. 'Voornemen geweest was 1 · de veltÎDf• •• Pm,,
le leveren I waarop bij ter dood veroordeeld werd.
•
In bel jaar 1787 Ladden er eenige oproerip beweglnr•
lril•
lem1tad plaat,, die dro 11 JûlU aaovinsen en \'ÏJF dagen daa• ltae
afkoodigioir der regering wu kraebteloot om de gine■de .....
tol bedaren la brengèn, De lolonel-llommaada ■ t vaa het ~
vu M1011n wist echter den voortgang de, geweld, ta ltakea, 8111 à
voornaamste oproermakers werdea gen& en p■ nsen gnet.
meerderheid der inwoners leden met ongeduld dit. bedwanr, 7.f ptta
aau de regt1ring , bij eena onpleekende nrklaring , da reden t1n •
mi1noesen ta kennen , bestaand11 in da staatabtgrippen vaa eeap
hunner anedeingezetenen , bonnal hadden zij het. paden op den áill,
m1.-estet • dien aij ah een. heRig Patriot baebouwden ea voor dt •·
aaak van het mÎsnOf'IICn en der gerezene verbitlerinlJ bleldea, De. ,
bun 100 batelijken man ,rilden sij afgesel hebben , 1111 dn111p11 •
op de lo,lal!ng der drie genngene11 , die zich bèt· llleeSl bij- Ml ep1 oerill' geweld onderseheidea haddea.
De ,ehoolmeester, voor de,.,;
tijwoede beducht, verliet eena 11tad , waar hij be, boefdvowwerp •
den ba:tt des volks was; ook Hldeed de Regering aan dea eisdi, 1111
de 'drie gevangenen in vrijheid te stellen, en nu kwam de stad acllija
baar tot rust. De maand wa1 eehter nog 11iet ten eiade af hel 111111c
bataillot'I van hel tweede Begetnenl vn Wunc:& , dat ia de Wam•
sno garnizoen biuld , eloeg aan bel mniten • haalde met ~ ilr
vaandels liit bel buis Tin den Kolonel I niettegenstaande - ; , 81eiere11 die met. den degen lot. het uitente ,erdedigden. HÎermllll ■id
tevreden• wilden sij otede de batai1lonskD1 hebben, Deze • •
aan hunnen dwingeuden avermoed at'gestun, Met de vaandelt • tie
hataillonska1 trokken 1ij , zegepralende, naar de kuerue, ricpm
hunne kameraden omen , om aieh ineplijk, te wapenen , ia geltdenl
te· stellen en alaoo de WtnHHAD te ,erlate11. De Offieiemt wupe,
niet zonder levensguaar, eene laat1te poging, met door de celedcrn
Ie gaan en de soldaten te vermanen , om in de plaata bonaer hem•
lÏJ•i te blijven ; doch bel haalle niell.. Zelfs moesten onderschride~e
Uffieiereu I die zip voor Priasgeiinden hielden I en in •elke 1ij H11 1(
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wrtrouwea 1'411dea , h1111 aan de hand Loloonn , dal , indien 1ij niet ,
t~tond wilden maáagau, •U ten mlnale11 des. andettn dalllJI aouden
volaen. Hie'!'P pralen aij karren en paarden , om de bataillo111la,
en cle equipaadJe Ie ,enoeren , en togen , door H11e11 Onde.r-ollicier g.-p
leid, roet ,JiegeDde ,.._..iet. en slaande lrom de poort uil, om , aoe
aij Hiden , naar Nijmepo t, verlrekli.eo. Jo clue vlu1t 'ferliep mcul
ut. pheele bataillon, behal,e een ,.,,_.., , een lamboar en . ilS sol•
da~ , die aich in de haiaen ,erborpn haddea. De 08icien , die
allen bleven , en alles pdaa11 hadde• , om dit ••gloopea Ie 11ui&eo •
moeiten , door 18"•pende O'fetmatr' pdwonpn , Nntebou1'eo , dat de
•9'intr ,· om •elke Ie betchermen en te verdeclitre•, •U .me, eeoe alraf
wunlitr ongehoorume maucbap semndea waren , doer dje manschap
.. .
·terlatea werd.
De .gebeurtenis ecbter, welke 1111 W11.1o11■1HD voor een wig in de 1achie•
·denia beroemd beeh 1emaakt, ia hare manhaftip verdlMligintr in 179:i
-door den Luitenanl-Generaal Kuar. Baron vu Bonau.Ha. Den Gonw.er
aeur der veatintr , toen ■ij door de Frimachen bedreigd 'llerd, beijverde
•aicb len uiterste, om aioh ter verdedilJing loe te rust.en. De lwec
iaandaliealoi&en wàreo geopend, de LOegangen lot de stad, door .Terhak.
len en imnijdinsen, belenqnerd., eeaip gebouwen ia den omtrek•
....-in de vijaud aich &OU bebbeu knnoeo nestelen 1 'ferbrand en een
gwllP'INle. hoeker , Toereoda. 16 ,tukken , bad met Lw.- konen potl
gewaL iD b~ Hollamlach-diep, om aan de vesting hulp te verleenea. V,n
•• W11.1.■DTAI werd in het Franache lepr naa11weliju ee■itre -.erdedi
lÎ111 vePJacbt. ; 1DC1D vermeet aiah · aelf1 , . 'fóór dat er DOfJ eeoi1 krüa•·
,olli voor de Il.ad "!al , een trompeller te semlen mcL de moudelinge
naag, uit naam ,an Dt1111111111 , of de BHelbebber de ,tad wilde onr
p,en. atn eeuvondig Jfeea ,raa ~ lakoniach antwoord J en eene
rcb1it\elijke opeiachiDff, door den Geoeraal BIUUOII, den !.!ö Feb'8llrij
gedaaa, werd .even bepaald beantwoord , met .de .verklaring, dat de
Gouveraeur~
.et!II man va11 eer, de hem toc,erkOllwde ••ling 100
Tercledigen. Xoea openden, op den 1 llaarl, .drie baU,erijen baar 11uur
9 n de ,tail' .•ae"an. eena 'fan
,tukkeo • UD, de aolll[ellllalDde
]f~I , .tegeu deu Droqgen dijk aan , w11 JJIIPfut.st ; een11 aaclere, .YID
~er, ~D deu WaLdijk, ep eene derde, no drie, •au dep 1traaJ~e,,
Weiken aopt. ea. verw-tin,i oo~ .dit sebie'4!n met gloeijenden . koael1
en bet '!fupt!D _,an 1ranalen mogten Le, •eeg breDfeD,
ij~le .acbrili.
elottr in hel hart.van BonMuu e" .aijne 1trijdmaUen•. H.et kruid•
maguiju werd 011tledigd en de voorraad in holen onder de wallen ~
borgea,. wur mea ook begon ,eilige verblijrplaat1111. ,.oor de 10ldat41a
in. &e ripu. Mv.-i beda_ard werd een onbeaniade aanloop. afgewaehl,
door de "Jranacheo , op den middag 'fall den i Maart., lefpD de 1.and~
rl, beproefd. De onderwatenetlÏ84J , namelijk " rondom. cJe •t«d "
. veel vu hare hoogte nrlorep ,. ~oor dat de ,ijand n,ed1 i11 de11
nacht na den i2 Februarij aicb bad meester 1emaakt fAD de alaia va,
den Rnigenbilsehe•polder, want den sluis, een balf uur 'flD de stad
gelegen , had niet baet kunn1U1 1'orden. , en duoe dff! open Ie .aelteo
liep het inrmdalie~•l.cr voor een groot .gedeelte .af. 0. Franac;hen kon
den derhalve, met eene kleine voe11ri:lin1J, Jaap deu 1traaL11eg na.
deren. Jn drn nacht• TÓÓr dat ZÎJ den voorgenomen aJorm ooder
namen, hadden zij twee g,roote mortirren en ai;ht haud,nortieren io
hauerij geb~.egt , om daarmede hel ge,c:bnt, hetwelk. de atraat"eg be·
1tr11eli., luL 1wij1Jen .te breagen. Het gelokte hun inderdaad , . oud~
de marucbappen no een hau~rij ia de ve1ti11g 100 • ,eel verwarriac
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te bre&fJen , dal. a1eo ·be& Taur atNk- ; ma• hift fffcliencle • L~
Cor.-•, dat sijn naant een, eenolle meldint leb 4eel
Talht. Naa"welijkt werdt hij de e11l1l1ne waaoNle gewaar, ól In} -.Il
toe , clreiffl , al wie &er11ff11'Mdt, 1111 aijnen dep te a111l1111 riJr!. ! ludt,
rigt en eotaleekt ul(a een .S.r nrlatlft atnkken , .. 4• \'Olll'IMIIN ~
weldra de battcrU weder In "'"' 'ftfki11f. Hmip ,Ukedaalden , - .
pleeld, Tet'IIOelen de bitletleicl ller schampere Wteiging , en ...._.
tipn dea indruk ,... hll r,neo bevel. Doof' een onophuaclelUk - .
werden de "Vijandelijke pelo&ons hal, Mer hooN , plauen• in laet ,,...
ter, en s&ruikelende in de "8flpoelde lmnijcli11gen Yin tien ~
te nigeworpen , 1118' wrli• ftD een Mntal .tooden en lhèl ~
laling der &wee roote mol'lienD, welke daanra cloor den • ~
J. C. lloar Tera ■r.ld werden. Dae 19!011Ïl9 1111, deed den l'rameli
man Tin dergelij o pogiu(lllh • de 1ild te otermeesteren atüm ; 118
Jiepulde aieh Tan na ar lol bel op.,_pen ftll meerdere batlerijm, ,relllè
ten lutste tot een ptal Tan M b1101n1M en 8 mortieren gebngt Wffllea.
Het TUOI' nn dam werd eoll\er doer dat uit de ..Un9 met nadtü llllf
antwoord ee eom&Ud• geheel bedwongen ; óft bngt het grootu clocNls
llffHP, do ••kolUk ,erliee Tan tnensclieahtffot -te ,reeg; en het Tet•
llripelea en in brand sc,blelea • geborn,en kon eenen mu-ah 8-r
-..aa niet aa• het wankehn bNllpn; de hlirltaling, op den 7
na eeae arglistig gestalde opeilelimg -nt met de een~ .,....,._
ring t-atwoord, dat cle Goateraeut niets te ,oegea had bij Ilja _,.,....
r ~ o antwoord. D• WallUhAII háil het 'VOO, e l k e - ~ ~
onwaardee,bare •--nrt, ftD de pmeentehap tu wter &teD ~ te
hebben. Bemoedipade brieten·, toaeadinpn , n alletlel
lá
leteanoonaad, ~aal'tnigen , om in den allensltel'll'fla noCNl de ...uing
te reddea , dit alla hielp mede , om den moed gaande te .._..
. Doeh daar de Prütelae11 , •• den Watdijk i■ het ,.,...,,_ h.....
hetlél'ijea door de drie gnapende- ,aartuigen , die .Wiar liiacldGi· , 
belemmerd werdea • Ïloocluakten •U desea , door het _ . . .
ftb gloeijendo kogel, , om, op den 10· ...,, , af te deimea. l'flnlet
de ,etWiJdering na d111e ,urlnisen d'e tree■ ontstaan , dat cle Tï.ï-1
ua den baitenberar ftD dien d\jk , lanp den waterkant I de ~
ua nad• lunnea, jnitt waar aij bel awabte wu , waardoor llur &
pllleelllC~ kon .wotdea arge11neden. fall dit 9.._rtreer . . . . . .
eeao "Volledige kean'9 doot den atoediJ.IID Vnadrïs llon, tlie·, in •
,urtaig, de pleldheld det njaudelijke werken wu pan ~ 
Het
de eenle IIIIUI da& llieb de pleirenbeid tol eenea nit,al ........;
er wordt daartoe healote11. l.on , a. 'fundrif L Pnna C■mnud" C..,
■on 111 de Onder-Luitenant der Artillerie B. ■IIIJlllll biedm ·aielt - •
Ulft dien uit te ToeNID. Jlet IHS ,rij willigen pu aij, bij het aaqllinlm
't'd den 11 Maart , acheep, ,..... tot buiten cle Walerpoorl , .,._
nnolgea, Mil laad op éea r.nt , 'flnwaar aij de 'fijanclelijke ,..._
11.anHa beteilel'l , ttorlen a1eh, deel• 'l'IIUil' gefflNle uit hun . . - ,
deel, 9111 aabela en bandapalen aall,allende, in de TUaadelUlt• lcN,p1raaf, doodee ruim tO IDID , nemen er 9 p••se• , ftrnarelea · 1tnkken , maken eeoige geweren en andere ,oorwerpen buit, en ..._
Ullder een oenig man "Verloren te hebben, up•ieread in de 'ftlli.g
uru,. Deae moedbet.ooniag bij de eente ireleaeoheid, die aich opdeed •
em met den ,:jalld handgemeen t-e woeden, Jeed aien, wel•e eea geest
de verdedigen ffR de WILL&■ITH bealelde. ■aar het was ook tie (1111111~
maat , -dat &\I durnn hier blijken konden ge,e11, waat na -.r eaaige
aren tehietea• , waarin Telc gebo!Hffll deur de laa11te bommen der
• - • • S1■011
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.a..k._..l,.._.. liaeliadifd urea, ILwam ia tien mo,._ Tau
" 18 llmi, de bltmare,• dal de ,ija11d het be\eä opbralJ.. den ••lfflt

.,......... , waarin de- hurprij I bij a(gebrokme toooeel.a11 bta11d

m ffl'WOIAilllf, 1ede1emla IIS dap11 nrkeenl had. ■-. reL.onl; .!at
ia dil Wef wuota. de 8 n f0,000 deels itloeijeDda , deel• andere
urel•, ea omtrent IOO boaamea en paaLea ia de llall 8é••,Pe11
..... Bea pmt gelak dieDnol.-• wat !Ie&, dat lll'dll, oadanh
raUi. 11eb dooèlill"eÎl'9Dfleft repn, ilealtll 11 dooden H tl of 11 ie·

lr.1Nlllea telde. l'eel , , _ . wa1 ile ecbade ua huiaen ea ,et,oa~n
•~t.
Sleohll eea eenif hllÎI
er ba de tlall biet.welk in hel
puel •aetw had pWea. De alpmeene acluade werd op 80;000, eli
ILo■d

._. clie •an de llerk alledn op 8IOO plden llesfoot. In d1d
ftluo ..... atecl.tlnpn ROhtagt ••·
.rea, •aàrtoaden -U eàhlttr da 1aitnrualea dw N"11'1•~ weltla•
tlip!id.
.
Bij de oanrenleliag Yltt hll jut 1811 baande de ot•aate ftn Ooh
pmplaal en Hell81'oetslai1, dea •er lol de •fllM!dic 11--, plgde 119•itHal ••• •• W11o1a1nB, De J.lrnechen , Hellewoeului1 tl!rla&ende,
nrea mei de kleine •loet , die aieh dar bnond , beltande uit dé
lienet fit .lju , 18 echoanfln en ltrili.lea, hennem 4 h•nolffleerbaotlln
.., . . W'IU.lllft&9 pld, mel oogmerk om laags het Kra1nmer naar
de Sdlelde te wrtrellen ; daa , daar het fod 0.hpmplut t1elh nr•
IMaterd wu , werd han aulkt laierdeor e■ têYtdl door het lage •atet,
lil eetaefl ttdtteltfl.ea wind I oadoentgt , waarom -U dan elndellfl op den
10 • llt'lhlic aramen, om alla de ~ ill de lmen Ie brenpo ea
ia dte pad 19 hallen, warna aij d11111 a•aad t& elf en de plftU
,affetea en aieh n•r Bergee-op-:Zoom bepweo, Dadelijt 'lnlkl de
lil-, oprehaald ea hltfll, Die\ een Orattj• 6-11 1 1Cll!de Hi■ teftbaciht.
1111 JP'OIIII "CllllnWI ••• kfiipltehoel\en YHI den ell'am· liierdoor in
o■tlw

IIUt • • ■ilente llelloeft.e, lol

...... In ·M ••iJn , élào, NINYIII 111111 fl'OMd baten unae.
.... , 1rerclen meer tlan I00,000 poailett blllUUiil f..,.oddtHI , èll de
,..._ wlfl!& illel 1U 11■ "1ea phot hellel, diè door ch, PnaMlllen

..a

-...._.Id wal'flll, dacb •flOl!dig weder ia

~berlf

ttal

1•braa'L en baar

venenden werden, werwurll Bnl'!hctae I~•· ,...,
M 'Nl'lteklleo. De .....en lllhepeo konden ook lilMt .-111 -.edet
hfll&hut Nrdea r,mukt, aoodal m• d• tlaol al1 llldaóadea mort

"'J-

........ De Luitenent O,a11u ••n . .
ffl gelnq Ml
_ . •lle d. Bollanden acllterpblH•-, • llue giapn plimëà1ijk
din11 vaa • Sou•ereinea •Vont o,w.
Bel wapen na •• Wm.un&D il een doersnefen (eoap6) telrild', 1r1lllt
na W·lloftnlle 1"IHr' in Lwee deelen r,deeN la, -Unde hei J'éS'el'
,a , -, lllill drie pais ••" keel , hel linler ••• naar,. Dllfl eeaflt
1_,. ,1111 pad, 111et toaa en nagelt ••n keel .eil •erpatltl ••• p11llle■ slaande blokjes ; liet oeaderdeel it •• ailffl' , met drm St. A•
drielllraiten ••n bel; tol mua1el een otaajeboem,
WILLIIISTAD, 11&. in lf'a,.J-'il, tty liet eH. C.WOpso, 'ftlff■h
sij de hoofdstad it , au de saidaijlle taa het ei1a... , lln de M. la
.....i.
Zij ä. , met het fort tmaterdanr , op eee rif tan de baai , \en
Zuidoosten gehouwd , en henaal nit de eÏffenlijlae Wi Il e m n • 4 en
è drie VGOl'lteden l'ielermaai. Scharfo en Otrabande,
·
De Willemstad ia i1' ell. t..g en 1IIO ell. IN,ied, en 1 bellal·
~aa aan de bate111ijde , geheel met eenen muur omge,en, Zij greas&
tea N, un het Waai;al met eenen venlerkten 111nur; ten O. aaa
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eene oo\'oltooidc gracht • ~ de,e landtong aou Jolonnliden e• di
stad van Piet.erruàal afltbeiden, fel'IMl'tac&. daaNIOOf een· ~adje
op ideb • • ten Z. aan do see en ten W. 811D· de bann. De W1L•
11111ST&II t ofschoon veel Ie nuuw ea opeeaged.ro~ gd,oawd , ÏI llff
regelmatig aanrlegd, tellende -in 5167 i.., 1900 IBW',, als 1 780 ~•
ken , IS70 Kleuringen ea 670 Negen, P i eter tn aai , sich ~ • ·
me& Vianen nreenipada, maak& daarmede de OOlllelike _..,..
uit , en bestaat alealats uit .eenen eenipn ·"IJ , die oe11L..,.rb in 4lr
1.trekkinlJ Tan het 1Lrao.d- loopt., en w wedenijdcn met aid ~
bui~ bebou.wd is. Zij rrea•I ten N. UD het waaipt • .....
ten _O. io èeaen nij breeden li.om (het oostelijke binnenwater ,_....,
en aldaar geheel doorwaadbaar► eindigt, tea 0. ll&D de boiteal..c
V ia neo., ofschoon dit eip■ l\jk niel.l anden , daa alechl.l eeae wr
lenging vaa Pieternaaai .ia; \eD
aan de Zee, en ten
de l>oienpmelde OAToltooide gracht. Pietermaai telt i170 ia.,,., ah t
710 Blaaken, ongeveer 1100 l.leorlingea, l60 Negen, weU.e ia 19Ï•
400 b. en bijgebonwen - n .
.
Scharlo, tot hetwelk .de meer oostelijk gelegea berg .llteu
bebC)Oft' ÎI de kleinate "ru"lmg van de ,stad. en ligt pheel ,.•• de
see af, aaa de laad&ijde en vorm&, .door he& nooNlel\jli gelepae Schot
tegat , de h.•ea ten W, .ea he& W aaiga~ ten Z. · eene landtoar l'H
Altena 1 100 dat het aar. be...
znet breede 1taler.s OlllpNB f ffl'
heel op aich •lf.ligt ; het Moonde Jtdeelte vllt'lieat aic;h • N. ••
de helljDff -Yan b- Scbarlogebergte an eenip boi&CD , dia wnpreid
liggen; teJl. 0. aan. den •er .... Altena, l~nde over da._.....
den bertJ no dien. naam , 11elke een aFaonderlijk gedeelte d~ ••·
1Lad 11itma,akt; en ten Z, W. aan het Waaigat eo de haven. Scharle
lelt niet wea dan 1540 inir, als: HO Blanken , !UO Klearliopa,
iJ0 Nege!J ,. welke.In nagenoeg 60 b. ea o.ndv 100 afdabn ...._
Otra,b.u11la
de Our.aijde, ook Spaauehe-aijde
ligt ,118~ den westkant der haven , van waar eene nimmer r■---llt
over_vurt., .w.m mea bie.r pene brngea of ■lui•· beeft, ms ,...._
DU!' .de ooatelijk gelegene Willemstad en S.chulo plub heeA.
Deae westelijke voontad Otraba nda gren,t ten N" aan luit aeba'l&e
Cortijne. en iets oostelijker aan de -Go11verne111entsklip, or ~., ._.
deae, i.aen en klippen tot 11111 het Seh~uegat; ten O. aan de laa9m;
te~
aan da aee , waarvan het echter DOIJ door •n •. DaD O.C..
_banlia beboorend, rif picbeiden is; Lea W. verlieat de&e •oenlall
aieb in eenige kleine huiai:n , boawvallen en een paar kerkbo,w ,
•elke 1180 den Rood,Hre1 linen,
.
. .
.
In,Otr.aband11.llfenen in IOC) à 600 h., ondes welke echter••
h111j111 i,n ki:oJjeuijn, 2389 inw., a)a: Blanken 6H~ lleucli!IPD , . .
N"~n711; sooditt,de Willemstad, Pietermaai, ScltHl•
en Otr.abanda, t.e aamen 6981 aielen tellen. .
.
In het fort Ama&erdam, dat wU reed, op dat woord beleb,.,..
hebben (1), ataao de meeste .openbare gebou"ea.. Aan de 1aidaijde
va_n dit .fort is l!l!Jl ander , met &wee poorten voorairn , het Wat el'
f or & genaamd en met lage 1tecnen batterijen gewapend. Hier heel\
men de barakken der soldaten , de bakkerij , provDOI& ea eeais9 'IN!i
nige woningen voor eenen.Kapit.ein • twee. Luit.tnanLt-en eenige Oader
offieieren. Te voren woonden hier de meeste beambtén , doch «k
Engelsebrn hebben de hui,rn mrer~deels afgd,roken .. De stnd aehe ,
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111idwuru tegen het fort 1t110ti:ade, ia een seer onpreirelJ11 vierhoek ,
au clria -Uden IDlt heop muna , eea banket en drie kleine bohrer
kea. Au den waterkant i1 Nne ,aede kade I de Wat e r ka n t ire•
OMllld, mei vele onlelijb bui&en en "'inki:ls. Hier lin-11 de acb11f'IIG eo -,u,tuipn te Jouen en la Jaden. .Achter dae lulde i, de
Hee,otraat, aaa beide aijden met redelijk goede buiaen, · pu
huiaeo 911 winkel• vooniea. 0. voor......._ alrut ech&er ia· de
BreedstrHl, ..u de HWID laop het fort NILWUl'I.I auelr.keade
ea lefeo èeo 1\adamuur atllileAde. WUden hllA ma vele binaen
~ o • 11epo; de voornaamale sijn: Achter-de-•uur of de
Priaua"aat, de Jodeu-Bre1d1traat, de .Keuken en de
V" koop1t1u1traat eos., welb allen, aanpaiu de kleiaheid
der atad , _ , eiig& bewooacl s\jn. De binneutratea aijn allen aecr
aaaaw , ea helpen de eug\e oor Tenneerdert, ia de meaip, Ne
priaoen , die , op den 4road sitteode , vruchten 10 eetwaren te koep
veilea, alnmJe de telnjkheid der bewonen, welke bet d1111 voorbij
guger dibijla moeijelijk maalt, om er door Ie komen.
In 4e J__,_flreeJ,,,_ vindt meo eene vrij oe&te Syna101•• Del
1"-1 der IA"Hlieleo il acu aaomerkel9.k. ZiJ aijn hier voeraame koop
lîec18n eo laadeÏIJeuaan. In vorige t1jdeo IUOtJlen aij oiet in de stad
•eraaohtea , maar DJOelleD des
naar het Groot- of soopnoenid
llui&enkwar&iw te 1'111( wijkea, Nu woaen aiJ overal, ea pieten alle

••oada

moteltib nijbeden,
la de B....,_, ÎI eeaepoert, de Bur1erwaeh tpoorl senumd,

omdat de ~ daar de wacht houden, Hierbij is ook de W e u
k a ID er, Deaë poort wordt des a,oadl te 9 un gesloten uu niet dan aiet
het dap:Jaot geopend , ten lij &egen betaling van poora,eld, als vóór 1 ure
, _ , en Da. clien lijd Yier realen Toor iedena penoon, Buiten de poort
ia eeae croole vlakte, toL hel houd1111 van mib&aire exercitiën dien1lil(.
Dis! fiU L Con vind, men vier huiua, alsmede bel oud• k er t. ho Ce11
da Diakoaiuchool._ Verder 001twaarts op Leef'r. mea de Vle-ucb
ea V i1ch markt• &epn den 1eebal, waar vroepr eene bauerü
wu I de l.row111eliju IJllhee&eo. · Van daar lr.oml DltlD up Piele,··
.,..., met NOi dubbele 1Lraa, en 1oede huiseo voonien , aich een
klei■ half Dili' pau uiLl&rellende. Bijna aan het einde vind\ 1oen ,
ne,renl eeaip buit.eahui&en • met gedeeltelijk beplanle en berun11rd11
plcÏDtD (hier kralen genoemd), een gebouw, daL aan het Gouvernement
behoort, &ham heL 1ewone verblijf van den Gaaghebber van Cur.a•
çao , Bonaire en Ar11ba , Belle- A Il ia o c e aeourud. Re vorens ,
ondu het .Kogebeb Gouvernement , •• beL T h e P en II gche11Le11.
lle& i, rllÏID, maar nieL met smaak gebouwd.
.
.
Ten Noorden van het hiaaeowater , "B' tegeaover Pie&ermaai , ligt du
voont. Se harlo • aich teren den berg van dien naau1 lot bel einde
vu het water uilalrekkeocle, en aldaar meL PáeCer•oai ge.meen•
acbap hebbende. Verde.r op la1111 de bergen ligt de kleine buurL A I ten a
of Ahona.
Bij dnoont. Se bar I o ligt de klip , door den n1ond van beL Waai1at
vao cle.llad afgescheiden, Daarop aijn drie goede sclieepstimmerwenc,i.
1uet al het noodige toL den acheep■bouw voonieo. Verder op aan den
voet van ceoeo berg beert mea bet H o I p i t a a I voor hel prni-n ,
bevorea1 eenu werf. Digt hier bij , op eene 1teile rots , 1&0 voeteu (on
geveer 60 ell.) boven de aee, ligl betforL Nauáu. Zie dal woord.
Aan de weataijde ,an de haven ligt de ,oont. 0 l ra band a ; dae 1s
rnim en volL.rijk • mel &eer iruede hui&en voorzien , en ho1loal aan d,·11
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i:iidweslkant uil eene lade met haken en a11n "en noordwestbnt met
a:rn het water uitkomende sebé11wen. Verder heel't men eone ffNM!le,
1:mg~ breede straal in eeoc ecoittziàl r\fse11de ligmg. Ten tl. en Z. 'rinir
mrn bijzondere tl'1(1ln , g1111geo en ooao•imlijtte buurlen • waa'Yln
f.arlhageoa en Maeao,de,uilstei:-Un, Op denngt1t1 eeoeubetJr,
w:1a1·ll'ff"" de zuidaUde •tuit , '1\ailil nog drie guecle huilen • 'ell an
den '"~ daarvan eeae ~eèpl'tÎlllmenrerr, met eene l.raart. la de
brrede straal Otrabanda Tfndt men de bon•Yallen HD de ie 118t
.. r:;ebrandc Luthersehe knk, en lligt döl'hU de Boomich
K a t b o I ijk e k. i! r k 'en P'álorié. ~ lûblè ia ftn weiaig aamiealll •
hngwerpia gebouw, met een htinfdaharl'r, ,,.. b\jalwen en eenip-ellm
diff•! schilderijen versierd. De gen,eente it ,ahtli , o'5elaocJo lllfllll 'lrit
Ne1Jers , Mulauen en a'l'ldo're Kl$Jrlibpn beiWnde 9 en 'iN>rdt Wiálcl
door renen Pastoor en eenen Kapellaan , -welke lalillle tietJIIINI 4a
j,1:1rs do 1Jeloovigen op de eilanden Booaire èil A'rllba pilt ...._,
Lani;1 ilcn zeekan\, aan dè o.et'llfdb, tindt dJeb
lmNNt
de zee en een ondiepbinnenwate, eenearttnfoK, het l'orl-lif
1rcnaamd , den ingang der 'bnen bei\,Ukende ; e11 <rerdw ~ ...., hel

·••rif',

\\CSlen bol Leprneetengalt, •
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De hmzen 'in de W1LL'IIIS1û -Un me~ 1Jhweacbg 9a 1m selfden
~maak geboewd alt die m Holland , met schaintub~ claliea N p,eh.
Allen 1U11 van •teen , hetzU ,an Hollandache llÏ'Hen tJf ..,. l.lip
steen , doorgaaDI , voorar :in liet 1aellte 8fldl , biel ·dikkt1 111ueo.
De huiaen , van "dipsteéà , 4n llehti!r ·niet Hlllr 'lterll, tloer ae •·
i:eltjkheid der lteelh!n en 'het ·uml!~ me& èàbl -.il • bi•.
Vóár en veelal ook op ae +te der tumdill vindt nM1 apene . . . . ,
om de doorstraling van 1ie1it 'eà 'Wind le lllé't'dl'ckreb ; dèM 11Qa wn
ond1•ten met sletnen of 11·ouren p11111ten gwtnt. BC!b 1rllOlll , . _ . ap
d11 rl'tste vetdiepinlJ, wordende bil onderpddett& u,t; palhni'let1·1!11't'Ïn
kr.ls gebeziff«l, Van het imrendi1r9 di!r buiaen "fik weinir ·te __.,
1le vc1fllen zijn ,an jaloesiën of 181Îileften , ·ie1clen ..,.. gl1111"11en •••·
zien. De kamers •Un doorgaan, wet 'l'llim, niaar 111111 wenlig •f a-i
gerijf ; daarboven •cirden all-. oadet het dak ·bet«!hotene alupb·
mertj~ gnunden. De muré!ll zijn allen Dlft witte flll geele llell le
pleiaterd. Van bebanlJl«ll1 of ,toertap\ften weet mee niet, lllfade aálks
ook in dit klimàal onnolldig , ja nadeelig. 'Va11 1111lte11 •U,. de nteelle
lmi11l'n •lt bep1eisletd , hctwt!lk ,oor de oogl!D aer scbadelijk la. h1usscben worden lhans, or bel voorbeeld van-be& Gduvft'lltmehl; . _
l111iacn geel be•trcken, ook wel don\er gi'••tnr. De lli'aleh
Wa1.1 ■ ,uv aijn nU goed geplneid. Lastig is het, ct.t lben f f , lll!lf's in
toorname buizen , IJèi!ne eecre&en vindt en "lil!h rrkflcl met atillll!lje!i moet

In·••

iicbclren. Du 'l'litaaclililJe gtoacl en lie\ ·ff1ibt'ek a n ~ ~ 'Wak'r._.
oonakon llit llngt!iriàk (t),
Wll,LEMSTAD, naam, ·welken 'Dieft ,releem •pF aan de-,.....
~esting T1.co ■ 1 , in Oo,1-lndii, op het •ald,eM eil. T11111N11e. Zie ,
TACO■ I,

'

WILLEMSTAD of\VH,tlHlt&D 1 Tnl. ho!Hgr.·in /f,_,_...O...,
kol. Surw,ame, nàn de BoH,..:&,,a-..a«a., ter regter•Ude ia ·hel ma
ren ; paleude 'huveh•aarls aan dt!n bólltgr. La Bcuo11rce, heeetlen,nats
aan den buutgr. Albiun,
11) Hen, dl11 meer omt,eut deze abd willen weten, nnrUzcn
D« NIIÜrfV/1141dU 11',sl-llMUscAc EU.11<1e11, Il\. J, l>I. t7 .SO.
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WU.LEIIS'l'&D (DB), 114:li, ica ,bol ll'~rl.iv, pro,, Gnni;n.
gn, au. eo 15 a. ').V• J. W. HD Qroni,,ge41 1 )iJQl, ~n 3 11. Z. Z. W,
1·an Zuidltora, gem. Ilona.
WJLL&MSTOBEN., -liebtblreo op de 1u.itlelUfp1e punl van het eil,
Bmlllin,; op ir i' H"'.11. B.• lti° Sf' !lfl"J W. L. ont.stoken den
U Auptus 1838.
·
tiet licht ~au.~ Aoteu is ,1irtJII• ,-,. 111D. '-81.r di~erende 1ter
tal op Il mijl ea -nog l1aau,r .IÏfl&bur op 1 .aaUten.
.
W:JLallSVUB.T (DB), kanaal in .Z""41l4, pro, • .9"rii,!el,
,relle .io ,eene lllid.we1te1ike .. , . , .•1111 "'ollo naar "dei;a (~l
loopt, en ataoo .aleae IÎ'fW met de b11iblngr1all1.ea der ~a,t .ZJ1Jolle
Tlrllindt.
Beu•ea:herwaarll wu de atad Zwoll,, l'an 'fOQl'D8111811 pweaat, om,
door een ,laaaal A,,in oamiddelli!ke •••binclior
deu aaburÏIJ1!n JJaael
lllh,ut.te worden• waal reeds .ia 1480 1teJoa meo de .11atarhlidiar 'fan
Zwollë n•r den
ftlÏa eaae elllW •~mtgefrav,en, uit ,te die
P'II ea -IN,,aarbaar le .maken I dl)Clb immer :wird.de ven.ulli.ng ,au dt11en
baren a&luio1 betamelijkea ea cepmatipo welllab tegengehouden dOOI'
den invloed , dien -Kampen .en Devenw I l.t.D .ei,ude bunnen handel
ea toU.n te hehoudeu , op laat ,....,.r. llu&uor der prorincie uitoefende.
Bemt ~•' de voormalit(e -~1111vana van Ov.eri,ï.lel laas wp op
gebe"ea, CNJcler laet :bewtad tyao Koning WILWJIII, in .1809, mast
Zwolle de eonceuie to& soodanilJ waal .v.,..enea ; doeh daar ook dit
plan ,m LoD1wu11 de IJOlldkeuring van •~!Il magl~n ltraeder pit& weg
dreeg, bleat' hel recda-bepnnen werk, bij -da iqliJving W1n,oa1 Vader•
land met liet Prnuc:be ajaenijk, ·litJpa, -IIO!Mler dat iemapd be& IÎcb
aaatrok; terwijl de a&ad ZMUe on-mor.ad .ac:beeo , om bet lanaal
Ie volleoijea -en de kottJ,are ICbatsloil in den Uueldijk , altmecle die ,
welle in den Stad1-Singel vereischt werd, aan te lenen. .Dat dit
on,ettc,oide .plan weder werd ,opge,at, met·dat f8volg, du de .scbooae
W11.auv.a.AH ,ia tlaa'IJll!&eld pwerdea , ,ie 111111 au de .tU11cb11111'om,t
van den Heer Wm,a■ J._, Baron .vH Duu.lOT a• ·Pi11e .v~cb11l
.tïgd. ·Na te -•-iree&-alle andere middelen beproefd te ,bebbeo, om de
111k , ·die ook ,_, -1\jn ke11aaJ. (de ~11JD1T•111i► v•n. bet .laoop&e belang
••, -wad.er leveadig .te malen., 4acht .·htl een middel ait, het.welk tot
Let doel leidlle. -Het balllond in het .opstellen wan een nrr.oek~rift
1111
■. den Kenintr , ,in aaam der, kooplieclen , tàeloort en ingeae
llllen der -s&utlea· Doeiliorp , Zutphen, DeMDter en Zwolle en dien der
steenFabrijkanleo langs den u...1, het.welk -hij dqor- bQn deed teekenen
en 'fenolgen• indiende, Dat stok atelde het belangrijke wan deH door1"8'1Îag lll>O duidelilk en· tre&ead voor, dat de ,uak, bij het. 8-tuor des
l1nd1 bijval en nu ook bij. het-Pro,iaciaal Gouvernement van OTerijuel
ondersten~ vindende, werd ten uit•oer ,rebrag! ; waartoe bij di1po
sitie 't'ID z.:11., op het. Y8'188bcbrif\ •'t'AD
TU B.un c•••, .werd be
..._
Van dat oopqijk aan -werd laat ,rerlr, weder opgevat, en de
vaart, die van de veertiende eeuw aan steeds vurig door Zwolle be~ ,
maar steeds doer dea -nlt\f<er, 90Cll'II .van .Kampen, .wu tegangewerlt1, ,
was door eene pen11e1treed wan Neèrland, eenlen .Wm,n èlaarplteld.
Zij vereeoigl in baren oHID W11,1,uan1aT, 4e 11eldadigbeid en wlJsbeicl
der koninklijke magt.
Dae waart I welke in het jaar 1820 ff~pend is , i1 laDIJ i460 ell.,
breed 21 ell., diep 1,,u eU., bij gewonen •waler1tand, el! wordt door
t't'fle leenluis •an hel Zwar&ewaler .en door twee scba&1l1111en 't'ID den
IJ.-sel :irgr.sloten. Rr li1Jcen over dit kanaal twee brqggen , eene our
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de binneoslui, aan tien u.,e1 l!D eene over de .tuit bij Zwolle. Beaoordca
lanaA hot kanaal loopt eeo lliukerw91 vau d11 stad Zwolle DUr bd
Kateneer.
Deie nart i1 voor do sebeepulrl. vaa hel hoopte belang; •\i werd,
in hlll jaar 184:S , door 7'0i schepen, waarena., 4900 geladene m
;;4 houL~loUen, bevaren.
WILl,EBJ:;VUl\T (DE ZUID-) 1 kuul ia de provioeiio lf-'-&.1,""" en Liaburg , dienende tol pmaklu!l\jkw vervoer van pedèrea,
Jin ,an •• Hertogenbosch naar Bautrieh& eo l.erag gao!Mlen wonlea.
Hel plan tot bei graten van dae vaan ia - der heiluamale oolwerpea,
die .-ij aaa'bet. beatoor van Z.I. den Koaing W1w.q 1, &e duJL...
bebbeo. Op den 10 November 18ii , werd de eerste 1&een au dit
\terk gelegd, Dit kanaal, dat eeaen aanvang neemt te llaaslriclit,
en van daar af een 1Jedt1elt.e van Bel,-h-Limburg)~rloop&, treak
11a in Nede1·laRdscl1-l,11nbur1, langs het stadje Weed· en het dorp lie
derweerl gekomen te &\jn I Lij de Zeveo-lloena, oo!lr de gem. Some
rrn , in de pro•. Noerd-Bl'llband ; loopt voorts in •ne n o o r d ~
doch hoekige strelkinr, nabij Somerea en Lierop, lutp Belmoad,
"" Donk, en van dur bijna in dae &elfde strekking, lanp llid
dr.lrode, naar •• HerLogeobolch, daarhU de dorpen Veghel, JJinllier,
Heeswf,jk den Dungen en Berlie11m ep korlen .r.&aod vNlbU,aucle•
.Jn 's Hrrtogenhotch ontlast het 11ioh , 11a eeaen loop van 21 u. ea IO
min., in de Dine. Dit kanaal heeft. , _ aijtakkea, als eèa taaclaea
,tuis 01, 8 en 9 , be1uiden Helwond , op Bintlhoven en eeae liij sluis
no. 4 op Venf10I. De kotten no hel cinclerhood dier vaar\ , wonln
door LeL l\Uk , G11der genot der inkomnen KOdl'lfl"ll· Bel ia het
onhierp •'!In •Uien den lnspecteor-Generaaf va11 dea Waterstaal G..11 ■ u,111 , en onder dient epperbablur , i11 bel jaar 18fi eo ,olgeoile ja
ren aangell'gd.
Dit bnaal besi11t bànaen de stad llautriclit ea ont"anl'
uit bet bassin in bel Noorden dier 1tad , dat doer middel eener telal1lui1 met de llau gemeenac:bap beeft. Ui& ilue Lavealom loop& ....
11oenlwaarh aan , door de veati•gwerkeli , waartoe ia bel jaar 1811
drie -gewelven onder de waHeo gebouwd sp. Het 11ieawe boaal ua
l..11ik op ■ullricbt, daL lbaoa (1849) s\jne voltoe\jitig aaclerl, atort ä
iaageliju dOOl' eeae lluia in dit basin , ut daardow 11\jn • • • dne vaart mededealen, en daarmede eea geheel uillDakea. Br aal._
,·ene gemakkelijke gemeenschap ontstaan tuuehen '• Heetop..._. ,
llaaatrieht en Luik, die veor den handel en scheepvaar& goede ...,...
ten belooft.
De lengte •an het kanul bedraagt 1ii,ISltO ell,; be& is aqet ailaa
deriog der beataaode havenkommen , in tien bodem breed 10 m diep
2, 10 ell.; heeft i 1 1th11t- en 4 keenlui&en , die der nalingwerua UD
lloaatricht op '• Hertogenbosch er onder IJerrepen , en 37 eakela .,_
haalbruggen, waanaa er 13 op de 1lui1C11 liggen, uacler de .......
binnen de 1lede11,
De Z111►W1r.r.a1vu11T komt aaa den Kleinea-Huel door . . . tcht
sloit binnen ·de 1tad •• Hertogeobolch en doorloop& die ia eeae DD81'11weetelijke rigting, valt bij de Citadel , aan den &00geoaamde Boom, ia
de Dieae; ligg•nde 01' di& kanaalwak IS ophaalbruggen, wMrYan dubhele 11) d1111 gr.oote11 weg .der eer.te kl... no. 8.
Van Smeenn1111 af tot voorbij 1luia 17 loopt dit kanaal over JW..
giteh grondpbied ; terwijl neo bo,cn sluis no. 18, onder Bocholt , he&
.lempentche-kanaal emeo aanvang neemt.

•U• _..,

J,gii,zed b;

GoogIc

WIJ..

41i0

Voor de prowincie Noord-Brab ■nd , is de lrngtc \'llJ) hel àauaal
~.000 ell., nis : •
Van de Limbnrgsche grenaen tot tl11is No. 13,
107 ellen.
" _sluis i'iomw.:r 1lS loL rlms Nommer ua, ~91S
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~ILLBIISVEER (IIET) of het Ou■1-Vn1, po11L•eer in de Lange

,1,.,.11 pnre. lfoonl-Bral,,,.,l, sem. CD iO min. tau z. w~ van Raa..,.
dod, o-ver do Du11ge, in den binnen rijwea van Outlerhout naar llum1dook, aan hel &•t onder &aam.dunk.
WlLLBM-VAN-GENTSVAART or WtL&.l&UIHHT, ook wel OOI
w..........•.u.u tpmoemd, rijweg ia de Lartgtllraal, prov. lfoordlJ..&,,,J, loopendo 'VAD de l,age-Zandschul naar den buitendijk tusecben
de Vrouwkennaan en de Nieuwe-nart, gem. Capelle.
'- naam HD taar, is wellist bij voornad , toen ee■ der Deeren •an
~ , •u.11 Gav pnumd, het tooroemen opvatte , die te doen
graJJIII., en mi11chiPD uit jokkernij aan dacn rijweg gegevea.
V.-,1 de bar, "Vaa Jl.un11■1u1 , in 161i8 opg~kL, lload clea
tUà 'de windkoreanio>en aan beL aoordeinde waa deaen w~g op den
dijk, doda wordL thaoa l u. aoidwurts tea 0. van deu we, luuchoo
de ,eh. de Nie11we-uarl en Willem-Hn-GentnaarL ge"Voodeo.
\iJLLR■-VAN-GKNTSVAAl\T
W11oL1&IIHli&T1 ook wel - ·
W1L1M&aaYuaT genoemd, geb. ~n de "-!,utraat, prov• .ifoord
B...,,,,,_, Twftledi,tr,, arr. eo6 u. W. Z.W. un '•ll~1-da,
kaal. • 1i u. W. ten z. un 11'aallfllji, gem. en iO min. Z. Z, W.

or

un C.,,U., aan den rijweg Yan dienaeJ'den naam ; meL 16 b. 1111 ooge
90 Îllw. Ook 1laal daar een booten wiodkoreomolea.
WJLLBJI-WIT-ZIJN-SLOOT, C!P 10D11Dige kaar&aa Kua-H11o1ou1.01v
ar loll-Hw.aa.oor gespeld. water ID[{.,.,..,,,...,_, prov. lf-4-U.l
'-', oader Oomau, dal , van de lfoor,l./Je" lr.ooando, me& ene
IIMOlll&clUu 11reUia1 in de T.üi uitloopt.
Dit water ia vmnoedelijk oou&un door beL rra,ea 9811 &urf, la
,,.._. eeuwen aldaar beouodÏid , •oor de lijmCalirijkea en linaeoblN•
brUëa , welke er loeD in meoip bateoclen, ID ua hunderden 11111D•
\'ftf'

ldaeabandm arbeid venebalten.

.

WILLENS (POLDKB.-YAN-), pold. in de heerl. Sleirt, pro•. Zrcitl
U.u..ul, arr. /L,clenla•, bot. 6or,da, gem. s,-.·;rleade N. UD
EIFI.onen , gem. SluipwUk, 0. aaa den pold. Stein , ' , aan den IJ,.
sfl , W aaa de Orced"Turt,

D\J';'ml "'

(~oogle

.no

WIL.

Deze puld., welke verdeeld- ,ronk in Voor- \Villen•. 8idd el
Wille na co Aeh\er-Willena, ÎI pt, volgcm het kaduter,
4t:S bond. 70 v,• cll. 4 wilarondel' 368- bend. 38 v, r. 18 •• ell. acho\
baar land. llen telt' er U h,, -..uonàr 11 boeNOllor..eden, Dec
land word\ doer oenen molen drooggehoudeu. Het besiuur bataal uit
tier Polclcrmeoslen ea eenen Secretaris. ,
·
WILLENSEllfflE, geh. in de lleiJer!j
'•llertAJgenbo,cA, b,
(Ji,tm,,iji P"._OV.- Noritl-BraN•d. Zie W1tLU11W10.
WILLBB af WYLLER, geh. in Op-Ge,_,, proT. Ln,,-,, arr.,
kant. en 1 11, N. wan· RoerMOdd, gem. co 1Ó wio, N, van s.-1-.;
ruet ii b. 'eb' 130 iow.
WILLBI (1'YI•), d. io bet Latl-,a•-Yalln/,r,rg, pro,. Lä.btug.

"°"

Zie Naawn.LR,

WILLBRIB , Wa..,., of Wwaaa, d. in Ooa& lwlii, op ki "-·
dcnlie eil. J• , l'elÎII, 10 :JO palen W. va•
317 palen
O. van Ba1a,ia I un dea pootèD peal•GI·
Hier 11.ortte oc den 8 Felri11111.f 1M7 eena loods plotseling in • wur•
door tie1tmedN •nme ofao- ••are verwoatliopn bûwamen, •ea
schreef di& ~ toe aan den hoogeo watentaDd, de vele ngeoJN+ia
en de hetip Wilidv...n I waarmede dae laatste dikwUla T-..-ld paa.
WILLB&WIL-TS; llaadát olidW welle kld, Wt..........n, ia de
lieert, Cl-tf I grooth.- ,.........,, 1 wal.-. totkeenlclijk
Zie Wawnwa,n.
WILLESKOP , ~- in het Lud-Na-•n~t • prov.
arr. UtrnAl·i bot. 11-,.,.. (IS k. d,1 3 flf. l" ie. d,); .,.._..
N. nu deir tJuel, O. nd d• pm. lhlelatein, Z. . . ......., ,
\V, an IJll.•1,lt-èà-1\eteles , ......1 sQ de pn·, llootf'oor& an clrie
zijdco omnngt.·
•
·
·
Dea gem. llelllaal> ail tie heerl. wfne ■ 11op-en-1'ort-llee1wijk en Bloa..tod,
Tlllpa• het udulw, eme ~
Ylaklo ,aa 1H8 ftand, 84 "• ,. S7 •~ eH., wauonder 1310 - - .
40•. t. 81Y. ell.lMI...., a.1ul-J telt 7i h., bewoond door 98 ._...,,
uitmakende eene bnollamg nn nim 800 iow., die io lendboaw ; ..
\eelt, bande) in ••• i Nier; aanlappelea en (lfllDBII hun ......_ dt
deo, Ook heeft meil el' eeaeia wïnaiaoutaaapnoleo,
De llvn,1 die men er naim iOO leK, bahMNIII to& de.._ 1U
Monlfoo,I, .._ De R. K,, die " l80 in ptal sQa, pencllÏiMI te
. . .,,..,.. óf te ~ - '
•
Men hief& in due ~• geen llllbool, maa de kiadereD ,__,.

s..a,_,,,

veen-,.
v,,_,,,,

af....._,

011.,.g1

~helfk •

••foort, pleal~elïk

te °"'-aar,

onder ..... gem. een pi•lle van he& Be&raaaa...
me•&••• e Plè1,, dal lijnen. naàtn oatleeade vm eeoe uera.
herberi ,_ Pleil 1 &hau een pàrlik11ti.r bui,. Zie voerll he, at.
Pun (Hn B111bNR11•w~.1u-•D1-).
Het wapen deaer pm. bestaat 11ilemt veld •an aihw 1
he& 1e lwee lilw 1wa11an awmaaeade op aeD t1ee YIB silter éa ,,....,
het· ie• Ie tan ailver met drie molenijaeri TBD keel , het-Ie me& moriaan· ToorkomaMle ait een poel vaa natuurlijke llear.
WILLESKOP , TOOrm. af10naerlijke heerl. in het 1,a.,1..,,.•••-,.
foorC, prov. Ueredd, arr. Utncl,t I ltaut. /J•ldeira, IJ9ID• Il' i..,.,,;
palende N. aan den IJIIDI , 0. aan Korl•llcen•ijk , Z. am Blollaad ,
W. aan l\a\elea.
Deae heerl. bevallc nicl, dan de pold. W1llukop, co dulia
1ieni1re ventrooid liggende h., hel geh. Wi llu kop uilmakcndc, ~n
Vroeger

ge.........._..
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bnlut , wolgr.n, het kaduler , eeua opp1nlakle van 488 band. 81 ". r.
:S7 •• cll., waaronder 416 hond. 81 •• r. 37 "• ell. belaalhaar laud,
1.I& 38 b., bewoond d001' 16 huisgn., uitmakende eene be•olkiog
••• onpveer 340 inw.
HO Hen•• die er WOIIID, behoorea lealelUk onder •onlfoo,i. 0.210 R. I., dia men er &elt, parochiërca to
De kinJeniia pielea onderwija Ie 0.--,,,..
.
hè bee,I. acbijnt vroeser op 1iclt ulffll ...... Ie hebben t doch ÎI
sewle.-L •muplUIL• J•rea vereenigd _, K&rf-/leu•ij/c, waarruede
dj scddr& eene Jaeerl. 11itmuli,,. Zio W11.1.11&ot•1■ -l1111w1a.
tiet pi. W11o1.aae, lis& 4i u. Z. W•. 'fan Utm;ht, 3 u. W. ten N.

n.

0,.._,.,., -

~- IJaeJs1ein,
liet wapea deler heerl. bcttewi uit drie molen\lun wan keel , op

cea 'feld YH ailye,,
WILLISKOP, pold. ia ui L.tl-a__...,,_,, p_rov. 1l1mAt,
bal. U...,.;a, gem.1'ill,d,,p; paleDlle N. MD • • Llael, 0. aan
dea pold. 1.ort-B--Uk , Z. aea a. poW. llo1land , W, aan den

p.W. 1aae1..
'
Dlrae peld. balae1, vo...,_ t.& ~ , • • oppenlakle un
'81 ..._, 8 •• r. l!l1 •• elT., waan,adw 416 hoecl. 81 •· r. 37 v. ell,

scho&l.ar laDd ; lelL 39 h., wurender 19 boerd1,Uen , en wordt door
,,.. ,lanen, op dan IJael ·wan· het ewer&ollip water ontlast. lleL
laad Ugt 1,31 cll, eaw A. P. Het polderbettu11r bataat uit dea
~ter ,
Pold..--terc•, •ier llcemradea eo eenea Sc

L••

c,.._ri,.

WILUSKOP-BN..JLORT"BKISWIJK, h_.. ia Ml r...J.H•llortl•
(.,,,, ,_ pro•. B,,_,., , arr. Unc/d I bD&. JJ...i.m. , 1(91D• Il' illalop ;
,alemle N. MB tien IJuel , 0, Mn de pm. Montfoort, Z. aan de heerl.
Bl•laad, W. aaa de heerl. Dijknlt--•Batela,
Dae he.wl. bataat IIÏL de ,oorm. alàond1rlijke laeerl. WiJl ea kop
• &erl-Hoe,wijk; besl•l, wolgem heL lracluler, eeae opperwlakle
v• U4 bood. fff •• •• i •• ell., WMfOllCler 701J bund. 67 ., • r.
8t· a. ell.
lanil; ,&elL IIS la., bewooacl doe, !Si buÎltJet., uiL

belat,._,.

~ t l e eane bo,olkilltJ vu 460 inw.
De !iOO Uet••• die me11 e, telt, behCIIINIQ kerkel.Uk lol de gem. van
lloa1(-,. Do ll. ll., dia er ,nim 300 in p&al aUn, parocl1iiiten ge•

dcaheltik te M""'(oorl, gedeeltelijk te O""'-'er• Do lûoderea genie
tea pleekelllk anderwUs Ie
1 cecleehelijk Ie O'"'-ater.
Dm, beerl. werd ia het midden der worip eenw in eilJendom bclla
t• •
M&IIA PeuD1', die • ht 1747 nuide beleend werd, van wie
•U ia 1787 sekomen il aan Ja, Sna'I' , ia wieu galaehl •U Lot. uu

11-,..,,

•- Yerlileven

ÎI I aij■de

lbau Arubaobtalieer waa W1L1•IWll'•a11-lior.r

8'oar.&•••

Uanrua de Heer Wau.u Ga■uD S..a'I' ua
WGGnacl&tig te
U...aateiD.
Het wapen de.. lt.rl. baal.aal uit eea veld wan ailYer , mol drie

melenUaen ••• k11l.

WILLE610PPIIWIJI (DE), dijk in laet L••-•-'fflffl, prov,

Utndal.

•

Bet ia dat pleelte ••n • JJ,-Lliji, hetwelk aicb, ter lenste wan
01UMNIÜ11 uur 1aan1, laop de suid1ijda HD dca IJuel, wesLwaarl.l
uu ■oal(eor&, leL bij de 1111d Oudewater, uilllnikL.
WILLKSVLIKT, •oorm. waler ia Zm-Uollaud, dat Gnï,oortl ,an
de owerip gedaeltcn van bul &cg111woordige eil. Goctkmtà-cn-thtrflailee

al'scheidde.

W 11,.

s,,..,_..._.......

. Wll,1,1,UI (KAAP-), kaap in 0.11-/,,dii, ia de
sor, Aan de Weet bil ,an bot
eil._ Celdn.
•
WILl,IAM8TAD, nrl. h0111gr. ia lfetkrlanu-O.Îfln11, hl. S■ ,.....r.
Zie W1r.r.1■1Ta,
WILl,IBRORD (ST.), d. in de b11r. ,aa BrHtJ, pre,.

S..,,._

6-d.

/f_,,,_.,._

Zit' H111n (HIT).

WILl,IBRORDS-KOl!IVKNT (ST.), YOOrm. llao1t. in Knae,._J,
proY. lfoonl-H.U•, te HtlÎlo.
Dit konnnt, ook Rt.11,an genoemd, werd in het jur 1410 .....l
P.n a11nyankelijk door •on•ib• van den derde• regel Yan ST. F • 
bewoond ; doeh in hel jaar 1.t:18 hebben de Broeden , die het bnooa
dea, den re11el nn St. Ava111TU111 aangenomen , hebbende Wàauu YP
111111, die tot Biucbop "" Utreeha pkCIRD wa, bel ia dat jaar,
inet toeslemmiDIJ der l.l00tt.enoogden ,an Stein ea YID SÏOII • g"J,r,gt lot de orde der RPff1tliere ltu11■ niken · en onderw.-pea het lapiUel no lloHHd. 0..renboYen heeft hU St. w...._ ....
Ko1nuT daar aU wooaden tot ND kloolter en laanae bpel la& kerk Yfrbnen. ■,1T11u, Biuelaep no lla!Jione en W,r.uY... Vibris
in 8i11CboppelUke Abn , beet\ allen tk-o pnea ·, die bel kloe1tff of KI
kerkbof, na de inwUding • welke in-1439 beeft plaat, phad , ~fflHili
tiglijk bneellr.n MOden, God aldaar met aaadaebt _d"o bidelea, of
iets lol •oordeel of tot opaierintr YaD het klooster aouden ailnil- ,
40 dagen alut verleend. In het jaar 14ft t..A J.t.11 Ku.u&., P.uteor
no Heilo, behouden• 1Qne llffllllÏlheclen ea die , u aijae auatn ,
aan de R,gulieren nn Heilo verlof rt(8ftD, om eea. kerkje onder lijae
parochie op to rilJtea , om er de ukrameolen te bedieaen en de dooden
te lietrraYeo, In be& jur 1487 beeft Jo■.t.11 Bn1oe11•11n , Pateer
no Heilo, een Yerdrag met de selfde I l = - ........,. , •"• Ml
laouonieb gedeelte Yaa de pastorij en de
DÎIIIJ!D, die ter ........
heid der begraft'eniaaen p,ft'erd werden. Dnu, •a• Ben-', de '1lf
en vUnigsto 8i11Cbop ,an Utreaha • ·heet\ dil ""1191J ~ILewd.
In de kerk warea-1 autaren ; een autaar, dal de B••...,. 6 - 'Lm
en Sr. Mamau., 4U. , , . . Bag,ln ST. Ju • Dooper m ,tlU, ,,,___
9"' toer.-Ud •• ; bel aulaal' Yan de R R. ANWTltn, I011UP1 èa
B•wgeli.,t ea AU.w_ir; dal ••o de H.R. W1L111101H1, A..,..._
Tn, J.-ioa en ,llk ArilÏ§fll; dat Yaa de H. H. BolaAC&w met -V•
meirnellen, L&VHH&VI, .....__ en 4U. l,eiliga; dal 'DB da H. H.
A••a, M,aa, •.&0un, en .4U. ~ - Dae aatarea lijn ook iap
wUd in het jaar H40. Jou■, Biochop ••• Korke, Vibril in Bil11ehoppelUk• Aken 'taft llnoutn11 ..,. o,-r.r. den drie en •Uftir•
Biucliop 'fan Utrecht , wijdde er oor drie autaren in , in het ja,
1449. f1UN n■ Benao•DII , de 1ewen en Yijftigste ~ ••
Utrecht • beeft dit klOOttu onder ■Vue t.eherming pDNHII in hel jaar
141S8. Mm■1r.1wi en Bun, HerlOf en Jlertosia •• B ~ , heb
ben d11 Yrljdommeo, die llaiaNde 0-,. aan be& klOOtter toep.tau laad,
goed11ekeurd ea beveetigd in bel jaar 1481. In nrmill het wttfeed der
.kerk op een ongelUkeR &Ud gehoaiden werd , heeft de Bieacbop :r■-
VH Ra•u •erlof trr.lJO'•D om het op eeoeo anderen tijd te Yieren. Betr
h■ •t.11 DIA Muos en lijne bainrouw S1111ao11 " " n Co11r.n1a atielat•
ten , omtrent het jaar 1ll00, ccne Zaturdagsche mia in het kl-tff
van Heilo, en gaven daartoe een 1luk· laod1 in den ban •nndat dorp.
Ten t\lde dat de uieuwe biadODlDleo in de Nederlanden opgerif& wer
d~~, 11 hut klooster
Heilo op bevel nn Plus IV nrnieligd, ter
"'JI de g11ederrn en mllom&ten aan hd nieuw" bpilll'I, dat ras tl'

~•rt
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Haarlem opterigt was , loeselffd werden. JaCH Z.w,a11a, de laahlt• P,·ior
uo dil kloà.ler, ia cle eenle PNIOII van het kapiuel rworden, IJe
·,iaal1, waar dit -llooster gea&aaa heelt, ÎI thans. niet. meer belend.
WILLIGB-LAPtGBRAI ,
ia dea ~ , pro•-· lllfffht,
wrr, U1r«II, lant.
(1 k. d.,. i m. l., 1 1. d.); palende
N. aan de gem. Zevncler en Cabaaw, O. ua cle ipm. Junveld, Z. aan
dó Lek , W. aan Selioonboftll,
Dese gem., welle sieb ter leng&e ••• omtrent eea oor gaans lanr,s
de
ait1&.rek1 , beq& dan ook S-• eipnlijlr.e lont , maar de ,wo
oiopa ataaa er venpreid ailaea, ZU beslaat • •olrn• be& Wuter,

rm
IJ_,,,-,

Le'

ttaeoppenlaltnan 119 baad. 74 •• r. 15 •• ell., wauender899buod,
· 90 •• r, 03 •· ell. belaatbur lacl; telt.60 h,, liewooad door 79 buÏIIJlll.,
uitmakendo•eene bnolkin3 ••• 4IO inw., die-in landbouw en •eeleelt
b11n '-taan vinden. Br ·ia een •oet•eer
De Her••• die er 315() in getal aijn,
ren lot de pm. vm,
ll'illige-_lAr,,,,.....Z....,.,., welke ia dae burJ, pm, •ne kerk
beelt. 0.- ••• v'6r de lleCarmat.ie eene parochiekerk , waar•an de
Proaat van St. Salva&ol'lkerlt te Utreclat bet ,egt bad • - den Putoor
ie te laaldigea. In 18116 bnirt ""wel bel palloon- en he& losten
ambt niet meer op dan 18 aufcl. H,& ia ND U.. phouw, dat lleebts
8 mia, buit.en de poort vaa Selaoonlaovea_ 1taat., met Noen lapa lorea.
Veo, den inpaft' Ieee& mea :
.
Ju J.u:oa Uvnu. WU.'I · "
Han sa.nT . . ....,.. • .,. . na .... nau.
Hu W.11 11ft • • .......H
Scauu •aa ..., ,..n.
tffl.
bitler•Je ·,taal ••• alle aadere baÎleD aftl-derd in het phoomle,

t.::•poorl.

Uli-.

lijnde de paatorie, die er • ~ bij 1toad , huevena ·eeaip hqiaen
omwer IJIWorpea in 1679, (alt te dif& onder da stad gelesen) ten
eiocle dea -vQand te .werhiaderm aieh daar te Dftlelen , waarom de Pre- ·
dilaot amert dien tijd te Sehoaabavn wooal., Uil bel fond1 vaq
ooodlijdeacle kerken i1, ia bel ju, 1838, eene loelap 'fan IIOO 8'dd,
gqfHCD , tot henlel ven hel bouwvallis kerltpboow dner pm. Ouk
heef'l de toa1malip lmbaebtaheer door milde riflen daartee bljplra•
een , terwlll de ra-te aelve ook l>ewUua ppven beef\ •an bate be.
langstelling in bare pllclieoslip uogelerabeden,
De a. K., leD ...... vaa llO paroclliërea onder Cddr.••
Men beeA in deu gem, NM aehool , welle pmiddeld door 00 leer•
l,agen buoeht wordt.
.
·
One gem, il eene beerl., welke vroepr een leen MIi den Biueltop
van Utrecht ••• en in het b.gia der 'forip NUw een eisendo01 •••
LmaHT ••• Çua•on, Heer • • B . ~ . Lat.er werd aij bete
len door &ua81.0na· Hn■H•• N ■eoa, Medicinae Doctor Le Gouda,
dia er ia 1708 door de Stat.en ••• Otreelat mede beleend werd.
Thaa, ÎI Ambaehbbeer 'fan
,L....... , de Heer Maun.1,111 Bat
. . VAN Vun, wooaaeh&ilJ ll llautreeht,
Aaa die van Wa111a-Lu&uu ia , tea ....,... •• de Amhaebu
,roa•e, reedt in bet jur 11SO, door leisff Leu. V ,rerlol '"'Pnd ,
om , in plub -•an bel baurttgt , het aehepenerest te pbruiken , tu
bonden door Schout en Schepe11en , die van wege de Vroa-e aanBe•
5leld ac,11den worden,
·
WlLLIGH-LlNGIRAK-BN-7.KVKNDER, kerk. ccm., pro•. Zr,.i,J.
l/01/1111,I, ••••· •an f;o•"4, ring Tau &lenlote11.'

w,.......
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Deae 1,rcm, lacoll cénc 1",rk te W i ll i ff e - L ilB I or• Il , ea telt
aieleu , omlt!r welke 110 Ledema&cn, De eenle, die ia deze po.
het loerMrall!J. beef& wurpOOllllla , il f9"0llt Manaau tmK:1.1111• ,
Jiis ia beL j11M 16H lterwaaru lr.wam 111 10 het jaar 1171 o-.crlced.
Va11 16H tet 161!1 was de dieul te Wu.1.10...l.&11111111&& waugeoemca
ueDIIO lijd la■ IJ tlow dea PndikanL wan Lani,enk-over-4e-Leli. , lale&'
iloor an~eru Pr1.'tlika11len en Proponenlm. Hel lleroep ge,chit:dl door
,len kerkeraad , · onder appreliatie valt deu Aruliachleheer.
WJLLIGEN (DE DB.l~), hor.t. op laeL -eil.
prov. Ze.
arr. ea !li u. N. W. na ZiermH , bot. en t e. W. waa
HraawnJ,,,w:,a I gem. mt f u. N. W. vaa B'-=ee.
·
Dao llu6t. llehoort, me& de daarbij hei.-t:ado gronde■, halaande
eene oppe"lakte MD IS& baad. Il v. r. 91 •• elL, aan WIi! 1-r
W11.1,q ll1ua1ue ■011111 •IIII.IWf, YIWIJIII' Ple9Ï4e11L der NedellaaiiMM
Bank • woonaab&ir te Aam&erd--.
Wlf.LIGB-VLAll (DE), duinvallei In
pl'M. Jfew4HölluJ, pia. Sdtoon-lhoel-H•~-c.-,.. - 0.. cluiavallli,
door over1troemin1 irede.eltellfk veraield.
WII.Ll&IKBBKBI. ol W11.u11Un, •--• welkea 111e11 ~ .-(&
aa• du pold. het CA..,..._" ia ,,,,,.,,_,,,,, pniv. lf..,.Uol&.l.
Zie Culu.•am.
· WILLERIK, d. ia On1-Iadil, op het Su,,__ cil. J-. Zie
~

s.o.-,

la"",

Tle..........,,._,

w..........

WILLINCK of w...... , erN ia~ li.erl. B-..ar1, pruv. Gel
rkrlaad, ctialr., arr. ea 81 u.
O. 'f8D .ZIIIJIAn, l&Mt. en 91 u.
O. N. O. van .4allea, pm. en f •• O. van 1'1111,,.,.;;1, io t1e
buur1. Ral••, 1 a. ••• de Pnaiui1ehe ~ •
Dit ene, hel 1taràliai9 · •aa hll uaainlQb .,..i-& W11oU11C& ; he

z.

,taa,,

~

de dullN bebaorende B_l'Glldm , ee11e epptnlakto •8"

U9 bucl. tl v. r. 97 •• ell., en ,ronlt ia eipndom ~ door tlea
Heer L. D. n Laan• , 'NOllllchtig \o W iatcnwijla.
lle11 YindL aldaar ••e uort 'f8D lleea, _l._e bU moe meer W11111tip bebaadeliag bU do opdelving, W1181'1Clairuük loL vloeren aoude
li.unaen wonlen gehaaiffd.
WILI.IS, d. ia het lJN,,harlütr der proY, Utlffltl. Zie W1a.a•.
WILLIS, berg ia Oo,..Idii, op he& s• ....,.. til•. J-. Zie
W1u1.
WILLOUTSPOLDEll. r,ld. ia het eil. Z".iJ.B...,,_,, prov. Zee
land, arr.
bat. Hei,J,n,Nad, pm. Jfuu; peleode l.ea ll. 0.
aan den Kruininser-polder, z. 0. aan den Ni1ae-SteUepolder, 'Z.W.
aan den Zokpolder, W. uo 'I Nieuw-Landel&ea.
WILMKKBBEEK, pold. ia IYalfflallJ, p~•• .z.;,1..11o11a,1. Zie

the,,

W1UII.KUBII&,

U...,.,,

WILNIS , pm. in hel 0..rarCin der prov.
arr. u,-,,,,
kant. Leas (4 k. d., ~ m. k., 51 •• d.); palende N. W. aan ■lj
dreclat, .N. aan de IJCm, Via...__W,wpneen , O. aaa Ondhuiaea,
z. aau Kanterik-en◄e-HoutdUba I W. UD de Zullaollaamcl& p.

Aehltieolao'f1111 • Znenbofta.
'
.
0.. pm. bestaat 11it den pold. Beooehn.-Heinoomnaut,
Deweatea-Heinoom1vaarl eo Weatveen; hnat het d. Wil
nis ea het ph. We11veen, beslaat eene oppervlakte. vollJCDS het
kadaater, van 11584btmd.88v.r.97v. ell., "aaroadetlOOObuad.Lr
laslbaar laad; telt 147 h., bewoond door il57 huilffU., IIÏ&wallelMle eeue
be\ollin;r no 1200 inw., die meeat ia de venaderU cu het makea \'U

W 11,.
boter t'D kaas lum be1laa11 vinden. Uoll heeft men er IS sclicepm.ikcrUcn,
1 molcnmakerU en 2 klompcnmalerU\m,
Do llcrT. 9 dia et 8ffl in getal atfn, hehootto gedeeltel\f\ tot de
gem. 1'ilau-m-Otullrai:m, pll:eltel'ijk lot de ~ • No,mlm.

· De IS ll'emo111tra111~, die er· wanen, belaooren tol de· ~au. 'l'Dll
UtreeAI. - De R. K., die meli er r11lor 4tJO' aantreft, _,den gedeehe
lUk lot de pat~ vao :rijd,wit, ~i!ehel\fk tot: die nn 1'oorJn, ,rere•
lead. - f>e S l.r., die el' aijil, beÎiooren tot_ de rinpynalJOP van UltAoom.
lfen !'Jee~ in de~ aem. ffne school, (l'l!lllmenlijlr. md Uvd4aiun,
welke ptuiild'eld door 1i0 lecrlinpn IJnocllt wordt.
·
Den gem. behoorde vroep tGI de proostd\f YDo St. Jan , than, aan
het Domein.
He& d. W1U1s, ptneenfUt Wn.r.11 geftOt!md, til[t ltl n. N. W. un
U'Creefil , SI o. w. t'an Loenen ' sedeetrefll: op liet podgebied van
d'e gem. Oudbuhen, waar ooit cte kerk 1t11at, d,e, even als de
plll'lorU , in 18S8 aabdtalgt betsteld· is.
·
In eencn brief van Coa■auD, den twee en twintfir,re Bititchop no
Utrecht, in het jaar f08IS 1reschreven , wordt het Vi1H11-Honn ,re
noem\'.l en aan den Proo1t en het kapittel yan St. Jan arpslaau. Het
is eea fraai en wel betimmerd d'orp_, waarin de huilt'n , ter wederztjde
vao tienen ecLoonen en breeden dgl , in hel midde■ me& hoornen heplaat, sebouwd 1Un,
.
·
De lermis nlt io Dinplar na den Uteiden 7.ondag ia Oetobcr.
WlLNIS (BUIGB-), tieerl. ia Amdertawrl, ,oorbeen tot Uolland
behoord hebhmde, th•n• prot'. llt'ltl:ht. Zie llv1G1~W1L111.
WILNIS-BN:-CJUDIIUJZEN, lerl. p., pi'O\'• l1tmAt, klau~ van
Ulndd t rifttr van •ijtl,tel,t. .
·
beeft in deae gem, ane kerk te Oudhohen, en telt er
9iO aielen 1 onder welke 400 Ledematen. Da eerata ,' die in dete gem.,
in vereeniging met Vin lt e-r een, het leeraarambt heeft waa~enomen ,
ia lr!Weest W11110t.DW B1r.m,, die tiier iu 11ffJ4 door H. B. Gedepu
teerde Slàten werd aangesteld, hU werd in 1 8 opgevofgd door Hn
aicok nw 8ai1&, die in 1654 emerita• ""1 en in 16111 overleed ,
oud Ui jaren. Tot in 1738 is de dienst hier be1tcndir waargenomen
door den 1oon , kleinzoon en acbterlleinzooo van gemelden H. \'EN Ba1•& ,
,relke alle D111a1cus n11 Ba111& aenaamd waren, Na ch?n dood ·van Hb
aacu• Gocatr•a•. in 1779 Yoorgevallen , i, er Y i ~ ":in :irpheiden •
eft in 1'174 Coa1111.11
n11 S111-r te W1r.111-u Oui,avaus beroepen,
die ,n 1779 naai' 0udèwater vertrok.
WILP of W1r.,a, d. op do Jlliddel-Yeln.,,,, proY. Oeldrrlnd, distr.
Pel•- 1 arr. en Si u. 11. ten 0. van Af'tllaeta, kant. en :J a. N. 0.
na ..lpeltloora, gem. en 1i u. N. tab 1'oont, aan den Usael.
lli..~hien is ilit dorp wel Lel ulfde al1 Vnw•, dnt iu eene tljaalllst
der etrde of twaalfde eeuw nrmeld staat. lllaar het eent komt het
toór in Ar.naDr V,,.. S. Bo!Rl'ÁCD, do in de cenle heln der actitslo
eeuw , onder dee nhatD Yarl Bu,r.,Á, Het is een aangenaam , maar
klein dorp. Men teil er 200 h. en 1800 inw., die mee,\ in den land
bouw hun bealáan ,iaden.
De Uerv ., die er ongeveer 1000 in getal •Un I onder welke 400 Le
dematen, maken etne gem. uit, welke to& de klaas. nn .Ar,,/wa,
ring van Apeldoorii, bel1oort. De eente, die in deze gem. het lecraar•
ambt heett waargenomen, is geweest GE011c111s Jluunos, die in het jaar
1398 hier i11 dieust •111, en in hel jaar 1601 n.iar llueti11cbêm nrtrok.
Het beroep seaehiedt duur den kcrkcraad.
•

.,n

l••

WIJ,.
Hel voonle gede111le der kerk i• vrij oud , ujode döor den tl. Lu111a111,
in de acb1ste N?11w I ricbonwd, aan wien alJ oqk la&er ia loq}e'll'ijd. Dil
gedeelte werd in 700 door de Saksen verbrand en ia 780 her•wd. Het
achterste deel is van 11S99. Velgen• de aanteekeniugeo van deo Bissdaop
Dl llo11rs had de Hertog nn Gelderland het rqt na iemand lol ltet be
lilttdeo Yan de pastorij te benoemen hetwelk Gu■■u,a, eehter aan hA
kapillel Yao Deventer 1.Neebr\jrt. Daar waren twee vikarijen , ieder u,et
den last van twee miuen ter week. De eeoe, te weten: die YaD 0. L.
rou• stond , in het jaar 11571 , ter benoeming van Faou na ••
a:11n, Over de tweede , die ter eens nn den Jl. Aana1• Bftlidtt
wa1 , had. de Abdis no Ter-Hunnepe het aelrde regt. Dan
er INI
eellt' kerkdien1t , wien• bedit!naar gehouden wat '• Baandaga de onbloe
dige ofîerbande Goeie op to tlraro, De &oren ia mee1t. van lor.teen •
liet koor vierkant. Er 11 in deae kerk eetlert USUS een orgel, hetwelk ie
den loop dezes jaar■ (1849) door oen nieuw ■al Yenaop worden. la 1781
is de pastorie argebraod , waardoor de kerkelijke boekea mede door bet
vmar verteerd sijn,
llo R. K., van welke men er o~WHI' 800 telt., behOMt:D pledtelijk
lot de stat, van Dr.üt-"! 1 gedeellelijk tot die van B1116'00.
Do dorpachool wordt ge111iddeld door 100 leerlingen haoclaL.
Wn,I' wàa vreeger eene beerl., aan den Preo1t van Deventer loea
ruerig en buiten do palen •an Gelderland gelegen. He& ridderHjl
slaelat van W ILI' , voerde den DBIID van deae plaats , eD wonh on
der de aon1ienlUule11 gemeld.' S.zaT
(Deer) Dl Wnn:, bield
de liemlen van Ulllf'l'OOrde en de buise11 Eltinek en Suverine le Nu
lere, ter IC't!D Hn den Bisecbop HD Ulrecht, eu, met toestemmiog
VAD aljne dochter CLU■n1&, schonk hU die, in 1i&O aan beL ~-ter
Betblebem. Hij •omt ~ l a voor, met 1Uoe vrouw E1,1suna ea
met sijnen zoon B,11.,., m 1i1Si. Meest alle penonen van dit ge
slacht voerden den nanm van EnaT , aoodat. aij moeijelijk nit dkan
dr.rrn kunuen onderscheiden worden. De luuk 1tierf te Il01aDde in
1äOIS, en toen rees een groot nnehil over sijne erfeoia nn Wu,,
h11■ehen Joaaa nN 81111111 vu WuLVU , natnen• zijne vrouw Ar.ne
F111u1 vu C11uaa, die af1tamde van eene 011dmoei HD den ever
leden Heer EnH na W1LI', te weten van Oo& va.w War.e, mel Hsa
F'11111 vu Cuu11111: setrouwd , aan ecne zijde , en het pslacbt
~c■1-■un111111ca aan do andere zijde. Dit laabte leidde 1.ijoe ,qten
al' van RLtu ■na vu··••• Ou■, Vrouw nn Sa11011 Sc:■ 111■a.ns■111CS.,
•ien1 11akomelingeo den naam nn O,n bij den buoneo gewoegd heb
ben, De grooh·ader van deae EL11&11BT11 was EvlllT ua 0111, jong1le
zoon van het b11i1 vu W
die , omtrent hel einde der veertiende
reu• , ter onderscheiding , den naam van 0,11 en een lambel in aijn wa
pen aangenomen bad. liet gealacbl V&a Bnaua beeft de zaak gewea
nen , en hoewel de. goederea •ervreemd sijn , echter den bijnum v&11
Wu.• blijven bebOHden, Her&off Ka11L maakte sicb mei geweld meealer
,an het bttia te Wtn , na den dood vau Heer BnaT , en pr Le& ter
leen • in 1008, aan •Unen butaardbrocder Jou■ n11 Ga.u, onder
'IIOOrbehoud voor hem , van hel regt vaa opening des buit , van •er
slerfj van diena&eo , no klokun,lag •
bede , van ruitergelden ; ait
•eU.:• uit10nderintr men duidelijk vernemen kan , dat die regten te
\'oren aan dat goed eigen waren • en
de Hertog toen eeae mart·
spreuk deed, Naderhand is het leenheerschap weder aan de Statea va
Overijstel, namens de l'rooa\dij van Oewenter. gekomen, en het goed
fl'''noot 1Jl'41D V0Orrecrteo,
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. . dit. dorp 111 llleD •roeaer NB lul., lte& ~ lu t-h -Wilp lfe!hce.... Zie bet art. WILP (Hu Suw-T■-).
.
0., lermÎII to W1LP valt in d11n ftftleD \Voeaudag ln Sap&ambrr.
WILP (DB) of' N Wu... , pia., pleel&elUk prov. J,',;.1'-J, b. z••
l.'IWä,1, grie&. 0,,""""'"', arr.• 6 u. N. 0. 'HD H,ern'llfffl, kant.
ea S a, O. N.O. no B ~ , 1 n. N. van SigffnHIJe, waartoe
da& pdeehe behoort , ,iedeellelijk 10 lieL /1' n'-r..,,_ prov, 6-i•
, - , arr. eo Il u. z. "\V. •at1 S...i,,ga , kaal, eo 3i u. z. z. \\o •
.,_ Z_.ra, gem. en 1 u, Z. van .,.,....
De .... dner, thans· volkrijke, haurL -had lijn eonpron.r ÎR liet
~ eener kleine lappe,U , onder eenip hier 1taa8"e "eenhul•
._ , waarop eeae npnwulp (#Olopu P,_,,.,) af'pbeeld wu. Door
à ■-.r·.,... den llew 1. P. 0.., Burre. . .ter ,aa "rum, 11e11111n
de ......_wing en lan!font.ginniapn bier thau aeer Loe , waardoor du
armoede m.,. eo meer atu-L.
WILP (Uff HUIS-TB-), Toorm, adell. h. op de MiJJ,,l.Ym,w,
pro•. OelJnlara,I, disLr. Ye,._ 1 arr, en 8' u. lil. ten 0. wau Jp,.•
.,_, kat. en I u. N. 0, wan
pw. en Ij u. N, vau Y oor,t ,
1 min. z. na Wilp,
·
Dit hllÏI pronkte met eenen 1Nr ■waren YÎt!rkanten ea lwee l'Oflde
\ol'NI , had twee ruime voorhoven , oncl1ncheide1111 poorten en drie d11b
W. grachtea. HeL werd door Lau., llertog •• 6elder, ia heL jaar 100g
u■ aijaen nlaurlijken bneder, J&a u11 GII.NI p1ehook1111. Al&011
bel Mff "'"allen wu, ia bet in 118& jur 17a8 door dea eifenur ,
W--u.... , 8aroa YH a.....u., ff_,. ... ll'ilp, ~ ,
en Il'olllràt, ,.fiebroken en de graehlaD plempL,
Big& bij de ·p1aa11, wur •bef. p11Ua heeh, IÏI& men t.liau eert
.._,eed, dat Ïlt ..-adem wordL lmctu dowde wdawa llA11111U11P,
.-.elttis Ie Wilp.
WILPK, d, op de •ïMa
preY, 6,IJ,,ln,I, Zie WILP,
WILPKBHORST, •ao1111. aclell. h. 4JP 4e Mültkl-Y.,_w, , - . fhl
dist. ,,,.,_, wr. • 8 u. N. ICD 0. •an 4111Ma 1 bat. n
11 •• 11, o.... ~,,...., .... ID t u. N••• w.... ,,,.,,,,
t ■• Z, W• VU 1#' ilp , WaaroDClll" be& beboo,de,
T• plaaue waar , liet plaan haeA , liet m,a &ham een boentuerf,
in eipadom· beulen door den HeerV•, woonacht.if te De•an&ar,
WILPSCHK-EN-NIJBNBiilll-KLEI (POLDBB-VAN-DE), pold, op
à llwlMI-Yal••, proY. GalJnla,I, diatr, Y,,,,_, arr. Jlnltna ,
"••'- ~ e... ' gesu. ,,oonl.
WIL , d. io betuaU•Nfl-Y.._.,.,, prov, Lialnn-g. 2ia Wun1.
WILIE, ook W11,11u•, WILDu, Waau of Wu.■a s-peld, eo bij
.de-laadliadeoW1ut11 genoemd, d. in IMl&fl'aal'a. Y-'-n, i,rov.
~ . ur., keut. ea iO mia, Z.W. HD M.,,,,ricld, gem, 0....
, , .. . . . . an dm l&raalw■r Y■D Mua&richl op Toupre■•
tie& ftON .,,.. or _,. ........,, 11881' de lul YIID hel. laod·., ...
....,._ap, en aal all een eigen ....., aaa daa plaats fll8YeD
dewijl lij (plljk de meene derpe■) HD ..daailJ eeue buancbap or een
gelNelaL ••• weinige hui... 1 · - - UDYaBI genome■ ...rt.
DiL dorp
gemeenlijk toepnoemd wILII . . . . . VIIOIHOYII·. oadeneheidior van aadere dorpen •an dien ulfdaa naam , di■ , daar
ia " aabuuncbap liJra ; doaii uden • wordt dit liorp, bij ha& lalld

.tl,.,..,.,

.i...--.,,

Y,,._,

...,._,1.

+,

"orc1,

,olk,

ter ondenebeidiug , van de audere gemelde dorpen, oull. T111a,,..
toegeaocmd, aL; nau& bU M811&ricbt (hetwelk alj blootelijl
bü terkorliog Triebt noemeo) gelepo.

W,....■.,

W l L.

Hol js op oenen midddmatîtJ ,ei:hcYen po11d, ,luuc:ben tsee Jaean:l•
ll'ebonwd , en liB"t ullerwege door 1eboolllle .DRu:iO&fl : •11e11 no vcr,c
geen oaaanpnamc ''WertooniDIJ opeQrl. Moa -lllR .er 11W .h. en ruÎIII
9:W in•~• die u111!1t in d1111 landbaaw hun bel&aao üaden.
llt! i"w., die er allen R, K. lijn• bebCIOnll tot de par. Yin Q«Ml1'a-OfflAo.N11, ,welke J1i11r eene ,kerk ·"-' • aijade •n oud lallf•9!~g
.gebouw , dat 11öór de Beli>nnaûe .aan 4ea B. M.t.lGN .,... ~ I d ,
811 aederl dien lijd MOWel. l»U de Jlan. alt ,l»U .de .R. 1',. ia ....ik
gewl'UI. 1ijnde, later weder 1elacel .aa• de Jl. 1., ,ia OJ~N• , .lfie
bet toen aan cle .H. 1, l 1na• ep l'.&u.m ......_ .......e,iligd. D.e
kerk , laeeft ee11e1uienaat.ea .&uea , lll8l .kQrle .apiaa, .leeh .u van ....
oqel ,oonien. De P81toar,werd ..,,.._ door,denLudkoauuudear
•an den Oudea Bûll8n ...,...Id, 4io d e ~ T...a-, ...
di, dorp wu. Om die ...... , • • a-u oel ~-,&itl, _.oor Juil or,dar
boud der kerk lll aorpn; hoewel di, IIÎII. .ulua ,.._lûl baarde ._.
achea hem.en hel.~iU.l ,.aaSt,,S.,....,,Ja,t.wta.. ...... ,-ige
li1111deia .der hoerderijca UD Ali& .dorp .1,aat.
WILREYT (DB) of Dl Wn.uav" pb. ia ,de Jln~j •• •, H«111gn6od, b. K-,-laad, pro,. Jr«ml-B,..., 1htw dï.lr.,
arr., ba&. ,111 41 ••· Z. W. •YaD Biwl-■., .pm. • 1f .u. ·W. wan
B1rg«gl, in den 11ilhoak a ,.,_...
•i 11. W•.van
de 11'.-..rla.; ,Piel U b.... oep,ier 70 ·in.w,_ Dit•• ,_. ......W
in -&wee ,buullen, G.roet--W i,hefl • J(leia .. ,\l'i.lrar&.
WJLRKYT (GB.001:➔ , ll, ia cle .lf6V,rij .-• ,., U~NW ,
kw. l{,.,,.'-'l, ~•• lf"""-B,,,,J,a4., ,IJmlr,diat,., ,..._
en
41 u.
»I.. ,iran - ~ , -~· • 11 u. W:. t'f&D !f~ in
dc.n -uühoek .a ,,..,,,,___••11'.ilrqt: .me& 8 la, ea ra• ""1 •"•
,Dae h, maak.t bel ·lllllllUk r . l l l 111111 .bel ,pb. • 11'~ l ai&.
WILREYT (ILBII-), h. an de •njmj .,_ ' 1 . B ~ , b.
K-,,nltuulJ. pro.Y,-lfoortl-Bm6-.1 ,lhrü dia&r,, arr., :\ent. en" u.
z. W. ,Mil isiûAoua, gem, en
W, ,ua ,Berr,I in .den aillioek
• lf'tl,od,...,J,."/f'.ilrei', ·bat ooatelijk.plael&e •• laetpb.• .ll'il
,..,_, , •uitmakende ; mel I h, en iO -inw.
Wil.SEN, oude ll-ri..,Jie naam 1'aD .lael d. 1Wais•, pNY•• Fria
lan,l, lw. IP .,,.,.,oo., trial, Bao~. Zie w......
WILSFOIRl', 6uit. to het. .La.,,_a-llaNdein., ·pnit. ,Jloonl?l•IN,wl, Zie
WILSUM., gem. ia .z.au..d" prot. Owrija,~, ,arr• .z-u.,, .bnt.
Ka•P'!' (Ö k. d,, S m. k., t •• d , ·ide ,red,); paleade.l, u11 de
se•• JJuelmuiden , ,O, ua .Zw.Uerli.enpel , Z•. aan tall- ,en :Vecatca ,

....,,a,,,,,_,,

m\.

_.z.

.1, ·•·

.w..........

.

W • .aan Kampeneen •
.Deucem, bè•t de plat.1elaDdst, W.i la nm, be.--1 de liulllll,. 8 roa
ne pe, Haueabout, 001,erb.ol.&, Uil.er.wijkca bea.On.d.r.dU.k·
sebe• bulaat, wolpoa het·Wu&u,.41111N!,oppenlakle ,Yaa&ISIS.liud.;
,telt
h., liewaead ,door U buüp& , uitmaJi.enile -,e bet«.11iar •••
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440i-., die 'IG01'll&mel\jkhun .bellaan

,i ■dn,in Jandbomr.ea ..........it,
in IUlllaerij en .be&· malra ,an ·matt.ea. •De ,hudel wenlt •·
leen plaiw• ia ,de .opbnnpt •HD den lelldbeaw - .da wialen in
11wnlite "uea.
De pm. ,wwdt in hare '. . . . 'lengte 'dooanaun door ..dea .U.
ael, in wel.,, rieier aicla .op .dau beop, Tier eiludjm p...i
hebben, onder de-beaalllÎIIB 'ftll de M!ell_ea, Dat .pieeiie, -liet
well un den linker ,llueloner, gellf(eo ,ia , ,..ocdt .....-J dea O 11d er dijk ach e- polder, bestuade uit hooi- en rieLlaruleu, mel

ftOrll

Wit.
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ouderscliei«lene aa11aienlüke boerdet\fim, ,111w11ar men dol>r een !lt'h11i1mYePr naar den regter llueloover I t1rt f'ÎC'l'ntljke W1uu■, lan o•er •
getel worden.
De inw.. dlo •er 1 •op 9 na , allen tier,. z\ln, 'Clluler welke ruin,
1IOO l,edetnatcn, maken eena Bffll• uit, ,rellie tot de klus, en rin~
-.an K'ttmpt!II beheort. De 'flente I die in deae gem. het leerurainbL

hee~ WIUlrgfflomcm, i• :genat Rn■ 1111111t A11Toa11 VOi, ook wel B1111'11.a11 fft!11H1nd, die in het jaar 1-IS87 -hetwaarll kwJ11m -ea in het self,k
jaar naM IJ1,elrnoidet1 -.ertrok, terwijl hij 1ol in 1119:J deae gem. als
eombinatie bleer beflienen, tiet beroep (rl:IIC~iedL ·door de l.eden wm,
·den ·at;retredea ft diellltdoende1t lerkeraad.
De Ö ll. K., die er wane11 , pllNJChiëN!ft 1e Z-U..
llen •heeft la deze gem éétle IICbaol te W iho m.
He\ plattelandtt. W,m■, ook wel Wn.en gespeld, C!l'l't\jd, W11nsn1•, lilJI, ia. W. '\"a1 Zwolle, 11 u.
0. van Kampen.
·■en •mtk het eent mèldmg pmaakt ,.... het ·ker1pel W-. 1 in t 170
en later in eenen 1,rier Ylln 1111:J. bU wellen One 1 <YA11 . . . . . . 1 de
·drie en 4ertigtle Riilobap 91111 Utreeht, he& lage pNlff& •an • t ·kerspel
Wu.sva en Z II l l en liet 1lul'Ollder lilJPde 'Yl!lm , ·opd:z...un ·de
Heerm Dtu en Run11t 'WAII lic1. ■H1T, die met huone •
oeritJe
tmist;dn hem en •Unen wuorpnll" Tirna1111cu vH A ■1 , ia 4len oorlng
·en andere omlerncmin(en, getroaw ondentend •INNWen. HU J•F 1nm
tnens dei magt , ·om · ■Waar hofsteden te ftl'huren en daar•an J ■arltfb
'tllins tt, nemen. De boe,en ·of hoerige lieden, ·weHut •op hHne hof.
sleden reed• woondea •en in het "Wervolf
·-den , ·werden ,.,.n
alle dimstbaarheid en ICM&ttng aan 4len Diuc-.bep •t1lll1Je1t en 1o& •,Ue
-buialieelen semaakt ; •\I aeudeo vok de ■elfde "'1jbeden genieten , ·ala ·d11
bewoners van Zwolle , Zalk en andere omliffp1tde ·dorpen , '1'1111
voorulllan
baaden ; a1teoa het tioop gerigt •• i1e tieaden van
het .,....e -lttrbield ·de Binchep 'VOOI' ,aicJa , en de smalle of klei■e
&;e,tÓeo •oor liet llrilif .IJvao,h 6y lr.i,_, aijode 'VOOI' ieder hllÏ1
4 i-••• •llnaede voor SI. MarleDNerk te U1rechL .Yan ieder erf' IS slow.
eo wan een half erf if stuw. De,r, ,maat.
In eenen anderen brief door H111a1& n1 Vu-., .den aclat cm .der•
tiplm :BiMc,bop uo Ul,ec:ht, in het jaar 1260 a(ffieven, wONk•wer
haald , daL eenige Prieaen sich wroepr , in ,de 1111lftle eeuw , bij seker
dorp, WUill" geheelen, hadden -nedergaet. Wunihijall)k wu het
aan -de ilOffllCIJVaarl &Qoea aonpro■IJ wenchuhlicd, waartoe de liging
aa■ den U11ef, een uar pans boven Kampen , wel gesehikt was. lw•
men -iwolldL het onder die •leden ea dorpea f9'81d , aan -welker uop
fütlen Bi.n11 V , Graaf,,.. Jlollarul I in liet Jur ffl6., YOOfflllJlell
urleende,
.
Hel is pbeel onbekend ,an wien diL plaauje 1umregt ,heeft ,beko
,meo. IIÎlleiaien werd W1ua• , bij ple1elfheid ,ran de1e ,IJiFL, aaa de
lietalintr .eener ,,...,_Gndorworpo■• ,z.ker il het ecb&er• dat hel .-ÏL
hemuurd is ~ •
De kerk, welke hier ·•éw .de lef'ormalie ,tond , .be4 .den B,
lnr ,Lannl'W veer .Ja&ffoa. De .pastorij werd door ,de Saedelijlie .Be
lJffllll 1iep,.... Dur •wana twn lie,kdiem11n.; te -.tlll: un ·bat
B.
en van .ST. A ■ IIA. Dae t.en" een .... ·1111tkWMNlirte en
oadate pbouwen laDIJI den IJIRI , ie un lwea venclûllende &Qd,...en
baren oonpronf ,eneboldigd. lleL eer1te en oudste gedeell.e deacr
· kerk healaal 01t een langwerpis vierkant 1 ,an 18 passen lang en
8 paste~ breed , met geheel sladde oaoren , aonder eeniae 11teu1tbeere1t

z.

--.an

••t.rer•

4••

••rte

g,...,

WIL.
noch pil.men• en iedl!re lang11 aij1le uaeL lWN kleine road gedekte Yea
awraaaen , welke 0111lnnt 4,40 ell. hoog gepluut en &bam mal euea
halve 1teeo1 muur di&L gemaakt, doel1 "'lf _!ngachoadea
al•·
De inpag
toeu aau da noordqde, IJUna ia Let 1uîdden, p.del&
md eenen balfroadea By11111tijasch wenienlea lleeD ; Dada& dac 1.dist
is , we..& de iasan1 later nar de auidaijde verplula&. BeL laor • •
dulijd1 1M18 plaL polen, blijken■ de i n ~ ...... •
,66r t. ia l7ti .........de koor aitJtbur aU•• Al, ui«!,-- ffeC
komeade ia het 11-n pwelr, waarmede de k.t • ...... ,,.,,.__
nn na builm , gedekt ia, Dit pbouw 1-1 ia alla de laaawarde
der elfde eeuw ·ua. la de buiaeamana all• de roadboor....,. ~r.
pmaakt. en iedere aijde weder mei drie p••Lbeas,m■lcrl YGOniea.
Ben nabouw, ia 17111 oaderaomea , ftft 8 ,-...• lngte en gelijle
b,-lte met· de kerk , ÎI beL koor, dat •üfaU.ilig geelol.a , van huia
met 11.eunbleren ,ooniea, met eeo 1Llcaea pwelC gedekt ea ,an aieaw
Gothische paal.boogvaaller■ ,oenien , uarp&eld ia. Dca llallbotlw is ge
sch.t ai&. de penniagen eener lollelr.&a , die cloor de pbcele proviacie
geschiedde; eeae balwe eeuw laLer na111111111 iasgelijb loevluat..&ot. de
ä&aataveriredering, 0111 beL predikanllhuill , heL•ellr. inpvallea • • ,
teraieawd Le krijgen , aaardian à
ea de balJC!U ia f.e hehoelli
gen et.aal waren , om dit .te belr.oaLigen. De o,eroade torea , DMNle uit
de elfde - • , peel mat gladde muren, IOllder eenig ,.......i of
waLerlijllen , beeft de bommelsa&en met rondbougia • welb op Co
riatbiacbe dwerpailtjea rua&eo. la dea IGl'8II ia eea alaauanrerlL eeae gieote klok. unweaÏf, _.,. he& jaartal 1'77. He, kTeiae k\àje •
eertijds ook ÎD dea loNn toorMndeD t wordt &ual 8811 de onnilde
,an clen IJ-■el al, fflll'beopl a.a.naikl fD ia - - .,... het ju, tU,.
Wil bel op■cbrit\ :

••fllÎtl

w•

w.a.. ...

•*

Jian gDtffJrrtfon potgJjtfttt ■-c.ft<f!l:JJblj.
In het jaar 1831 bekwam de gemeente,
bent.el YRD 4il ml.ge
bouw , eene eom wao 1740 gulden ait het foads ,oor noodlijdende llar
lieo, De kerktoren • welke vroeger van eene •pit■ •• woot&ÏH • ;.

'°'

loen mede ,iemieuwd en met eeoe ruim 1 el . . - apiu opp&ruk
llae kerk beeA geea orgel.
L11N1101111 (1) peagt wen eea p1lh11i■, •elk ia be& jaar 1171 acis
in weaen •••, mur ■adert ÎII wenallen.

ken.

In t1Sl7 deed ll&alL, Hertotr - · 6eh, welke de Koebarg

•u lam

~n bnet hield, aan de otenlJde •an dell IJuel bU W11,111■ eene yea,.
1rhan1ing aaalemen, om de 1eheepnart nn Ka1npetL en Dewenler Ic
beaadeelea ; welke ,enehaaling duor afdeclins ge•apeude hu,...
na Kampea, Yereeni(Jd mei eeuip kl'iHrlijken, op den t April tli8,
werd ingenomen en 'lerwoat.
·
Oliohoon de dijk in dae gem. niet uer veel geleden bad door dea
vloed wan dea 14 en 1IS Nonaaber 18M , be,wwk hij echier op da,
4 fehruarU 18in • nen tea Noordea W IYa■ , op 'lijf plaawn , ea du
op den irerinff80 atitaad wan omtrent eene nederlaact.che mijl of 1000 eH.
Reed■ dee
ten 8 nre wu de Offl'loop wan tlea dijk a&,eweea •
wurdoor die, hoe langer hoe meer, vcrawa._L en bel binnenlaad na

moruea•

detweloopen wu. Bebal,e bet boog plepn stadje , dat IMl8 aanmer
kelijk boffn liel water ,erhPen wu, werd de sebeeki gemeeate 0tcr1traomd , en leen het water de■ na111idd1111• Ie 4 vC lt urv vp bel. laoagste
(IJ Epi... Da• , C~p VJ , §

f..
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•• • •lood bel Îrl hel laaa~ b11it , Ier laoogte 'van i.07 ea op de ~ 
laoderijeQ 3, H uil. 1'°81 dom Tenc6rikke1Ukeo vloed· 1poeldm
11 hu~ gel,eel weg, lurwijl er IS phcel oubewooabau era 10 IJNIO
telijk1 beschadigd werden; twee mensehea kwamen daarbij ona; 40

*

boornbeeateo ea 4 paarden nrdroeken , eene menigte meubelen , land.
mauaprèedscbappen • hooi , stroo , aardapj>elen , ena,, spoelden we, of
bedierven , en .vele bonden best groen land werden ,
lol kolken wqrgespoald of diep onder heL aand begruen,
.
Het wapen duaer gem. beal.aaL in een tehild ,aa atuur, met eene
op een· groen terru staande aladspaort, met drie pcreneleerde torea1 ;
op den middelsLen ia aitLende een pelikua I bare jongen •oedeade ,
alles tan 11ilHr • het 1ebild gedekt met eene r,udea kroon,
WILSUll, o/ beter, 100 al1 in eenen brie na Let jaar 1SIIJ p
iesen wordt, Wauu, ook W1u11■ , en wel een, nrkeerdelijk Wauu
pspeld, h11un. in Z11llaflCI, pro,. (hnij,ul, arr., kant. en if u. O.
nn z-11., gem~ en IIO min. N. 0. •an Dalfffll; llk'l i7 h, ea nöm
UIO inw.
Door opgeworpen dammen , beeft men den hoogen •loed Tlb 18ilS ,
uit deae b11un. lmooen •eren,
WILSUMER-WRERO e1f Ko,H1.uwna11, streek •eidelaod Îb Zal
laad, prov. O..rij111tl 1 arr. z.,,,11,, kant, Kampm, gem. 1Pï1-.
Dit buitendijb aaa den IJuel gell'IIJ8D weideland , Is OOIJ8•eer 100
band froot.
·
Wl ,SVEB1', toorm. d., tbaa1 geh. in 11.ijalotul, prot. Z•itl-B•l1-:.,,.arr. en il o. O. Yan •, OraH,,Aaqe, kant; en 11 u. 0. N. 0. •an

or

ri

,, , tem, Sto_raprnji-lPi"'-'4_,,_,_-z. . .;,.-..-T.

iiffp,i"',1, 1 e. Z. W. ,an de kerk Yan Si.ompwijk • il min O; tea Z.
,aa Leiûehendant, ter wedersijde •an dt'D Wilneenaobe-•es ffnpreid,
Dil dorp IÓII, ,olgeo• aomnaipn, reeds door de Willen gebouwd
:al•~ ofseláooo het. 001 waanchijolijker 'loorkomt. dat de naam eirnlijk
IOllde 1ijn W1Lan1n, als •ana11er die • u ~ k i , _,, Hffl 1011
anduiden. De in•• ,inden rueeiL in la11dhouw en ,·eeuderij bun besl.lan.
De ffe,9., die er wouen, bebeoren ID\ de ,em. L.yá'-ia•-ea1'älnfta. In het jaar 1817 werd W1L1T■n na Lerd,dewda•
ft'!9Cheiden en bekwam loetl eeoen arsooderlijken Leeraar in Pn111111
Co.Dan, die in het jaar 1664 nur Wormer •ertrok, Na bel ,erlrd.
,an dea Predikant Jacoa na na l'lll, in Let jur 1818, werden die
beide pm. echter weder gecom~ , &00 al, dit oog plaat. heeft,
De kerk · wu ,-6ór de B.JormatNi eene lapel , aan de H. ••agd
toeaewijd. Daarin was ,oo,Leen een LieH Vrou•e11beeld , bet•elk om
tlldenebei4eae mirakelen , die men beweerde, dat het 100 gedaan
bebbea , io eere werd pboaden. Doch dit beeld was reecla ,66r de
Ber,onniog naar Delft p,oml en in de kerk 'lan de Vaders Jeauiteo
geplutst, In de ulfde kapl!I, aan het altaar ••n de R.
was
ook eene ,ika,U gllLicht. De kerk , •elke in de Nederland.ebe be
roerten ,eel geleden had; •erd in het jur 11S8t tm dienste der·Her
TOrmdea Yeroieuwd. Zij was wel niet groot , n1a4r fraai en ,an r.ene
goede ,ierkante bouworde , slaande eenigains nrhnen aan den wee ;'
duror stond een tonotje, waarin oor- eo slagwerk en ee11e klok hing.
Dit gebouw i, ia 1819 aFpbroken, Ter plotse, waar het ges1aao heer,
is na de begraal'plaall der HérY. gem. van den Leydlehenclam. Een
kleia iredeelte daa"an ia ,rgaonderd ,oor eeoe algemeene burgerlijke
berraalplaall , hetwelk aiet i:ebruikl wordt dan voor lijken van ,reem
delingea.
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\VIL.
De ll. K,, die mea er aanlref't, parocbiiirea te /foarde•.
W1L1nu il de pboortep!aall vaa dea Genee~ku n.d.i1e i&CAu!I
Boa!ll', gaboren in Maar& 1761S, t d4'1,1 17 Aug~••lut t196, al, Uoog
leeraar in de kruidkuade aan be& Atbaoaeum Ie Alllllenlam.
WILSVEKNSCHB-WATERING (l>E), water in Rij"Z.,.,l, ,,..,.
Zuid-Holland, dat, in eeae ooslDoordoostellJka rigtiag, .Lang, Wil1uen in de ri11plool van bel Soelcnaffnclic--rr uitlOOfL,
WILT (HET) ot ■ 11' Wau, geb. in de Beijmj-••·•• lletlllgnl·
ho1cl, .kw. llaa,lallll, prov, .Toord-Bm6a•il, Btr1" dil"•• arr. eo
2{ u. N.N. 0. van•, H,rteg,tabo,cA, kant. ea ii u. W. ,an 011, pm.
.41.111-llaren-a-K•.,.l, 4C) min. Z.
W. nn ""'"• waartoe hel.
kerkelijk behoort, aan dca Maudijk i met 17 h. an 10 iow, Er Ïi
ltier een voetner op Driel.
,
. WILTEN (DB); oude volka1Lam, welke •!IS.n• aommipa ook de&e
landtln ao\a bewoond en er een btleel W1LTUAaG &cbou.-d bcbbn.
Zie het volpade art.
·
WILTENBUBG, Yoorm. kast. oFburgl in hd /ferlerA:-rlin der pror.
Ull"fflll, nabij de stad no dien oaam. Zie bierom&reot nader ons art.

z.

bi. 431.
WlLTHOll', buit, in DelflanJ, prov. ZniJ-Holltna,I. Zie W,uar.
WILTRR, d. in het Lii.d-"'-YaUm-,, prov. Li--,. Zie

UTIIBCIT,

Wm.as.

WILTZ ,. unL., 1Jt00Lb. IAznnl,11.rg, arr. Dieiirel; paleade N. W.
N. en N. u. aao bel lr.an&. Clerfî, O. en Z 0, aan 6et kant. Die
Jr.irch , Z. W ! aaai het kant. l\edingeil, W. aa■ de Belgisclle kaal,
Bastooacb.
Dit' kaal, beval de wolgeade t:5 gcm.: Wilt&, Eac hweiler, Alt
ichei d 11Wilwerwih1, Ober-Wampacb, Winseler,.echer,
Bseh-aan-de-S11re, Gaeadorff, Heydersoheid, Il eaa
hiluseo, Baoachhideaea Harliogea, nanteldeer op 1Jqa
arU 1840, t:J,847 inw., welk op 1 Jaoaarij 1847 tot 11,193 wueG
nrmeerderd. ZU vencbaO'eo 1icla bou(dulr.elijk door de vee&eelt ea
landbouw , doch tevens oak door den houLhaadel I de looüerijea e11
tien arbeid in de mijnen, eea bt:l&aan,
.
Volgen• de grondwet Taft 1848 benoemt dit kanton Tier lmaa ter
vergadering vao de Staten te L111embarg.
~VILTZ, ,·oona. grur,., grooth. Luz,i,J,urg, arl'., ~ , bat.
IPrlt1; palende W. en N. aan baJ,alj. ,ao Ra.leaacb, ft. O. aaade
l1eerl. Sc~utburg, 0. aan het half, van Dialr.irah, Z. O. pa cla bmrl.
Bounclaeid, Z. aan de heerl. Esch, Z. W. aan d,c àeerl. Boadorf,
W. aan het lr.leioste gedeelLe ,an de heerl. Clerft' ai bel. balj. vaa Bas
looach.
Dit sraa&. llevaLte de stad WrLn, met Nieder-Wilu, en à
Vrij beid, bene'feos de dorpen co gebncbten Kachweiler, Dafal,
Nocher, Buderaobeid, lloulioJeia, Winseler, ~oertrin1eo, Erpeldin1en1 Med,bol ■., Weidiageo, •uaelerher,
Böweo, Nothomb, lucoboro en Nieder-Wampacb, bc11eweo1 deeleo der dorpen Kaahnbach en Berl (Berlé).,
Ue Heereo van \Vu.n llehoordco to\ de oudste ...lachten YU L111cmb11r1. Vol(ena Bul'IIOJ.11 ( 1) moel reeds Lea jare 980 eeo Heer , .
W 1L11, met ~ u ~ , de dochter na A111ou u11 GaUIOI, een&ea
Graaf Tall Chiny , 10 den ecbl &ijn gelredca I bellJeca ecbler moeije~
'11 Hirloin d, "11.rtmkr,, T, V. p. 1H.

WIL.

C-.

bfwewt, dal ei, lleerea tan W11o• TID
afslaalelea , ol8da& Q....,o• C.raaf •"• "'-,,
m·eene oorlOlllle, <foiHiaa n• W1i.n sijam aeel llllffllt. la ...,.
hrief ••• de ahbU te Mr.rwda\ aa4 lebfl U...ars VI • 'Id he& jaàr
UM, werd& Wu11a """ W11n •• 81•111, 0111W cLr lldellltlie ,..,.
maaDGO Ha hel aon•111t opsetHMni. Ja"r& "'• Wn.ts wtkoellt
Babi aan de GrHin 1.......-.
·
W&LTn na WlLn en Lecu. -U• eeldpooete, aehoalea ÎII tilS8
renleo fait h"ne &ieadea te Nocher 111111 de .Wit lleamerade. WAl.TO
ua Wan e&reeJ aan de
'lff Graaf H■-NIK 111
ia de11 alar bij Wee,iogen, i1t het jaer 1!11111, e• kwellle J.111 1, Bert.eg
•• B,a6,,N, B1111.•■ 1 fi) noem\ an ridder; wel" de Herl9g wemld•,
Wo1111111 ■a Dl Wa en merlt 11111, da• dae la&er ,-aogea wenl p
• .._.., S1M1 n■ W11n ,
ia 1311, Jlo,gnogd vau d• Md.
Ie bewlzn is.

de G,a•en ••

Banu t1)

sti••

-.1,.zn,1,_,,,

w•

harg ce Wald•k: (SJ.
W,a.na na W11on, Ridder,• Iuruijee plia, Yllrkoelrleo is het
jaar 131i, met toestemming hnaer kiuderea • laane pedenia Ie' Lia•
,ter• Beo,., Berchem ea elden 1 welle aij deele qra W ,.,... 1 W&&nu
weder' deela YAD lnNI.D.
u.,,.,' pëa,fd: laadde■ ' •a
a■1& n■ BmoH. Onder de getuigen lieteotl sicb ooli. nkereb Lna1u
•u Wu.n" Riclder, aoon ,aa Gua,aa.
·
la de- 11eerliende eeuw viadeo wij -.erdeit vaa C.0..1u • Kaa■ 1& n
Jun■ W11,n meWing flllRaalit. · De laawte bad lot .i.11e1111e1t Lac..,
dochter 'fllllt !ilClll.üa '1H PvnUNU, J,w va• W,r.n huw.Ie ia 1406
met :MJ.n"ana,, de duebter 'Îaa Go&IWIII ■ u1 W-■a-Zv■-T•v• an
Jnn na •na••111N, GeoaH r.u Wr•n,
Jiuuana; cl'e
cloeli1111 ,aa Gu■au •• Suaö,acaa • G■nra11111, ••• i'.1&.U1na•

a..,...

u....

••me"

pta-d• . L Wl!f8DI dit hinrelijll. 11111D bij BarCeüteio ia hilaii r roea
lijn ,.....,, l• vu 8clinc:u1, ia 1:WD o,erletd. Gon111N SOOD,
-te G-■- ~tea • liet uit- 1ijaeir eeht met A.11H ••• ELlà , une
ecaige dochter na , Eu • ià Harlele&ein en lel daarlo4J btiht0tende
deel da bof, Prondild aaa haren raile, J,■ uw •• i:....., ten 1111welijll. bras&: no deze• GoD.t.■- 11inlit mea eorkonden no HSO en 1a7 ~
Naar ·bel .diiju, heeh hll eencn ■eer booge■ oullenlom benikl., want;
ScD■■&'I (4> lwkenc aae, lat sU ia 1489 ...... eeo l,m•irlee11 le Gero►
s&eio werd betiftïsd, Go•u• t.111 \V1,n, ~r ~ HtW1-'-i• 1 - •
in 1434, Proost ol Baljmr van Arl (Arlon).
De Heereo- no W11n, haaien landerijen ea realen l.c. Scbweich ,
alt eeo leeo der udU no Priim. la de jaN• 1461 en 1470, ftl'-j
pancWcn aij die •aaa J_.. '1'&11 G■ •a.ac:•••, ltihfenaamd &Arij-. Van
da erfgenamQD .d11 tuutgeuoemden" k-eo die goederea door koop
aan Ju vu E11c:1111111■B11, cfie , _ , . in .t1Si8, ,an Wuu■ • Abt vaa
Sl. Iaximin Ie Trier, in leen oal'fÎDI, wijl ·die •• Wan TIHllimd
•ddea ben te urheft'ea.
·
Y&I w&'IS ' . .tie Yl'Deff'!I' te ltytU.urr bad sewoond , n■ III
deel au de 9eele, die de beroemde fun wu Sn:1U1•• in 1 ~ t.e
gaa de■ Triuachea Keurton• llic ■HD •ocrde en brag, aan de stad

Gn••··

(1)

11..... ,.......__, p. 1911.

12) ft,op,Wu 6 Bllflllattl, T. t, P•.. 31J.
13) H°"IAri• D, p. 128.

tt! El/fia n1wtrata.

W 11"
'l'rier nel aoliade lee (1). 8A11&1D "'f W11T1 was in tü47 PlfNlt lt;t
.Bemich. Ju na WtLI'& wu in 11S99 &aadahecr un HerlOf ALl&l't u11
,Oon1n111. en Gouvc,:ueur un Diedeolteven, In hel aelrde jaar werd
Ja11 n• Wn.u bljpaaamd Rotcard, een l,enmao na bet·aarbstirl. Trier
-rooemd. J.u , Baron •• ,,ilts, Heer Nft B••y, •• ia 16-t:J Proost
HD Bastonacb, De .Vrijheer Ju n■ Wu.n, Gouterae11r ua Diedea
honn en lalar van Limburg• werd in 1631 ia den gravenslaad en de
barcmie Wilt, , tot een graa&ehap ffrhnea.
In da -aohttieade eeuw. ia hal palac.hl der Gtana U!I W11,n in de
.mannelijke lijn uitgeslonen. T110110H Jlaaas •• Pavu, Heer eo Graaf
Nfl W11111, Vrijheer ,an
wu in 17156 nilf in Ine" en
.waanc:hUn1Uk de lullle HD •Un ges_lacbt. Na hem ÎI h8' graaflldaap
Wu.n gekomen aan de Graven na C..T1■a Ie Meta, van welke &.wee
boa hoofd op het rnola&ioluûr INllaavol hehbea gelaten. Het graar11h11p Wu.n ,
in de laallte jaren ,an het 0.ten,Uucb beitaur
over l,DU1Dburg
lor., 8 aola, 8 den. op, ,an elka 1000 ftor. die
in liet hertogdom moeatea opgebragt worden •
.. Hal wapea der Beerea ea Graven van W11,n was een weid vaa
pd , met een hoofd11Dk van ke.el. Op den helm wu bel aeJfde sclaild ,
.umchen lwea wl1upl1, de fllle gnad, de andere keel.
WILTZ, gem. ia het graû. ,,illa, lfNIOlh. Lw.._6~, kw. ee
~rr. Imldrda 1 :~nt. ll'ili.; palende N. aan de gem. &eltweiler,
O. yn .&lllclleid, .z. aan Goador4', W. un Wiueler•
. Duo pn.be•l de st. Wilh, het d. Ronliogen • de h. Wie•
.diareca 1 ·de IÛ, Papierto·ulal • Toutachumnbl ea het 111•lel'a. alallllda i. Lameseb-muhl, lelt ll80 h. en i9SO iaw" die
nel handel in koren , leder,. papÏel' 1 hout • labn drgfta ; ti loei
je,Ven , 8 rao-, 1 koran-, 1 papier- en 1 boa. . . . . , .abmede
laken- m lljmf'ahr\iken en ~ w e n hebben. •u berekent , clal
.den .stad jurlijb IO• •llen lalled, 18,000 bereide lmûlm e11
-40,000 à IS0,000 ponden IUm ia den handel lirenst, Het vertier wonlt
41oor i week- en 1i jaarmarllten •eel beworderd, De weekmadLtea wor
den de1
en Zaturdap gebonden, In htt 1teclelijk-ttgbp
hied •erden aarlijb 70 aak ken tarwe, i300 ukkea rage, 1600 uk
kea haHr, 00 ukken boekweit ea 111,0GO ullea aardappelen
-e,egal. De .,.,lapel beloopt 110 paardea, 400 rua..,_, ief) \'arln,
rn 11SO gdten.
•
De i1tw., ~ie allen B. 1. lijn , maken met die
hel d. Er•
-11eldinge• .ia de gem. E1cllweiler en ••• bel Lawerahaea11 h e.n ia de gein. W in s.e Ier, eene par. uit , die :nOO aielen telt
en eeae kerk te N.i ad er- W i I t a, wne kapel te W i lta, eo bijk•kea
te Erpeldinge_n en Roulinren laeeL
De at. Wu.n 1.,, 7 ~. N. ten.W. van Luambur1, 4u. W.N. W.
"Van Diekireh. Zij beataat uit L•ee wUk.en , W i I h , op den top UD
. eenenhe1JenNi1der-WilL1·, aan den nel dier hoogte en aan._
Wiltabacla. Beide wijlen tellen geaamenlijk IHS Il, en nai111 9580 inw.
Het \'OONlaamlle ,reboaw was vree1er het liuteel. Zie hier onder
het art, WtLTI (RIi' Kun1,avu-),
.
De kerk, in de wijk Niederwill1 ia aan de H. R. Panvs en
~AVLl11 lCN'gewijd ea heeft eenen ,waren ,ierkantea loren.
De kapel •
m de wijk W i I t 1, is cca klein , weinis aan1ie11lük gebouw. Wijden
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~i11dL men bier een SLadh11is en een Bus pit.ui I die mede wei■ i1
belangrijk aijn.
·
De sledelijle nffl•• na W11,n, dia eene ~ oodheid boaillen
werden, in H37, door den Baron GoD&ID ,u W1r.11 benatip e~
uitpl,reid.
·
Wll~TZ (DE) of 01 W1r.n1.1C11, ri,. in 11d IJN)Oth, IA.n.ilUJ, ,
ZU ontspringt in B11lgii, bU het. geh. l,lr-1.-Pri bespoel, er Ba1-·
le11aeb , komt. een. weinis ten· 111id• van Nieder-Wampaeh , in bel
5roo&b.
n~t liier d9!1 Li■p~aise,bach. ~ , belpoelt ver
volpns Grumelscheicl; W•-ler, Nieiler-Wil&a·ea Weid1naen, ·ont,aagl
daan11 den Kirrell, wordt Le Kauteohacb door dan Wolta venterll,
ea Talt, een weinig boven SclalindermalldencLttid in de .9.w, De lengte
na dese rivier ba op S0,000 Nearl, ellen of• li uar prekend •orden.
WJLTZ (HBT KASTEEL-VAN-), TOll'III, bs&.in hd(rraafi. ll'ills',·
grootb.
arr. en 4u. W.N. W. iran DielircA, laai., ,em.
en N, O. no en onmiddellQk t.egea
IFills.
·
·
Dit k•'·• da, op •ne TilllnÎlltekeade pual des ~ rlesen en
111d do eignlUke at, ftl'bolllln il daor eene brug , 4Ïf8Nde o'ffr de
d""'lf' alotgracbl , beslaat· uil •n ·untal oa,eselmatïse IJfl,ouwe'a ,
1ban1 lot burprweaiap lfelieai«d.
,
•
··
WILTZ (NfBDKl\-), del. ia lHit. apoat.. vic. Yaa l,,u,_~, be
vatteado do Yol~d• fl par.: Nioder-Wih1, Baaohle1den ,:
Kauaohleidan, Berl, Bö·wen, Brachteubach, Dabl, -Duac•
li.rolh, E1ch-aau-do-Sure, HubclorJ, BHlt.weiler, Gou-·
do rf.,. Harliuru, Heiclerache-id, Haitpeh-, lnuuborn,
tlau nclo rl, JCauLenbach, Jlnab-HHchei•, ••tlioha;
Nieder-Wampaelt, Noer,riogo ■, O"er-Wampatth, Pill t.séli·,
Siert Soller en Tadl·er.
,
·
.
·
. Hel dek~ lell 11,700 aiel111t 1 . ea 1111D beafl er i7 li.erk~n en 8 la
pellen,- als: ·te Wil u, Noclaor, BocbolLI, •irrnrhetd, Wiose-
~er ,. Draurfel-t, Eu1cberi•1•• en Lemuren, henennt HblJ
kerken, als1 te Krpeldi&flD, B.oulia1en t Not.bu111b, Lid
fringàn, Lalshaueu,Buderac heid, St. Pi r11liu,· Sèl I c·b e id,
Altaclaeid~ Grumolacheicl, àlleuhoru, Siehnala, Wil-=
werwiha en Doncoh, welke bediend ~orden door i7· l'afloors eu
8 lapellanen, '
,
·
•
•
WII.TZ (NJEDBll-), ,rijktp( lapstahaaltel IJ"aafl, 1'ill•, grootr1·,
Lwnwtll•rg. Zie W11.n,
.·
WlLl'Z (WILWBll-), d. in cla becrl, Ckrff, trrOIDtb, Lu-hrg.
Zie W11,wnw,r.n.
·
WIL'l'ZBACH (DB), rÏ'f,, In hel tJNOlh. Lllftlll6_,,. Zid W,m (Di)';
WILTZKRIIOHL, pla. in hel balj. van L&nahrg, grooth. Lwn,,..
l•rg, arr., en 1i •• '\y, van,.__,,,,,, kant. •. i u. 0.' nn Co~
r,llnL gem. ••-• ,n d• ~ • • " : mei 9 inw.
. ·
· WI VBBD&NGB, lraMCbe NIIDI na het d. Wn.wu11H11 in het
balj. -,an ButOHCA, IJ'OO'b. L-.zaJ,,,rg. Zie bel YDlpnde -arL.
WH,WBBDINGEN, in bel fr. W11.TutaH■, d. in bet balj. Bas•
loNRi, grootb . .,_........,, 1 . . . . , arr. oa 7 a. N. N. w. 'fin Dirkir,:A'
kaal. en !itl 11. N. van Ckrff, gem. en f u, O. TaD Nieth,-Bttlin9.
a. tolL er, ia 315 b., onpner iS0inw. eD heeft. er cene R. K. ka
,. pel, die tol du par. Niethr-B,li,,g beboorl, en 4oor eeneo Karel•
laau bàdiead wordl,
WILWSI\WJL1'Z, •HIIID, in de hccrl. Cl,rff1 maar ook YOOr een
klein gedeelte in hel balj. B111la111K6, k~. en arr. IJiel:irc/t, laat.

~•z,.,,.rg.,

L.z,_,,_,,,

de,,.

Di,J'tized t,y

Google
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w·1 1,.

,._de

aem

IPillt, 1
11. aan dll pm. Qe,I, O. aan lle
■u........._,
Z. aan Ahscbeid , W. aan &cbweiler.
llew te•,lle11at -de 41. R ■ 1eberua1eo, Lellin1e•, Piat ■ ch

1111

Wil•nwih.&f •

tik IM la. met ,aäm710iaw., die uast ia

den laudbouw hun ba&aan vinden. De opbrenet van den jaarlUueba

oogst-._,,. berekead op IO ~Uen tarn, fl8 uüeo l'Of1J8, t8D
mkea ba1IU, !IS· aa\kea pnt, 60 ukken ltoekweiL ea a80 ullen
~a,pel11a. Dd·---,.1
lli& 90 .,.._., ilSO ......,_ 1150 v..--. ~ Ook aUa er. . .ip lalirijk•, Dal1Mltl, 4 leerloei
jtrU••·• :S l'M• • 1 tleor ._, plnr• weam..._
. &a i..., .die alt.&. L 4•, amuo• de pw• .a Pinocla ait,
die&ot 111111 wie.Apel&. iranL._• ...,,d-..w ■ Jlwl,r..ll'illa, belioor&,
ip 1wt. 41. Pi·u&ula "e Jr..-k eo ia tie d.. Bn1clt•i•rea, Lel•
wil. C rw ilta upellllll hHA' . . . . 4a dieaill daor
Cllllllll '-'oor ea Lftll Jupellaan• wnlL •--SC-• Dae par.

•lal

u._,•• ..

telt 1060 aielea.

. 119' 4.

wa.,.w11n, ook· • ,

.

. _ •l'U891Wik Wu,.,.wu.n ol

W11a.w01oW111,1 pafeld , lÏfrL.& •• ll. W• .,.. D.in,b, Il •• N. 0. .,._
Wil&a, Mil d11 Wllta. Ln lel& .er U la..en naia 148iaw. Detlimlt

R••~

ia de bUkerl, wordt door den llapeU..0,..
WM!JU-•
Wl.4 .t W'tu" veerm. •te, :p.-.. F,iaiu,1, .kw., 'flolla7N,

p.

F.,,,,,.._ilM, arr. en Si •· .N. ~;. Ha· .,..._,._,

-. 11 •·

u111.

z. • w....n a--,, as.... n. w.... s..,.,,_,_.

wa1uioe lij belitofde.
.
.
·
îer plu&rit, WJ18r •U palaaa r...A, • 1111111 tha,a . . - iNNnahai&i...
De - ~ :ltehotnl hehlJeade IIGNeD, biralaaade aDI oppenlak.te 'là
ISO •. ,. tO •• .elL, wonlea in. eipadem ·haelea door dd· Heer 1...
ll111111t1 R11n1 en llede-Bigenaren , woonaclatir Ie lallttm.
.
WJIIPNUfl, pm. in Aa ,
proY. ltw,1..11.U.-, ..,.
ea •11'- 4U.,,. (-Il k•.d•., 11 m. k" 1. ••· d.)
Ir• . - ~
PISI• ~ . O•. 11811 ,lle gem. Al. . .., L au
-Bin■ea-
op..dc-Rod'-eu•llÏnDfl'Um •• ,un lîp&QIIIII•-•"-, . • MD de liomdaee•
..0.., , - . b.a peae maart en - . . aebeel ait venpreid ligaide
WIIIIÏllp ia d• W i ID mee•u ••IM r • p,o ld er :en.ee11 ~ l a bel
lgmo ■ 4tr,uea,,
.
.
Vroe,er moel het evenwel een dorp geweest aijn I waal wU 9ia4ea
dal .v YQOJ'.bt,&o eae kapel ..... lhl - .... Mie plaa&a, - C111d•

•••Il·,

;etle

ook Wu■■u■■ genaaad, YIIII wiC11 laallertea
de .kerli. na BpnolHI begiftigd- ha:I\ 18e& a.w.lve
morgen , .en daar van duo tot aan Hera (lhaaa Arklllll), ...._.. • •
W11t111, W1111D, W1■H1

r..-.r Dt11a 1
da

p:IJ.t• kerl bdMiott,

al bel •nel , aoo lieboowcl all oalielleawd ,

bea&au,cle.,.. in aaailanden als •••il•ulea. Graaf .Din: f' hd «1eae
sift. IWf VtfgNllll-, .claanaij .doende eeo 1,Ue ·ea ·bij• auepealtle 1889'
en gerejJligbeid .Jiioaen de '.\'!o,.....•• l•dpalea , als bflki uit lil&
liuuclite .,....._ 'HD bel .,.., I081. ' l.t li..tut • volsms tie&\ la
da1ler, 791..liund. H •• r. $9 y•.elL, •--■-l1r 781 --•· li •• ,.

80 •• ell. bel.U,a.ar lud; .lek 19 •·• be.aonll deer 18 •-...,
ui&makelide aea, bevolkiag •an 1i0 ûn,.,. ä •• -.n blMH!oa• .bua

bcatau

•iaden.
De R. K.., .die er 80 in' .•&al aija, lielaoorea

Bg_..,,._,

.

•

to&

de alat. v• de

De Herv., die men er 40 aantref&, worden tol de p .

s,,.._,1.

Jlü,.,..ea-~Haef preken~ - Ln laeef\ in d•e aem. pene
school , maar de lündcrco geuiclea eaderwijs ia A,t Il' oü, set•• I J ~
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Dae gem., it eellG heerl. welke in bat midden der Yorige. eeuw be

w-:lm. wenl door .den Beu ■r. J111' S.1, Sehepe• en Raad der stad
Annterdam , in wiens a-laclt& •U tol -,u toe nrbleren i1, 1Unde
tlau1

Heer

11en1-.

W1■■un,

TID

w.......... .
Wl ■ -INHOVEN,

Jonkheer J. Sa, woonachtig te Am-

.

.

.

.

geh. in Dintrditmng'PÏI, pro•. DmitAe. Zie

Wla■INUII (NOORD·►,

feh. i■ het balj. ••n K,.,..,,,..,, proY,
i'IHrd-HoU.atl. Zie w- (Y).
.
·
•
WIIIMUUKlll-POf,DBll,. -poW. in x,..,._,1n,1, pro•. JroorJ
llollo•tl, arr. en ...t. Au..tir, gem. 1'.........: palende N. aan
cka Filiateindie-pelder, 0. uo. he& lslllondermeer, ·
De1e pold. . ...., • Tolr111 het bdutn I eene "opp•Hla•t• Tin
88.INntd., en wo,dt doereeaen mele.; TH hel onriollp waler•oatla1t.
\VUUIBlrll)DJI.\ÇAàRT, TOit in· .,......,,..,,, prov, JfoorfJ•
Bellt,"", welke aan dea. KnNDmeadijk- ND begin neemt, een&•· teae
,,_tllfjke en .vffTCllten nH aoordelti\e rÏftl"I' neemt en in de ffoef',.
vau& uill«10p&- »■ael,ien is dae n•t •el de Wn1111U1W1in , welke
lftds in eeaen giflhrief un Daas Il , 6raar a,a Roffnd •voo,komt.
S.. tak .,.. den YNl'I, mede 4141 w.......~1'A&&'I sebeeten, ■eeml
t'eD begin hU Scbuileaburg,· 8'8'· ,,..,.... en loopt met "cene Wet•
,.,..._ rÎglÎDIJ n...- de liierllov• nrnielde W1■Hn■1a••nn.
WJ■NU, ende • - nio- W1a■1111■ , ia K, _ _,.,1r,,.c1,

proT.
/f..,.llo/ln,. Zie Wrauv■. •
· •
.
·
•
. ~WUWEB. 0(811.Mt•Baanru, deel va• bel ,il. 6nMi, In Oo,t•
li11li#, mid, A1116oin11, aan de Z.iAm&, ·
·
. ··
. WIICIIBDI, nds nUIB vao laèl II.-W1••, in fl•.,;,,10 ,· prOT,
GrtWIÏ"f_«t, Zie Wm111■,
:
.
WINB (l)B) ,•r..c. ia ·1'-,•ln,liil, ep w··eil. S,,li,,,,.ti111, een der
lfd,,,.r,11,cA,,.AatiU•, ÎD de 1tad Oranje, link■ na hel IH-L Hol•
lallllia, - Dil for& -i• aldus seuamtl n..- dën -sli1hler I den Geutft""
-

1111-W11a.

·

·

.

WIID (B&T), onrhaal of OTll'leern, ia ll'•lerlnil, prv•. lfue,rJ.
·
9 au Hl ••nde, ftR " - " " ' " WUIDA"
pro,. ~ , ••• 0..,,.., . sm••

a.,,,_,

T--- .....,

O.,,.JJ,,,,,,,,._I, arP, n 1 ._ N,' 0. van ,,._,._, kant. aa 1 n,
0, •• ,,___, nÎIIC. ·•ir HD Oo,c,aw wnrtae IIQ• beliaorde•
.~INDt,S ,PIT), ph, ·i• cie. Yiff,.J,--,1u,g,-,,,. pro•• NoorJ
arr" en. 1i u, N. MIi
kal, flD 11 u. ~- •• ••·
"'-Wii, gem. Ni66ir•orrcl,-na-H•••rl, niet"" va■ flallflffl , waartot
br& .......,.
.
'
.
WJI.DIIAG, •err ia IFnl,luii, op bel flunrp"!'M eil~-..4rahi,
tea 1'. HD den berg Carnaeh!ti.
·
·
·
. WINDI, ph. in
ditigapil NOOMnlltl, pto•• D•ntlt,, arr.,
adm.• judic, k•l.,at il•• li, Tan .#ar,,, gein. "'f·a. N. W. no
Yria;llleL8b,ea81iaw.·
·
·
·
WINDIBA■, ,oeriu. d: in Let leordoatleo der proY, 6,o■ireg,N;
Zie W111•11••·
·
WINDKl,111.1\IBllOKK, plaats I welke •en nrmeld •iwdl op het
jaar. 1i81 , . al■ , W11M1:an lis,.. lcenrotrigbeiil aan fwau V , G_raaf NH
llollatul overging.
_

H.,,_.,,,

11,,.,.,

••L

Door dit W1■ HL■Ht1aoH zal mogelijk nrslaan worden, hetgeoe
t'lder1 8uotLHHBOH werd genoemd, hetwelk waarsebijnlijk B11t1■ 11■ 1H•HHI beteekent en thaus Bm■ 1a1ao11. genoemd _-wordt.
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WINDKIBUBG, •oorm. klll., op he& eil. &lollw11, pnw. Zee
"-', diatr. • arr, !!D 11 11. N. ren O. van ZiffinN , ·bot. ea 1 l u •
O. vao B ~ , gem. en in laet. d. Dreiteli•.
Het troepr tr\l alr.meea a a n ~ IJHoelen , dn dit slet, om
ttneu 14715, door H& , basturddochtèr •an fmn n•
UIide plicht lijn, ia mel regt betwUfeld. ja er afJo sporen ,-,a
deo , dal het reeds eeoe Mnw vroeger bestaan nioet bebl.n ; llll'D
IMf he\ er daarom met meer pond voor hoadea , dat pmelde Vroawe ,
W111aawaa berboawd of •erfraaid sal hebbea.
Dit"llot lieef\, nen all aoo me aadeN. hier te lande, In fl>rise .....
mede t.ol ·eene woaing voor den Gnfel\iba t.olparder pliesul • dur
de Lands-tol •oor de 1Cbepea. die de IIOCl8enumde Goaw1wiUevaart
be•OIRII , aan het t.olbaia aldaar IIIOll!II worden betaald.
Het wu een treft'elUk alot, mei N11e breede ea dÎ!P9 graehl • ·
riop , welke oog beetaat , docb heL pboo• ia In 181'1 gesloopt. Or:
artoe behoord hebbende grondea, ...... tban1 ia eipadeaa beateia
dOOC' de■ Beer C.a•a.1s ••
vu Da■--11, ~ t.e One (fJ.
WINDUBU■, nudeaaamuo held. W11sn, iD
I""•
Zie w,.n.
.
WI nBSHBUI, oode oum
1aet d. w_.., PfO"• Fr..i..1,
kw. ll'amgoo, IJl'Ïet• Bu,_,..tlttl, Zie Wnsua.
WIND:181111 ■, doorgaans, bij verlort.iDg, Wt•a, d. In ....._,
~ - Owrij...,, arr., laat. en 1 u.
fflD Zwolle, pn. z..a .....
un den 1lraatweg van Zwolle nair Dneater. . _ tel& • S1 Il,
en raim ao iaw., die IJlllll ia laadliouw ea •eeteell. bon . . . , .
•inden. Ool ia e, eene steenbekkerU,
Dit d, heeft sQa ontstaan te danken aaa,11111 kleotler, dat Wet - .
~ gatua beeft. Zie bel vol1J9nde art.
De Her••• die er ruim 180 ,a gefal -U•, ..._ met die- ,... de
bonn, 8001-Zatbem, Laas-Zntbem, Herealo en Rerl.
• e a eeae gcm·, uil, welke lol de kl... en rins :'fan Z..Ue behNrt,
en liO 1ielen telt, onder welke no Ledematen. De eente , d',e ia
dne pm. hel leeruramb& heeft waargenomen, is p,reest ■-- Je
,1u,a, die in laet. jaar 1831 herwaarts bam, en in laeljur 1811 Dlllf
Blobijl •ertrok, Het bel'Olfl piehiedl door den lerkeraad , onder me•
dalemmia1 •aa de Heerea E. r. Baron N Vo■ Y&a Snuwan: a C.
W, A. Baron 'WH Hnuor.Ta 'WAi aa Doau. De lerl, ...r men wit·,
een MerWijtiel 't'■ n het ffllell'lr bier ~ • hebbende ki'°"" (&ie het
't'Ol,-le art.); is een lanrerpis uerhoeki1~ gebouw , met een klein
lorentJe , doch ander orpl,
De ll. K., YDD welke men er ongneer 30 telt, paroebiëren te Hn...
De dorp■abool wordt ,ienûddeld door een gelal nn90 leerlinpn haDebt.
De kermis Yall in ile maa■d A11g11ilu1 ia. ·
WINDBSHIII, •oorm. llooet., pro•. °""'!isnl, 1i •· Z. •an Zwolle.
Het. wu
door Reguliere lananailen en ••nl, omdat bel ua
de H. Me-,J ■111& wu t.o,gewUd , het ST.-Mau's•101,..,._n-Wn
llDDI■ ............ Het .., ■IJne opkomat vencbaldip aan
GuuD Guan , die, bU sQn sterna , ia 1184 , aan ÎLoau R&annn n
andere •Uner leerlingen , venoclal, ter aUner ,reclachlenit , eea kloos
ter •an Repliere l.ananaibn te sticlaten. ~adat. de liefilepven,
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,oi. den opbouw no cliL Uoo,1er 1111 tol de n1idclelen ,ao ot1dorbo11J ,
waren bij elkander nnamelJ, was men er op bedacht , om eene ftll'd
gr.lerne l'laat, uil te kieaeu. waar 111e11 hel l,oa1wen koude. .
Uert.og • • G,IJ«o, bad bel lief•' op Jen VrlnwlCben bodem, omtren,
Haoem, ppl•tat; doch Fi.oa11 ua W•~•a.1a ■ou•• die destijds 8-ebop
,aa Ulrecbl was I bel belaos aijna bisdom■ belaartisendo , drons door•
dal het aan do otttnli• del Il-Is, i11 lijn eifea 1tih 1 · werd ter oedrr
pteld, waar 111111a met den opbouw. dan ook aaavinr in .1S87, ea
daarmede
vonlenl• , ~• aog ia AUtJu•&u• ••• het. Nlfde jaar
de üc-terlinge11 ia le DelQeD en de keil te lal.en .i■wijden. Bea p•
deella der girten batond ia landerijen, waanan sommige onder Win,
deabeim en sommige onder Suitbe1u lap , ,erwijl da UQias Yan an
deren , te we,ea , die door Aa.11• Dan..,. geacJaoakeo wal'lla , aiel word&.
.-.ield.
.
Dn 9 Oc&obet 1391 achllak pzegcle Biuebop dit klooaler het Nffl •
OQI eeaen wiadmole■ Ie leAtea " waar Dhlll wild,i. Omtrent diea -•lf
de■ tütl wenlea de aaaplegde gebouwen geheel voltooid. Dan daar
deu yw.olpaa nie& geaor~ warep 1 ~ da tonloeUende
meoist• van inwóuen Ie baYalleq , ,re,dea •U , OIJltrenl be& jur HOO.
aanmerkelijk ai,plead, _., den Pnw JuuP1 Voa, die ook ia
andere opajgten liet llooa&er MIi' 'Ml'fr.-ide III met cenen •lnisfn en
~ .._aar, van eaen lftl' frooleD omt,rek, balool; lerwijl
1e,...
de roem 'll!IIP""'I , -~ _._ aija be_wind Pa•
IX, ■iel
allnn alle Je woerrestn en ail\ea , ~ YOND aan bct. kl9Nt• nrleead ,
bnal.igde , maar er een nieu,s _ . ~ lrU•oe,d•, YOlpna lael."'911L. de
verpdering nn bat liapiUel ofYatt de.oadencilieidene kleoaten I die ui~
dit 'f.....,roleD •aren, alt.Ud la Wu......■ ~ pbondea worden;
waanaa diL li,ipit.tel daa !19-k .Uuea P_., ontleende, ,In~ kapit•
telnerpderiog ut iaede de Prior va•
ala Aa~,,_.,
na "Il , hetwelk aoo laag al• bet klOUJtJr nlf beeft •ta11d iJeboude• •
en al, aaaaienlijk mag beachon,rd worden , daar er niet IQiade, dan,
86 mam- en 16 noaweaklooalen , '"' in Du,taoblaaiad al, ia de Nederla,tlen ,
dil kapittel heboonlea.
.
De apoedige ■-was Yaa ,Ukdommen , dï, men onder d " Prior
aan het klooater bapeunle , liet onderwijl niet na de afgaaa,t .van.
yeJen op te we~. Immen aamea de. u..,.. van Wlf1ilaer., 11811
buis , niet verre vaa daar , aap de oYenijde ... daia u... , In d&
Vela•e, ~n-, hel 1111!> eanl op, dat eea uit hun galael1l, bij
het aannemen der onle teven, alle aijae •"ÏUtJea eaa liet ki-ter
had algeatun, dat aU moonl en braad dreipen en de.b1mw1de Mon
nik.en , die Ie nrpef'a hulp bij de■ 9ia,iliop paoclit laadden " ook
met de daad nooduakkn , om -hel, gniollle gedeelte der ~enn nn.
laaaaen bloedYerwant weder tern1 te llfflll• Ook gueu •die eebatlen
aan de reprins UD Zwolle unleidins tot bel invoel'llll eeaer wet •
waarbij dea Ge..lelQken ,verbo,lea wenl , op welke wU• ook , enig
onroerende goed in etgendem te beaitlen, Welligt. wu ook de oterYloed
oonaak , dat de •lmtfbeid der tucht onder de IUoosterlinpa en daar
door ook de achtbaarlteid ondu de LeekeQ . ., Y,npinc;lenle, waal wU
leun , dat lu.u■a VN de ,reelde aocbL te bea..,.a. door ep alt•
1terfbed te befflen, •dat da broederen sieb niet ia Lin11e11 , maar in
•aanlea of 1tee11en Y■ len 10Udeo laten aaaregten, dal •ü niet te
• paard 1oude11 reiaeo , dat sij alechte li.leeden:a 1oude11 drauen en nooit
.,leaeb proeno, dat aan hel 1piL gebraden was." In het jaar 1467
werd de nieuwe kerk van dit liooveot gebouwd. In de Geldencbc.
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oorlogen, hee& Kun• Herlo, ,an 9.W.r, in hetjur 111i7 dia gestirbt
,enterl& , lto einde de YaarL op dtn IJuelatroona, •a• en uur De
nnter te belemmeren en die 'rln Kampen hel ·atrooptn op
Veluwe
te beletten. ' De drie OvuU•lsobe steden belegerdeo daarop dit llONter,
doch op het· gerucht Hn de un111deriair det Geldenalaea, t.ra•en aij
bei beleir weder -,oediq op.
·
Op het selfde Jtlar 1und1 •n aeogeteekeod :' dat laet· ,rl"Nle kapit
tel "n Wlod..t.eim 1U11e orde heel'\ afgeschaft ee beelotea .....
...,,olpns• ulemand ml!ff' •• ba aemea , 1erw1fl de eornak lrianaD
na het deorbrelen ,,a de lleHOl'IDiog in Daihcbland WOfllt t.Nf•

*

. .,.,,,...

la latere

.

•Uden •Un hier deOftl'ijneltelie stenden di•wtl•

!Jff•••, all in de jaND 1657 , 1618 en 11i88.

•e,aecferd

·
·
In IIS7i werd do kerk , op 1111 van de.Besering Ho Zwollè, •••
bàf9 ,1iwbare eltal'flll liefOOlil t IDl■ r Wlltlteff dne, ....... het ge
ltede llOOllw • met uitaoadering 1leeht1 ••• bat lliebnhais, ..__,

zij,,,,_
niet phle•en.·
plaats in he\ jaa.- 1680~

dele"'"-'""

WMrtieliijalUk W Nlater
want toeQ gaf de Begerio&' "• z...nc ttr
atulnup•el'iog lienis • chat ile·Aercaherfof M,'l'flltal haar·, tal ~
l,o11w na stads Yestiape,km ea benlM 1hr ceholeta, 'de ink-leir
,...,,,._· &itblellefldde ·kloolter I tdt ftlllerepaegire111 toe , IIN leege·
staan 4 en •wtaoebt , dat ·die d• ti.teo.11111 nn WIN•n•• i dewtl de
MN11iMia liet toeb •etleten hadden, ·lol ftt1 .tfde, oepMl'l ..,....
bettemd ._..._, O.e wundbfnlijkbeid ·Wordt. nog meer ffl'llu•t
chlor dat di&· l.looite• ale&• akdcukt:elfk · geboe111d• werdl ..... die ,
welke 11 i11 het 'llul.Ûellait 't'an·dcin•Jarli H81, at's
'1'IIOI' cte
s,.lllllen werdt ~ • • • \fa1•-1n,. Zwdbèlae
betref&. -her it
niet. 4eab1Qk .aä1 ..._,..,., dek •otdam 11\t + llewijl 1nt1t ·'fee\ dat ilê
Bicllh!rtehap en de ilèclffl • ie ~- INIII ••n· ·d&·aellle "'"', eenen
.lmhlman of -Rffihneelll!r -llt' bei1u,l11tr ·del,· goederen ••n dit l.'9aeler
hebhen ·••ntetteld. · · · ·
·
;
· O!Mler de llc1nnllu!0 , die ill' dit • - • bna •e.WUf bebhe1t re
ltouden 1 ,erdient melding J111 1'11 ·B ■-c■1; die ender aadere, eeae,
in liet ·Lat~• t-h"""n ·, ·bonijt...,.en ·hel ·llapktel ·•aa Wn111n11•
heeft. :nagelaten.
•
•
· ' ' • ··
·
• Het •iv•nnaliga •IÏIIIL--11 ÏI · n•r- ·alte 'WGertehijalijli.lreid de tqrea
woorditrt ••ffll del' Hl!ff. pm., beh1IH dit alt• et' 11og tmlèle 1mo11aamreair • · wellie ttt het l.looatrr behoord bebbt11 , onclrr nd'ertn
CCtt RVtleelte VMI de pHl"\t· enL
· ··
·
·
WlNDKSHKIII (ffWf UUIS-'f&.); •awa, in •a11ntl, I"'"• o.,.
iJ-1, arr, l1111. '111'.lf •• Z, &. O. •• Z..,,,,,- pui. Z ~
,rl,·nltL nr ••n"liel'd" Wind-.ïm•
. •Deu
·wordt in e i ~ heulen door den · u..,. B. ·B. a.,..
H Y• ""11 h11WN&;\',\ll•W11DBHII•• •
• ·
WIN,DISHU ·, lltld• naam Mn tiec tl, Wu11'1m , in lhuirtg11, prov.
IJrtlffl"fJM, • ZÏè' W..•-·•
'
'
-WIN=DKWIII\, eoÎ: ·wel \\'11...,._ ·pspeld-, ·SC!l!I' 1amienltile en
raitne herberir , la ·IV;_itfp • · prelV. 6f'tlftfffgm i arr., kant•. en i a.
W.,-,,11 ·"""1•!JNIM, 11"01; en f u, Z.• Z. w. ••n
!iO mlw. W, nn Gnmlt,,,er 1 welll'let •iJ behoott, 111r het Dam,ter
die1• en 4en puinweg Yatt Grenhtgen naar .Apping~1n1 , aan de ver
ceniqing na den •~naamden stadsweir 11,et. drn lkllewcg. - De
schmten \'aa Delfaijl en· Arpingedao1 naar Gronio1ren ltgge ■ !lier al
tijd HII,

venoe• oadee•
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WINDB*IKll, vceolLolonie in het Oeongl, pr".

Gro•i•r.",
z. . o.

arr.
,an
kanL, So"'• en Il tl,
YQD
ltf Resgnar,d, un het. Kalltwijk1t1rdiep,
•
~ lolonic , welke in 1747 is aangelegd , maal& me& dte 'fU Lu&t
he& do,p er ILenpe1 11'i'"""1,el'-ftl-i.M ui,. 'flll 'Welke hier de lerk
stut , die ani hijn■ de bel& kleÏftff ,,.. dan a11 , dech acht jaren
bau, door de loeaemeode bevolkin1 , ooatwaart1 Yeioder aitpaet ea
ealNDI •e laelft '"'8"00\ ia.- De kerl '•n peiterij maba· een ineen
rn-s" pbea,, ait ; 1e11 lerenlje•, wuna eeae luiklok hangt, 1\eekt
...,_ hè& ..._ IIÎ&, De lage, ,o..._ , ..,.re H dikke toren dient tol
~ WMIP be\ 1-khof'. De l11rk heef~ geen' O"B'I. ·
•'
W~KWDR-Blt-LULA, d°'1» .r két'S~ •in liet
pro,.
~ , lt'l'o· en s •.. o. z. o. ,en· ,.,..,,.,.,,,. ' ke■ t,, sem, en
1 a.
0. ftft 1M Hoogftllftd, ■® tal\ er 1308 inw., die meest
hn h.lu1 ,i119n in den lanAeaw, · •
·
·
De fteff, 1 die er 8'0 in gelal alia, ollder wetke l80 Ledema&en 1
1DÖea eeae ~ - ail, . . . .
da ki••· ftD
rin1 'IJDII
bel B ~ _behoort. Tol ia hel jan• 1788 bebeorde-tle•in1eaete
nm .,.. Windewen en--Lata als l.teihe balU'tea ooit kerlelUk on~
iler· _B"lfflMd I doch na dat. in bi!\ j•r ·tJISI hiw eeae btl ea pas
•wlr.1'°9"d wae , went tien 'M Mei 1H8 de eente Leenar lniua
•--ldur he•estigtl en tenelU• &Ud da kerk 1•8"111· Het
~ is eene cellatie ••• •• ~ - ftD · GNNtillgen. . · :
·
0. Door-rea,, die er
bahoeren·..e cle gem, ..irS.,,••'• Da B. . x.; die
U D ~ ' ;area1tiitlen1te 11,...,;,g1u, ...... De lorpM:laeel 'Nllllt doer 118 leerlit,gen beucbt,.. : · · • · ·
· •· · · ·
WINIJGAT (Hff) ,· voorm. pn, · welle den ··1- lePt•ber 1f78 i
met tien BeiwJljll eo o,a,u••'•i• • -doorclaiA~...,h«rte_gen 1 ■ h••
__. • Lau.f t~r betlUkini tl •ullprevea t l l l f l ; ~ ~ G1~i.asa
•• llunao,·
'W81'den iD• de Jl,ei,_. -lalll• •llfJC•
d9lt. ~-,edeelte ft■ bal WaaNH•i• tllan1 lteslfla:111 41e11 ·plN1te
tle1·ti4t i~ het IA_,__,.~,~-'
_Z•i,1../Jollaid; gem.

eD

sa. o. z. o.

6'omNg••,

Q04m,,,

z. z.

a.,.,...,

'°'

••en - .

c...

-U•,

doab•....,••·

pro,.

'WIWbGHAAI (DB), ••lelCJe· ia a.· M.ï;-;J ---·~11..,. . .,
kw.
pro,.
z. WIJHGll"H (Da), , '
Wll'IDIIOJF, la het Jr. P"nmlffB, reh, ia de,t-1, Fall•, ~ b .
""-hrf ,• ""·• arr., kaftl. e• f p,.z. w• .,•• Di,ä,d,,. p111, ·Il,
. . . . . t met !1l h. en 19 inw.
'WIIOBOFf , h, · in het balJ, 'ffll Düiwl, ffN>OÛI, Lw,,,_.""I ,
kw•• art., keet, ·ea f u. Z, W• •an· ~•rtA , pm. BIRU,,,,•i, me&
11 beweaen , die lerk~ tol #'e"""-l llelaoé11811.
. :
W~DHOllP, alleenstaand h. i•-tle laee,l, /lOflllid ,~tb. L,__

x-""""'"''

w.,,,.s,.,,_,1.

hrg, an'. ea l u, W. N.W. na

1._...-,,

kant•. C•JJ'lk, gem.

K~.
.
.
.
..,.
,,. . .
WINOOIIIAD.JB, d. in fJo,r.hulif, .op :beis &,..td,•eil,
NIÏd, 2'.,-f, ,epiltl, . . ., aan 4len ·•· . Jllltjotn1ae,
" .
WINDSCHOTEN, vl. in bel ll'oU-OWa,,,6', pNY, thni,.,._. : Zie

,1,.,.,

w,--.
.
'
.·
.
WINDSORPOREST, bo11tur,-ln lf,._J,.Q,.;.n11,.., ui, s• ......,,

aan .de BON11-8aP11matNN1, '8r N!f.en\jde ia laet afvllNIII ; palende ·ho•
•enwurta aae ilen vert. ho11'1J, Littaaon, betwdenwaa,ts· aan den werl.
hoetl"- Sara'• l1fll; 14106 akla, ffNl81, mel il ,laven,
WINDWABS81DE, •• itt ,red•l•tfü•, op het 4'il, S.l,a, éen der
.T,Jnta11J.tlN-Anlilk1 1 -aa lteL hell,a v111 een•• berr.

D,g,zej

o,Coogle

W l :W.

t9il

IJc lic,irnoera deaer plaats wenen als bel 'Wáre ia de wolken , doch
1ij11 in dcac hunne at'&onderi118' , van een ,tri en geaood ligc'-••ie·
•hil ; •U genieten bui111elijke aeooegen• , aoo als men maar aelaaan i•

de be-1eu.·ereld aantreft,
WINHNIA, naam,. onder welken heldol'J) Fp,, pro•. Friale,ul,
kw. Oe,tnyoo, griel, 7'iefieräkratkel, bU La&Qnacbe acb,Uffft l'all'•
komt. Zie Wns.
WINGERDEN (POLDER-VAN-VAN•), naam, we\le 1111D in cle ......
ling;eet\aan den Po1.m0vu-W11■ 1a&a... , in lietBi,_......_W,
prvv. ZNittl-llol,-,l, Zie DoualCh (POLIID•YA■-W1aou■ ----na-).
WINIA, laler Po■e&, YOOnn. 1&ale, prov. F"""1u,d, kw. 0.,,fff" 1
griel. Ferfllffllffadal, arr. en :S 11. N. van,.,...,.._, bal. ea 11 n.
W. ten
van Holaenl, IJ min.
O, van Marraa, waarlOe &ij be
hoorde. .Ter plaallll, wur 1ij plaan heel\, 1iel men lhaaa eeae lioeu.
WINIA, voorm. ,tale, prov. /t'rinla,ul., lw. Oo,te,yoo, fl'Ïet• 0.,,.
IJongaatleel, al'I'. en 1i 11,N•. N. 0, un Doel... , Il min•.
0. nn
Jo■-'u, Ter plaatte, waar~J plaan heel\, 1i!II 111eatbaa1 eeae 1Newe.
WINKEL, 9em, ia de lfilllorpfrl:ogr, proy. N__,_H.U.rHI, •"'·
,IU_,.r, kant, Seillgn(il.d., Han. k., 9 1. d.); palende W.•
~, aan de gem•. Baniuger'hom-Haringlmisea-ea-Kolborni N.O. •• tie
Z..idenetl, O. aan Hoorwoad-eo-Aart,woud, Z.W. aan Nieuwe-Niedorp.
Deaapm. br.staatuit dea Wi nleler-polder, den Oo 1ter~polder,
den Weere-polder, den Buakpolder enden Nederlaatfaclle
polder, lleneYaa, .Mn gedeelle •ea den pold. Waard••••Groelj
bevat het d. Winkel en do geb. Lutje-Wi ■ kel, do \Veere,
Ummer ■ cbouw en de Languei, of Wijaend. ZU hellaec,
,·Mr do bedijlingon4le Waard.-en-Groelg,:oadea, wis-liet
kadlller. eene oppfrYlakte ••• t 1S9 bund. a •• r. 17 •• ell., .,..,..
der 1lill balNl. lt ,. r. 41 Y,.ell. beluthur land, doch t.bana 110f roim
000 blllld. meer; teil HG b,, bewooud door 190 hui,gu., aitmakeadc
eelÎe hev.tkior,n• ruim 000 iaw., dieio.hetbl5maken, .dea ~ 
bouw !-!Il binnenvÎIICberU li ■a .._laan via4'n, Ook beel\. • • er ecae
llaar11enmalerU , eeno weverij en eenen korenmolen. Aan ririonÏlell il
dae gem. rijk , •U it vermaird door de heerlijke baan , aal a paliDf,
die men er H"f' , maar Yooral door bara ,rui111CD , die mea ne,gen
aoo 11aakelijk v1adt eo ia de omligpada plaa"8o leet' geaalat aijo,
De Der,.-, die er ruim 1800 in getal 1\jfl, onder welke :SISO .Lede
malen, ó11ken eeoa pm. uit, welke tol del&.... van JU...,, ria1
van &•rwo•tltt , bef100rt. De eento die ÏQ deao geca•. INil leeraar
ambl heel\ wa.,..eaomen t h gtweesl• Gn■ II' hu B.1111& t die in liet
jaar 11S73 herwaarh lwam en in het ja• 1117.t onulapa werd. Het
.:Nllp geacbiedt door deo. brkeraad.
De Doopsga.,. YIA welke mea er ongeyeer HQ.. aaatrel't, worden la
de gem. nn OIMk-n-'J'linw-lfiedorp gerekend. - De R. &.., na
welke IIWI er rllim 40 telt., J,ehoerm tol ,de sta\. •aa tw, reU. llen heet\ ia dae pa. 66D1 IIClaool , welke pmiddeld door 90 la 1GO
llerlinpa heaoc:ht werdt,
.
Dae gem. wu vroeger eene heerl. 1 welke in het jur 1741 door de
Regenten van het dorp il Y,Upuchl.
,
Het d. W11a.11o ligL 4 11. N. 0. YH Alkmaar, SI a. O. Z. 0. Tan
Sehap1. Het ia eene IRl' nette plaat,. V66r de indULing •an de
Waaid-en-Groet1roadea was W1 ■ 1.1L een zeedorp . e■ bad onder &ljne
hewuucr■ ool e1ni19 YÏlleliers op de Zuidcra:e,. len lelt .rr , ia de
kom van bel d., 101 h. ea on1encr 600 ia'1',

z.

z.

z.

WIN.
la.W 1Piddca taa be& dm:p 1t11t een nel Buclh11it, me& eea houten
•atje~ hetwelk ,ierbu& uil het dal rij1t, booger op met eene la•
lllrn pdekt en 'fan een uurwerk ,oonien i,.
De (erk , .welke ,6ûr de l\efern..iie aan den H. LIICAI wu. IOt"ge•
•Ud, plagL bU heorlea cloer den Paus en de Doa,li.erk nn Ulreelat •
die het in naam tanden Domproott deed , •erpYen te worden. De koster
wenl door den Graar aangnteld. Aan het loetenelaap waren gem.-.akl
li percelen lands , S n eed se n (1 ) genaamd I die jaarlijlu 30 ahaivers
opbra1&en. Dae lerl 1tond midden in het phoomte , bijna aan het
.einde T■ n het dorp, niet Terre Hn den Weatfriacbe-aeeclijk, .en had
een. laai , T.ierbnt lorenlje , met eene aabate spill. Vroepr 118nd
die ker" in 11,t midden Yan het dorp , doch door afspoelinr , toen de
dUk nog aoo awaar niet wa, , i1 dit dorp inpkort. Vol1e• overle
tering aoo eene •roeeere kerk meer buitenwaarb plaan hebheu , op
tene plaats die later door de plnn onn~ld en , met de Waanl- eD
Groetgronden " inpdijkt i,. De laler bier phoawde kerk , aeer in verval
1ijnde, i1 io het jur 184S afgebroken en nnol1ens door eene ge
heel nieuwe •erYangen , waaraau , den 16 Junij 1M, , de eerste steen
selegd is; terwijl, •U den 17 .•ei daaraaovol1ende ia inpwijd,
..
W1un is de pboorteplaab no.den Ooaterache Tul1eleercle
HaN1s. Haasuna W111u1, geb. 14 Bei 180IS, t :tl llaarL 180,
als Hongleerur te Leyclen.
wIRUL been eenip Yetmaardheid in de ge,,cbiedeni,' doordien &.......
Graaf ..,. BollaruJ, .in 993, ia de nabijheid ia eenen a1a,r te,en dit
\V at-Frie■en soeutelde. Zie daaromtrent Yoorb op het art. W.ww.a.1N;.
In 1169 werd dit dorp in bnnd pielen, door de K111nemen •
onder den Heer na Buo1•, in weerwraak op de W•t-Jric1111 • die
ia 1186 Alkmaar het ■elfde lot ~de• dlNID ondergau.
Gnar FLoa1s III nrbrandde W
in het jur 1180.
la bel jaar 1191S hielden die •an W1n11, en 1'i,Jor1' de aijde
no W11,1,u, broeder .'l'an D1aa VII, Graaf •• llollc,,J, doeb A1.1•••
DiH.•• gé111alio I wilt hen '1oor p,ehenleD in haar balans ower te h;a.
le11, terwijl •U 001 aehenen ffae lijn meL de andere Weat-Friezea te
t,ek\en. 7..elfa nnwgden ■u aicb hQ W11,Lau IIIJt!r, dat aieh ona
trenl Alkmaar ter neder aloeg , precd om Vrouw .Ai.11a "die er ter
stond op aantrok , · af Ie wachten.· Naauwelijlu nam de strijd eenen
UD\'&nJ, or die HD W111a11, deioaden terur, De andere Weat-frie
llD , geeh kan, ■ieode , om de Hollanden , die toe■ Yeel llerker in
111tal ·wuen dan ■u, heL hoofd te bieden, walsden bu Toorbeeld.
W1nu alleen, 'fllD weinip manacbappen •eneld, hield Wind; doel,
de Kennemen drongen ■eo äerl op hem i11, dat bij poodualt wenl
ÎR'l9liju de wijk W aemeo.
ontkwam d111 ter ouawel'IUIOd de
p•anpoil, en de up werklaarde aicb te eeaemale •oor Vroaw A1.11a.·
In het jaar 11517 •erd dit dorp door dea soogenaaaulea ZNm · •
UOJJ pbnndaebat.
fa het jaar 1649 ■ijn bier acht hoiaen en hd Budhoia urltrand.
WINllEL, geh. in de •njmj N■ •• llmognlNmla, kw. Oût,r.
~1, pro'I', Jf~-Bra6ar,.,l, 'ftlffll, diatr., ~rr. en ii o.
W. taft
• Htrlogf!!IHntA, kant. en 1f u, N. O. ,an T,/6,.,., 1 iem. e11 !tl mi1t.

•••u.

.Hu

.'tin

z.

ll..,_.,,

(l) In de oude landmaat heen. men ooit In deze gemeente h.i l ■nd 'f'e•·deeld In
gcene11, ,nezen en roeden; 1 geen doet 12 111e%ea , 1 ance ■ to roed, waarin olit woor4'
Is bewaarll geblenn.
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WIHBL (DE) , toonn. stalo ,
b, 0.,,,,.,
griet. B a ~ , ■ rr. en $ a. . v■a ,,,..
, . _ • l u:
Z, 0. HD Ba...l'fl I 10 mÎD, Z, ,an ,,_,.., ....... lij ......
Niet ,er vaa .deae IIIAlle werd ia btt. jul' 11711 •no sci.. •se·
lffd • om deu Muaa&enclaea -den ins naar L"warde• af Ie aaljMa.
WIHIU, (DK), w■i. in het
cler pso,. Dtnek,dat
liij het. 11,,;...,-.;1,,_,. a4i11ed oonproYf neellll en aa --■ tu.W..
den watelijken loop ta11ebea à klelaea Wiablache-pelàr, . . _
Proostdij-en Wavenn ter eeaon ea clen W•n,.poldar e• Aucl• ••·
dere 1ijcle dooncbiotendo, deh bij de Stokkela&'ILras ia de 1'..,,.._
WlNIEL (LUTJE), pli. ia de NÏlltla,.,,.,..._,,.., ,-. lf..,.B,J.
hantl, urr, en 4 •• N. Ö. ,en 4U...,., bal. • i • 0, Z.O.•
pm. ,,,.,.
.
WINIEL (OOSTKR-POLDEIL-VAN~), pold, ia do lfä-,..-,,,
pro,. /f,,.nl-H.U.rul. Zie Oena-na.-.
WINKELDBR-WBERE (DE), ph, ia de N:M,-,,., l"ff· J,n.
HollaruL Zie W1aa (Os).
WINI.BL-EB, ,oerm. water in Zft•al, cla& 1 V■D de P-,,.,
al komende, aich mei eeaee wellelijken loop in do B.....,.it Ollllaue
e■ St. Annaland or den Hamel HD Nic■wlaacl acbeiddo.
Thu111 ia dit water , hoewel aeer ,enmahl , •or ia bel til. J'Wa
aanwais t wur het DU den uum HD Waait■u.. •aar'- 111& lamt
nu ■iL INL Rag-,.e, ia d• ~ - HD Jlre'-lül, •llldt flopt
door dien polder en •• pold. HD St,-Aanalaad, on oatlastaä•
de ba,e■ 1'an St. Annaland., mei eeae 1eeeluia , ie de l'nlWNti.
WINULBBHOKI of Wa■KIUIIN& • i.un. in heL 9rula. ..,,,..,
pro,. o,1,1,..1a,n1, diélr.,· ar,. - ' u~
Ie•
YU .Zlllpia, UIL
en i u. z. tea o. ,aa Logn, ,em. ea l •· z. ,.. 1rawl,;a1
16 h. eu OD1"eer HO inw.·
•
•
WINKKLKll-POLDBR, r:ld. ÎII de w;.,,,,,_-.r_, I"''• Jr,,J.
Uollllnfl, ■ rr. " ' ' - - , ut. S.U,,., pm, ll'~W; ~ •·
aan dea Zoutkaa,polder 1 N. 0, aoa delt Braakpolder, 0. • •
Ooa&erpolder. ·
.
WlNIKLBOU, 11teek Jaucla, ia Le& 60tWefl, pre,, ,;,..,.,
0, uo A.e
W. wan &,pp,,,..,,., eeue41f1flO"laklew..de
tan onp,ecr 411 baatl.
.

lf•,,._mer,

s-,,,.'

o.

z.

Hoog-•,

WINUL-HOI, ■adert de Oaou-H. paumd ,

'IOOl'lll, ......

isde

lfeJn.B•••, prov. lhlin"-1, distr. en 6 a. N, W. fll 6~
g,., arr,, kut• .eo l 11. N, O. na 7'Nl, gem. i u, O. fll • • •
oaltij M, waartoe het kerkelijk behGett.
.
Tot diL p,d behoorde de meeste laadea i■ het p o ~ . , Fu
W gelegea, llenuea1 · tie IIÏLer1'aarclen tel ia de rivier,
De laaute ·beail.ler ,an het·aebeele ~ , en &1ma1 laalall ~
ter du Betancbe. pedmm den Greal"elijlr.ea huiae ff■ · Calealiotg
toebehoorcnde, H11u1T ,u Waa, heeft een aantal j u n ~ {
WIOIJd t en ÎI aldaa• OHrledea. - Ne ,u■e deod ' ia 188t, Il 1
~rekte peel ia arnoderlijle pe,eeelen pnbliá Terkoclr.L • In 11•
denclaeideae banden pkomen , en later ia al be& ,etUlllllffClca llD c,me
maal paloopt.
WINKBLMADB, voorm. ,·lali.le in de Ni,J,,.p1,-,,,, P""•
Bolla"J, gem. 1'ialîel I nu de ZoUl'UU ue-md.
De1e ,·lakte ia vermaard door den ,lag welke A1110, Gnal
land, aldaar aan de \Vest-Friesen lnerde en waarin hii IDtD
De kronljkachrijten doen de1ea veldslag den 18 Sepleaaber 99S p1a,,,

N.
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hcllblo I cloeh bet ia Yttmoldelijll dal die een& later is voo,pv&llen ,
daar er groad la I om te vermoeden , dal Gruf .l&NH IMII in 998 io
het leftll was, Br ia aldaar nog een pul• volgeot de legeade • pp de
belle .-an do Graaf oahpronpn, Bü ia in 184i gereinigd en lo\'crt
thans goed driokwaler op,
WINIELKOLBN I naam I onder. welken bel .geh. Wou1w1n1L, in
cle•dforij•11'1/lerlogtal,o,cla, lnr.Pn"-', prOY, lf«ml-BrnbsJHI,
op soQUDige kaar&en voorkomt. Zie Weutw1■a11.,
.
WINlBLSCHB-ll()f,DER (DE KLEINE-), ook wel 810-11-W uu
MUIUT.JI, genoemd, pold. in bel J f ~ r . der
arr.
Utm:ll I kant. Loene•, gedeeltelijk gem. .4fx:....,...s.,..,,,,,, I
aedccltelijl. gem • .l.beo111U-Proolltlij-e.,,._.1..,,1,,.; palende N. AJ• de
\vinlr.cl, 0, aan den Jloogliindsche-polder, Z. W. aan PtQ01ldij ia het
,een, wordeade bel gedeelte onder -''--tk-Bae,,,Jm,g1• • ouk wel de
'fienmorgen ea dal 011der .dbeo.,i..Proo,cdij-•.4ud0fll 1 ook wel
de TachLigmorgen genoemd.
.
Deze pold., beslut, Yolgen, hel bduter, eene opperwl.akle wan 69
huad. 89 "• r. DIi •• ell. Hel land li(l 1.70 eU, onder A.P.
Wl~'KEL.sHOEK , bu11n. in het graaf,. Z•lplae•, .pro•. Q.lder'-'l,
dialr., arr. en 4 11. N. O. wan Zalpun, kaaL,·ea 1! 11. N. 0. wan 0.,
tûdt•, 11em. en 20 min.
W. va11 Ze"4,,,t; me& 11 b. ea ongencr li70 anw.
.
WJNKELSHOBK, buura. in het
Zatpl,11, pro,. G,l,I.,lau,
gcm. n..,.1a. Zie W1 ■HHQOR. ·
.
.
·
WINkELSK.WARTlEB., eeae der wijken wurin da se•• U.Jnlaal,
in tlc Mtijmj..,.. ', HerltlfJn'llud&, kw. Oill~•ji,
lfoor,I..Bn,•
6aaJ.,.'1r• ea il u, Z.W•. van °1/Jmog,,,,t,o,cA, bnt.. ea 1j u, N,
Ó•. vaa·.'l'ill,"'I, Hrdeeld ia.
...
WlNKELS'fKEG (DB), landlJ. in bet Rijf"",...Nij-,,., prov. Ceb
dulu,l 9 arr., kan&., IJOID• en i u. Z. '1'1111 Nij...g•••
Dit laadr, balul, met de daartoe belaoarenclo grendea, eeac oppu-,
\lakle \'1111 43 bon'1, 64 •• r. 93 •· ell., en 11·orclL in eigead.111 beaelett
~oor dr.a Heer B. J. Dl BM!H en CQDIOrtera , wooaachlilJ t. llaLerl•
. WlNllELl:iTI\AAT, 1eh. in de Afeijerij wa• •, Hertor""-, lr.w.
,Pe,:llontl, On ditlr., arr. en il a. t.ea O. ••a B--,... , kant. en
1i u. N. W. Yan .41le•, ,ea1. en 21 min, N•.W, van Lim,p I mei
18 b. en ruim 100 inw.
WINKELZEE (DE), :waler in be~ eil. 7'.laoln, prov. z"lnJ. Zi,

pro,. u,,_,

z.

g..,.ar,.

pn,.

w~~

g,...,..,..,1,

.

WINND, oude aaam va■ W.1u11u, in
pro,.
Noorll-Ho"4a,l. Zie W1-■ uu.
,
WlNNEIIRBSWEKT (DK), water, ,rermeld • ee ■en gil\brief ~ waarbü
D1&11 Il , Graaf Na Holland, cenige goeclenn aan de a6dij ... HIJmond
schenkt; vermoedelijk ia cliL wel de tegenwoordige Wwuuua•Vüll't,
in Kea..,,.,,.lau, pro,. Noorl.-llollau. Zie Wa■UIIIIIIIMH&f.
.
WJ~NESTRAAT of Wlll ■1a11au,, geb. ia bd1ra.C.. llonu, prot.
Li..barg. Zie Wu■urau,,
WlNNEWEEll, berbersinFiNlf•, pro,. Gron-,... Zie Waua-■-.
WJNONG, d. in Oo,&-IDMi, op het s.,.Jc,e/ae eil.
.-.id. Pc,.
l.a.lo11gaug 1 di1lr, Budar, .
WINUNG , bqsch in Ooit-lrulië, op het Sa11Ja,dic içil. Jam, resid.
l',lalo-,,.,.g, clisLr. Baua,:,
Dil bosch , hetwelk djatihout oplevert, beefl eeoe lenlJle van. lw•
eo een halve paal, en l11rt 16 palen z. W. HA Pe"alongang.

J,,.,.,
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WJIIIONGAN, dï.lr. Î" Oo11 l■tlil, op
J..., re,ût.
en "'I·
WINSCHO"flN , a,r., pn•.
palende N. aan he& an. Ap
pingeda• •• den Dollar& , 0, un het low. Hanae•er , Z. • J.. W •
aan bel Drenlacbe arr. , _ , \\'. aa11 bel arr. Gtoni■gen.
Dil arr., hetwelk uit de Oldamblen en W e ■ tu·wolde be
staat, i,nrdeeldindekant. Wiucboten_enZuidhroek; beslac
eene oppervlakte, ,·oliree• bet udn&er, ,an N,80I buod.
Y. r.
~ ,. ell., wearonder lH,088 b11nd. 1 •. r. 715 ,. ell. beluthaar bad;
teil 8451 b., bewoond door 11,084 haitga,, aitmabade eaie hffol

p_.-,.

·

se

,an 114,ISOO inw.
WINSCHOTKN, kant•• proy. Q",iir,gn, arr. ll'irudofn; palmde

lin,r

N. ean het kant. Zuidbroek eo den llollarl, 0, un hel kon. Hanaow:r,
Z. en W. aan het Drnuche lant. Allen , W, aa■ bel bat. Zaidbreek.
Dit laat. beYal de 10 .ol,reode p.: Wia ■ cboten, O•de
Pekela, Nieuwe-Pekela, \l'edde, Onstwedde, Vla1twedde,
Bellingewolde, de Ninwe-Scbana, Beerta eaFin1terwolcle.
Het a,..1aat. ,olgen• liet kada,ter, eeae oppenlalle •an 158,USO buad.
98 ,. r. 3 •• ell., waaronder 158,609 bund. 61 ,.r. S6 ,. ell. 1eholbur
land; telt 3809 b., bewoond door 15170 huilga., uitmakende eeae he
volkinr YaD 28,300 inw., die meett in landbouw, handel en libriJk
waen bun bedaan ,inden , hebbende mea er de ,olpade lah,ijba • .
lS ,teen- en pan■eobekkerijen, 7 kalkbranderijen, 1:1 aebeepllim-..
wernn , 3 uilmake,Uen , 3 louw,lagerijen , 4 preatwijaderijen 1 4 lter
looijerijen, 1 boekdmkke,ijen , 4 tabek,kenerijen. , Il bronwerijea • t
fab,Ul Y■ n moutwijn nit unlappelea, , heut1Ug•, i 1-■ rdea-olie-, 9
olie-, 1 ,el· en IS koreamolem, wu"aa 13 leYeDI .,.ime1eu aijo.
WINSCHOîEN, ll■-., P""• 6rni.,.., Terdeeld ia de ••lpncle
S rinpn: Win ■ cboten, Midwolde en Bellingewolde.
Zij be,al SIS gem. 1 met 36 kerken, die door 37 PredikHtea be
diend worden en lell ruim ,1,000 aielen , onder welle 9000 Ledemalea.
WINSCHOl'BN, rins, pro,. Gnirai•gea, llasa. vaa ll'ia...,_.
Daerin1beata1t nitile1holpe gem.: de Euta, de Ba.den,
llnntenlfaa, Noordbroel, Ommel1nderwijk-e11-Zniclwen
dln1, Nie••••-Pekela, 011de-Pckel1, Scheemda, Nieowe
Stadakaaaal, Veendam, We,terlee-en-Heiligerlee, Wil
de nank, Winaeboten en Zuidbroek• .Hen beef& er 14 1a
lm , waarin de dien■& gedaan wordt door 15 Prediltanlea , ea teil
er. iG,000 aielen, onder welke IS400 l.edemalen.
WINSCHOTEN; gem. in bet #'•IJ-OW.,,.,,,, pro•. tho,,i•gn, arr.
en bat. IF,._l,otn& (i k. d., 11 m. k., Il ,. d,,); palende N. aan de
gem. •iclwolde, en de Beerta, O. aan Bellingewolde, Z. aan Wedde
eo Oude-Pelela , W. un Scheemda,
Dae gem. be,at de platteland,t. Winschoten benevens de lft".b.
Znideneen, Bovenburen, Oosterend en St. Vîtusholl,
ahmede gedeelten wan W·îuebolenUI en Win1cbotcr-Hoo1c
bros; •U halaaL eene opperwlakte wan 608 hand 97 •· r. U •· ell.•
wuroader !U8i hund. 68 ,. r. 39 v. ell. belutbear land; teil 478 lt.;
bewoond door 73i builfe1., uitmakende eene bevolking •an onp~,
3900 inw., wier voornumsle mîddeleo van beslaan aijn die I welke de
handel aanbiedt,. ondel'llletmd door de YOlgende fabrîjken en trafijken :
3 swn- en panneoball~rijen , 3 kalkbranderijen, 3 leerlo~rijcn ,
i sarentwijnderijen • i l,oekdn1klie1 ije.1 , 1 olie-, 1 houlaaag-, 1 pel- en
i koornwolena , -1 we,erijen , 1 touwslar,rU I Il golld- en ailnnmederijee,

WIN.
\ tîinaepterU, S ubablenorUen em. Ook ia hier eaige lelieeptaali-,
n op den 1 Janoarij 1849, waren er 10 acbepen in de buitenlandsche
~url • welke bier lhaia behoorden. De ligging van de plaata , al• ·he&
middelpa-nt van. de graan rijke strekep Oldambt en· W eaterwolde, geel\
gelepnheid, om nn daar de proclactea. van den landbonw• te oalva ■gea en clerwaart.a andere levensmiddelen en vooral manolaclarcn af ll
uuen. Er wordt eene welel\jbche graan- en bolermHlt gcboatlen ,·
doch hoafdnkelijk "Voor kleinere partijen , tenr\jl de te groote uiap
bmdbeid der Oldambeter beerderijm , aoo nadeeli1 voor den voor&faa,
in algemeene welvaar,, als -alleen den rijkdom bij wei.oigea ophoo
peade , te weeg -breagt , àt deu bar-e proclactea regtatreeks nur de
groote irraanmarktea versenden, De beide jaarlijbcbe veemarkten ,
V rüdatt "Voor Pink1teren en den laat.aten Donderdag ·ia September, a\ln
..,..- Leîaag; alamede word& er op de veemarkten wekelijks in de maan•
dea Mei, Junij, October en No,rember gehouden, aanmerkelijke han•
del gedreven. In ,roe_gereo tijd beatoad er aansiealijke baocL!I op be&
1111,urig llunslerland, Ooit-Friesland en 0ldeoburg, vooral in koloniale
pndacten , olie, veml.el'gla1 m verfwaren, tegen houtwaren , linnen en
rrove wollensloll'en; maar bij een ~raoderd belutins-telsel i~ deae han
del bijua geheel te niet g..-n. V.roegcr bloeiden hier ■Off onderscbei
deae rahrijlr.en, al,, tot-in de aevenlieode eeuw, meer dan 11SO weverijen,
na welke 80 ,oor laken en aadere wollen 1to&in. In latere jaren aU•
oáttencbeideae bierbrouwerijen, 1 jenoventokerij, 3 1teenbakke,Uen,
1 p,Uebakkerij, 1 potucbltrandea,ij en i garentwijnderijen te groade

hl

11:°.irerY.~ die er ruim 3iOO
getal aijn, oader welke 600· 1.e
«lanatea , maken eene gcm. ai&, die tot de klus, en ring va& 'Il'ia
. , . . . behoort en door t.wee Predikaateo bediend werdt; lle eer1to ,
ilie ia den ft'HD· het leeraarambt bed\ wurlJCOCllllea , ia geweest. Gau.1•
" W111now, clie er ia tlS91S kwam. or Al■Or.HI Ku11u111 • die
in leoi \'ID hier naar Delden "Vertrok , aijn ambtgenoot of opvols
il pweat. is OOIJ onzeker ; aeker ia het. , dat in 1647 Paan llooa■
.Jaier ·111 tweede Predikant. ~rd beroepen van Jlidwolde, doch binnea
ééae maand tijds bier overleed , en van dien lijd af is deae pmeeala
steèda I gelijk nog, door twee Predikanten bediend geweest, behalH na
••1.- ver&rek nn W ILLI■ 6-111,r n■ Doo1111 naar Gorinchem , in 1811 ;
1erwUl in 1813 de banclojlCl!ÎDIJ tot verwulling van de tweede Predikaats.
plaat, werd geweigerd , 11 de dienst alleen waargenomen door den Pre•
dibat. B1111t11& C.111u1n11 , die evenwel in 18i0 weclerem een· ambt
genoot bekwam in Panu N.11111111 Cu■ 11. Het beroep geschiedt door col.
iatorn, ste~regtigden, kerkVGO(den en kerkeraad, Onder de hier ge•
stûa hehliende Pfflliuolen -,iaden wij vermeld den doot de opschudding,
welle er onder sijne Evanp1'8prediking te Nijkerk op de Velowe plaats
had , be,enct geworden Gsuaa KnHu, die bier \'ID 1719-1780 stond.
De Bvan1eli1cb •Latbencben, die men er oafener 70 telt,
màen, met die uit de burgerl. gem. Wedde, Be lingewolde
en !lieu" e-Schana, eeD1 gem. uit, welke tot den ring Ya11 Gro11ia
gna behoort en 160 sielen , ooder welke 80 Ledematen , telt. Dne
pm. il eerst in 1836 vao Wioscboterzijl herwaarts overgebragt, en
laad te W111scaoT111 ·tot eersten Leeraar Pnaus Jou11u VALl■TllllJI Dus
UdJ , die in 18S9 naar Schieilam vertrok.
De B.oom1ch-K1tholieke.n, die men er ongeveer !MO aaalreft,
maken, m1:t die van de burgerl. gem. Beerta, Il iil wolde, Niea ••
Scbana en Schaeo1da, eeoo atal. uit, welke lot het aartspr. van
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Z•U.4-D,..,...6roai,,gn behowt; S4G ,ielu, oaur nlketiO Com
munîun&en telt , • door fflllll Putoor Wind wonll,
D1 h ra iili et e D I wier talal er roüa 1110 lie1oop& ' mawa ....
rinpyaapge uit, waarin de
door eeaen Veorleur •enÎf' wanlt •
ea welke te Nieuwe-Scla ■ n1 bijkerk bed\.
•en heeft ia deaepm. een G1maui11m, •• htti&aut voor
uoawelijke opvoeiintr a YÎII' . . . . . . . . _ , als; , _ la
Wiuchoten, ééaete Bovenbarea •• éénete SI. Vita1holt
alle pumenlijk pmicldeld cloer raim 709 leerli'!flD IJeaemt.
Hel d. w........ of w,........ i. 7 a. O. 11a Z. vu Gra
ningen , IS n. Z. W. van Appinplam. De tQd. HD de lllichling dar
plaat, i• onbekend , maar ugtee\ent ••• -,r oacle tijdea , ale aijaclc
reeds ia de twaalfde eeuw bekend. ZU heette vroe1er w._n .r
W1N&1,01, welke naam ver,chillead wordt aftleleid , want Yolgeu sea
migen ,oude sU ontstaan al.In, doordien hier ter plaalll eeG àut á
schot wu in de llemel , ....r dae in do Pokel-A droom •all , .ellie
sehullea, naderhand door verlaten en sl11isen of a\jlen 'lllnugee , ep
pwonden werden , om he\ water op te houden of te onduten , 1100 à
mea se elders nog hee& ; aoo det toi..-Aec boteeken& het adaot, da&
opgewonden wordt. Anderen leiden den naam û HD de overlneriag
or up , dat twee jager• tor wedenijtlen van bel derp pplaallt, a9'
ellan·der op de jagt !ÏDIJln , en om elkaader te waancliawm. ia d.m
t11t11cl ,e/ao1t11. Ben hunner was een aoo goed aehuller, dat ~ ia "8
aehool. drie gusen mei &ijnea laadstok trof, die hij bel aedervall

a-.

in eenen sloot nog eenen anoek raakte (1), Nog anderen p,eo ...,_
om oenen anderen oonprong aan d•en naam.
· W dlCIIOTIII wn in den noepten t\jd no aijn bat.aan , leen de aelt.
Oosterend, Bo.-eabaren en Zaideneen het eipalljke \ . .
1pel •ormden , 1lecll11 eene baar, , welke tot een vlek aaagNeid1, da&
iijn beat.aan vond in de menigvuldige woterij1n, Na in de
meermalen venterkt te 1ijn, ten einde lel_l!natud te biedea, aan da p
atadige vijandelijke uonllen 11Nurende cle SpaanlObe henert.ea, .,...
het dorp in 1193 deor Graaf W1LLh LoH•na, op las& der .llpmeeae S&a
ten, met .-ealinperkea omgeven, en pdekt door de acLan... te Beo•
ge brug en Wiaschoter-aijl, Na ilen Mamtenchen vrede in INS,
is echter dae Tealing Yerwaarloosd. Wel aocht de Billehep " .llaa
aler 8&111T •H Guu, bij aijae herhaalde i■vallea ia de plOwÜlcil Graia
gen, el, in 1686 en 167i, de werken te henlellen, ten einde Jaien\jae
mapaijnen aan te leggen en een ftll pan& te beblien , ail laewella. hij 4e
pro•incie kon boheer1Cben, dan hl werd telkem 'faa laiu ftl'drena.
Na dien tijd zijn de ffllÎDIJW"ken plaeel ~leelat, en w.den • t...
nog slechts enkele aporen HD genaden. ln&111solaen WM ia 18M. ,
toen de •Uand nit Linge11 een 1troop&os1 in Greniaau en 0.-tbe dm ,
het 1uidooetelijk gedeelte der plaall , na op bnmilaehattiar pateU Ie
aUn , door hem afgebrand (b\J welka plefenheid ook hel teea ÎII de
nabijheid' tilJIJlnd klooater Heiligerlee het selfcle lot oadergia,) ~llij
aijn de toenmaals bloeijeade weverijen te irronde naaa,
tie
plaats aicb meer naar het Noorden en Weaten nitphreid h..rt , is
gedeelte naderhand. minder herbouwd , maar draagt nog te clnea 8P
den num nn Weveraborn.
Gedurende de achttiende eenw henlelde WIIIIUOHII aich alleagilam
v:m den teragpns, welke hel in de Spu.uche en •utcnclae
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(1) D. BUDDIJl&II.

l"trAcl11dtffag 1/ffl" l'ltC IP'CIIIOINI ftl.r, tl. 13f.
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Mrlop• bad lo ·ltden trthad ; • h wooral werd aUti toenmMudo Moei
fle,orclerd, toen in 1811, ouder de F'ra111Che l1eerachappij, \V1111e11ona
ftNI wethnn fAII de hoofdw,laat, nn een kanton en van eene 11eg'9,ank
,_ -.tea aanleg, terwijl '1et ODder de tegenwoordip regeeinlJ in 18.18.,
•• lateu- en arlOINliaem•ls-ao&lplaa~ na ilien naam is llewellisd.
la 18i8 werd •n de gemeente eme stedelijke regering felJOftD, ·oF
tebeoa als llad aie& lfertqeawoordig'll in de St.alell der prolllDeie ,-•jNe
all&oell geraop:bilt .._ tie ■ttlllen ftn tltm vijfden rang. 'l:enijl
het inwe~ der pt.b, in de laaut.e 'aren, door het l,eowen no aan
aienlijke lnn1en, aanmerkelijk 'l'fflC'llllld il , laeefl eok laat uilweniiip
hieri■ eene &roote verandering onileqraaa , doot het aaalegpn lflD
schooae p.Wieke wandelingea. Het lüer bestaande Deputement
der Maa t1chappfj: Tol Nd - . 't .4lger,a,,n kwam, in Uli&,
op het deoklleeld , om de arbeideade lfolkÄ.la11e, gedurende dea win
ter, bij den etilltand 'fan werk 1ulk1 w werschaiFen, en beaigde, pWe
lijk ondonteund door de inlJSll&ene ■ , daartoe als •iddel, het aaolegpn
.en ontgfoae11 van woeste gronden, door bel p&uuèlük be1tuar hier&oo
pnslig afgestaan. Hierdoor aijn, 1ich al lferder uilbreiiende, thon1
fàiia see buadeN rondt in schoone NICh- -en waadelperlr.ea laencba
pea , welke zich boven die der meeate 11adà'ludacbe steden ondtr
tcheidea, Ook de in 18S8 nieuw aangelegde begraafplaats breagt het
liare, door haren om,ang, ligging en aanleg, lot. dno ver&aaijiag toe.
la het geheel heet\ W1■1c:110Ta &ban• een gunstig ,oorko111ee.
W1uc■on1 is gelegen op eeaea andbodem, op clen rmcl van ·den Dol
larcl, zoo als deze ia ti77 en -.olgende jaren het ·laad. waa iawedron
geo. Van daaT , dat de landea , de plaats aaa cle ootl• en 1 ■ idaijde
ODl8'ffende, het eent aan be& ,rater 1ij■ oalwoeluircl , miuchien door
de indijking 'f'an 14114, co ilianl lr.lcÏfroad zijn, ofaooa geeae eigen•
lffke polden 'YOl"lllllade.
.
Vóór het grnm van " ftaoaal uar Groningen, QP het ei•de lfllll
de &e'feol.ieNe eea,r ., atraomde door W 111c110TII liet , kleamaab in cle
Waterleaohe-"9elle■ oouprinpnde , riviertje de Be nae 1, doch ia N
dert dien tijd in ge..,.d kanul opgeaomen~ begint dus thana te W1•
ICIIOTD eo "8lt 11\11le \\'i n 1c ho te n Ul in de Pekel-Aa , ,reL\e KNIOIII
lich naderhand melde Westerwolchche-Aa vereenipo, e■ door ·de Sea·
~•UI in den DoUarl 1tl'QOotende, aan de 1uid- ea eot11Ude de grea
ua der geiaeenle ..-.not. Lanp deae at.roomen , tot eeae. trekvaart
anpJes4 , bestaat gereplli achuiten,eer op .ie Nim-scbaa,,
•UD het koniaplJk H-over palende • gelijk er in,gelijb een geregeld
achuitenveer , lanp het kanaal, op GNllliogen ·liestaat. la 18':S ia er
eea srind""'IJ uagel91d wan W111C11ou■ D11111' Groaiogeo, tenr\jl pltke •eg, ftD à eente plaats uitgaaadat , naar de Bauaevenalae
·penaen mer de Nieawe-Schana, iD lae& jaar 1848, lfollooid is. .lleo ia
i■spl\ju baig met een ontwerp tot eenea koost.,reg no W111c:aon1 nur
..._terland olfer Bourlanp, welke mea hoopt , dat s,oedîtr tot staad
ui ,rerclen gebnigt. la hel ontwerp der apooneglioie door de pre
·'ftllCie Groniogea, is oo1r.· eene rigtiog van Groaingen o..etWr■HHT■•
·nar de HaDnOYencha gnntea opgenomen.
Het Raadhuis, in de Blijlt.anutentraal 1 in het jaar 18415 ga&ichl
en den 19 Januarij 1846 plegtig ingewijd door den Burgeme•ter Mr.
Bu.o Jo■ ...1 E1111zLu11, ia een deftig gebouw, waar ook de arrondi,11menla-re1J1.bank en het kantongeregt bare 1iuiogen houden. Achter
clit gebouw is tbam voltooid en in dit jaar (t849) in dienst gesteld een
Hui I van A r r es &, geheel ingerigt . naar het cell11)11irllel,el , hel
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eerate Jat in hel koningrUk in werking i,. Hel u,rml met d■ cipien•
wonin11 HII 111101.il!Dl\jk gebouw.
·
De Hervormde kerk, slaande op een rt1im plein , dal wroeger
de begraafplaaj.9 waa, ia een fNIOl en deflig gebouw. ZU was oor
spronkelijk alleen bet koor du oude parochielerk na Wancnrn,
die nwr de Reformatie aan den• H. \'1T111 wu Loege•ijd. Vour
dil koor stond Hoeger het ICbip der kerk , die toen met dca ionn
verbonden was. Dil wordt niet alleen aangeduid door de gedaaa&c
wan het gebouw , maar beeft ook daarin een hi1toriseh bewijs ,
dal bij de overrompeliog der plaab door de Spanjaarden , ia het
het jaar 11J93, de Sergeant MoD&, met eenige manschappen r.icb in
de kerk verdedigende , maar het daar niel langer kunnende howte.J ,
zich terug trok in den toren , welka eebler tegenwoordig op eeuipi
afttaud nn de kerk verwijderd staat. Der.e toren, thans de hoogte
J.ebben~e van ongHeer IJi ell., iu de gedaante van cene theebus,
moet in noegereo lijd hooger r.ijn gneest, als r.ijnde blijkbaar J.t
bovengedeehu afirel,roken en daanoor een dak aangebragt , dal liffll
niet ,erfraai&. llet orgel draagt alle kenmerken dal het van boorc
oudheid ÎI, r.oodat do Am1terdamsche Organist BMGll'l■ m11a bea iaitiid
voor het oud1te, dat bij immer be1peeld bad. Aan due kerll is , ia
het jaar 1839, door Vrouwe &■11TIB Pon, weduwe wan dea Hee,
B1a1111 H.a"111u , eene 10m un 1000 gulden 19legatet.rd , •• eiaöe
daarvoor het noodige r.ilver aoudo worden aangekocht voor de bedie
ning un den H. Doop en het H. à.Yondmaal,
Reeds aedert Yele jaren was de Bunseliach- Luthe uche kerk,
aan de 1'in1i/1our-sijl, in eenen Yenalleo toestand , eo kou r.ij aiet
dan met de fJroollLe kosten henteld worden. Hare afgele,renheid •
de elechte weg derwaarts droegen niet minder bij , . om oaèler da Le
den , meerendeel• te W111sc1ou11 woonachtig , het verlangeo nur 818
ander bedehuis, ia laabtpnoorade plaats, op te wekkea. Ook de pn
·iorU , geheel Yenallen • li.on door den Predikant niet bewoond worden,
on bij werd dus genoodr.aakt 1ich te W111GU"1D w ••ti1eo. Wepi11
deaè 1eer gewigtil{e redenen waren de Predikanten en ds-1.erkeraacl er,
reeds ·sad•rt het Jaar 1828 , op bedacht , Gm , door medewerkÎDf ,a■
onder■ebeidene kanten, eene nienwe kerk en pa1lorij te hel.omen.
Zulks gelukte ten deele in 1831J , toen r.ij in staal wardea ,-,eld
alhier den bouw eener kerk te beginnen , waarin niet 1ld11 al he&.
bruikbare der oude kerk werd OYergebragt , maar die leuerlJJk op cle
Hlfde gnindalagen rual. In 1836 wu bet nieuwe kerkpbellw genae,
IHID voltooid , om d11n 5IO Nenmber te kunnen worden ingewijd cloar
dan een&en Predikant der Evang•. Lutla. gem. te W1111Cma, Psnm
Jo■ .111u V1r.sn111111 Du11a11. Deze kerk , slaande aan de F Îllll:ll!n•
diji , is een net en zindelijk gebouw , aonder toren of orgel. Naai
de kerk , aan d11 ..-e111.ijde werd eenl in 1844 de bouw der fraato 111
doelmatige ingerigle pastorij begonnen en voltooid;' terwijl er ••n ila
grond , dia de kerk in eifendom toebehoort en waarop de pasLorij p
bouwd i, , geooepanie ruimte ovenchoot , lol bel aanleggen YDD eene
fraaijeo l11in , die Je li1rging en het bewonen van de pastorij aanmff
kelijk nraangeoaamt (1).
rttlt, gtllouden
inr,:(iding ra. Ml NitUIIJI K11rk9<bou111 roor dt
Lut.l.
o-. ,.u ...WilNM<llm
do0' P. J. V. ·nuaBUl'. Win,cAoktl 1838. In do .ll&llfeekealugea
J!lt.
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worden ee11tge bUzonderbeden vem,ehl omtrent de vestlglnr der·ETangeJlleh•L'DUlendle
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'J)e l\oonucb-Katbolijh kerlt,. in de B-,.a-l#'itlë-Yna&
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v,.111 ..-Ud,

aan du "·
ÎI in hel jaar l'J98 gulielat.
4'oeh in het jur 18Si • door hel bonnn YaD Kó nieaw koor • aan111erblijk ••rsreot. Zij prUU met HD•n bou&ea , niet booren , dun•
11en naaldtoren en i■ •an een orpl • ün altaar ,oonien,
De Synaj(otre, in de B•ä,-.l#'itla-l'n_,,_,, i1 le klein
, _ de gem., welke groote behoefte P9oelt aan een ruimer pbouw ,
wurio •U bare IJOd■diemt UD oefeaen, In deu 1yoage,e ■ een tweede,
,1amkoor i9r•oerd.
In 183lll q bier, door de medewerki■B- nn ,ale aanaienlijlct iuge
nlenen•, •&ol ataad gebra,& een loathonl voor 011de en mo
der n e t a Ion , büelk • bij koninklijk baluit nn H Junij 18ti, •
is nrbeven tot een plaat.lelijk nmna1ium , dat ,eduri1 in bloei toe•
11ee111&, bnattende, metinbe(rrip ••n het Ptinaionnau, gemiddeld
ISO leerlingen. De G11meon&111claool telt ruim 400 eo de open•.
bare godadiea,clilJ.e hraili,tiaabe arm.enscbool 60 l~r
linpn•.
■en beef\ er eene Sult-commiuie· vaa bel Fond1 tot on
Jerat euaiat •an de 1e,npende dienat in de Nedarlan
tlan, ea een Departement der •aatHbappij: Tol- /fut IHin
. , . , . , , , _ , . 1 den ü i'ebl'llllrij 1817 OPflll'ÎSt, hetwelk onge,eer 70 Le
den telt , door welk departement ook eene aanaienlijke 1-bibliol.bee•,
lto behoeve na· de minvermogenden, ter wnpreiding 'flD Dutliffe hn
digbeden en ter bevordering der betcba,iag, i1 aangelegd. Er bestaan
durbij teYen1 eeae inrigtintr tet bevorderintr der NUnr
heid, eea Arm en patro·n·aat, alsmede eene Za ng,obool. Voorts
•lin te W1ac:aons nog :,eena Su bcommiHie •an de Maatseba p
p ü va n W e Ida d·i Bbeid • ia 18'i op nienw totalaad gobra,t, eo
eeDe Ardeel:inf nn de onlaDp gevatigda Il aa u c h a p p,ij tot N u t
uo hrael an N-eclerla.nd, mat 8 leden. Ook ia ·er HD Po1t
kantoor. ·
Br aijo bier eeae ,oorjaanmarkl op Doach!rda!J ea· V,Uchg nor Pink•
at.eren ; eenen najaartmarkt de laatate Donderdag en f rijdag in Sep
&ember; doch •aa-r V,UdalJ op .1 Oetober 'lalt dan op den laattlen
September en op 1 Oetober, en ftelllarkten op den eersten en tweeden
laaodalJ in ■ei I op den ~ e■ S Iaandag ia Octeber en op deu, Hr1len Maandag in NoYember.
Uit eenige stukken ••• 1474 IOll kunnen afgeleid' worden, dat
W1e1aona onder het Watenrolclache gerekend werd. Dit ten min1le
i1 aeker, .dat, Loen Groningen , ia H7.S I bot alo& • • iDDIHA , le
Weclde , gealecht • van dea Kulllleraeben, Binebop het Waterwoldaebe
let leen ontnngen , en bU bet miertje de Pekel-à ee• nieuw 1lot ,
P e k el b or 8' , pticbL bad , dien• Jiutelein oYer Wi11ac■0Tu mede
het ~ Toerde. Decb aan cla and11N aijda ia bat ook ; bui• lepn
•praali, dat bU ..te wederoverpYe 'lalt Wealerwolde. ten Jare H98,
WIIIICIIOUII hij bel Oldambt gerekend wwd, daar er een brief beslaat
llD . het YOlgeade jur , waarbij G1n• Cuaua erkent nor 6 jaren
nn den Raad in GroniDgen ont•angen to hebhen het ku&eleinac:hap
van W IIIIGIIOH■ , meL de daartoe geboorige Oldambten en ltat hui»
Pekell10'1• la vroegere tijden behoorde bet boiten kijf onder Raider•
land ; doch door den Zuider inham dea Dollarll daarnn afgeachc:urd ,
heel\ het. sadert onder het Oldambt behoord,
Naderhand, zoo al• i11 de jaren 11S93, 16lllt e111,, beuf, tl4!H plaats
groot.en aanstoot eo overlaat geleden , 011 YID de l'f'lle , dan ,·an de
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uàrad.r twee. au.logeade partlen., aao. als door de Nederlanàtche ge
, e h ~ TO dum. tijcl •r.haalll wordl. W.....-.d& BiNciilp Koa1w, a..... ,~ Gaua, eader.pach1e,oorw«1cbelao - pl..._.
oap)Uk ~ deo. Nedarlancbchea Suat:, io. 1861~ dea oor1er ...._., te gelijk op (h_..lJ_. , Drailàe • de 6-iags.O..aelani• ua
,ie& , Wffd W ••-n. reeds io deo llegiene oYenoapeld ~ •a.Aen
Y.enwllL ea aan deao kao& llll eu hoo61-,.lija 'QII aijae bNpeD
semaak&, e1111 DÏII da op het uadna -.au der Statea l•er, •
515 ..,_
,ember, weder verlaleo. D111 op nieuw tol rutl ~1111111; ,..._
bel die Lel in hn jw U)li ,, ...... ..wde ec>NlpU • BilNbep lleo
Staat op nÎ4n1• TijaodelijJr. aaDYiel, eo due. llsritte , ll&-l'eaueo.ip ae
d,en. bij gebrek aaa lu,tes,olk - ,oerraad ia de pro'fÏaoie Greaia118" deoe de Stuuc,ben urlalea, heu&le, om ,mie" een~ pas da stad GroninlJeD Ie het.beo , ...tke- bij, na den 19 Julij t.at à
Je..
i7· Aogut&o1,, ff0eble5- ea mei •etliee. nn U,631 maa fll■
•ger-, bedormd behi.e.de , tea laallle •haadelijll verlun _ , , ,......
door de Groniagers a:oo aangemoedigd werden , dat zij oade.r dea Owr
ste Joa•411 , met twinlitr liai1encl ruillra en ,oetkaecllten , dm 'fVmd
,enolgden, TOOt W 1111uona l'llàwa , ea clen t,l Sept.ealhet, a.t dea
degeraad, den MoBl&anelaeo Ofente RYneu , . - a4t11e liv......_•
veslien daiund nuka, op &wee plaatsen ... dappu allM"Üllm, dat lilt
9ifa ■d W 1111C11111UJ1 • • ~ hnwell- dad.Jik dew ~ bae& • ftl'•
' tter.kt_ -rd, w•rop aieh de ,UaDtl naei:· de
ea ouà ..,__,,
begaf, lallende de Wia11C1bo•--seham ea de sij& ,edelijk NI Niet ;
wetheln haat.tl' derwearu Hlll'uMe, llll!t 'flllll'INIID8& •u dia ...._,
dia met ,ier laalYe hel werken , eeae diepe• fP'IOIII. , eoa , - , . heia u
een• balljJ o•ringd •••, mat pweld aail le grlpm, J.elpm 1111 de
baeltii!f mo dia niet .,.__,mee _,., of zij -liet à acbàm, pllli
mede 1he, de &ijl hewaanbt clad.lijk deed.
lij da OlmleolelÎRf .... bel jaw 17.91 badda ■ aieb d,ie as,..-.
digden uil het COMitté rnalatioreair te Amaterdam naar W----.
be!Je,en , waar aieb. getne •natcheo be....tea , liocà, op eeoea klei
aen, &1f11Lalld vaa tiaar- oocàieldea aieh de 1 . . . - . , die sieb _.
pluaderea, betiig laieldo ■• Bae Algev•a,lictlen brar&ea eebcn de
oanr111Rli■g 1e W.1111ann IN ataiNI.
Da herprs, te- ,._.
ree heb"-le, 'Nflllitdie• 1iell, aoetl lkia doenlijk wu. :Be wt
kende Eogel1eben breken 011 de bruggen • , 1tabo de
door, 'lorde,dea, brambebatû■1aa-, eiaehte■ gijHlaan e11 'ftlPDÏeWea
•al aij Biet koodva medenemen.
De Stuemîjl wilden< &ij 09k ~
'W0ettA!n • tloeb dae bleef doo, he& beleid "80 den IIN'ava ujl---i.
Gulll' JM11■ 11.a- hehuden, llij, laieW _.,, als of lat 'ffD . . . _
pariij wa1, ea deed h11 ■ lusl.itr drialwm. Tom sij de -■dm- •
WHk 1oodeo. alan , liednidde .!lij liaa dal liet laad, wuic dit i'---■
...11e1Dllden, .. hoog leg • om ..,.n,tiwr■d te kuoHD worct.; da
dal in 4e al.rMk, waar •lt hee• moalllD, alla ellller HU leopeo. Dit
Wiwhotae k"'9'0II gewarea oit Gnoi ■pn ea o911'vielen i e ~
opeen uurefatunlewm d & ~ met dieD,uilalagi, dat ■IJ, ---
•al doedeo,, gelawellteo • 1Jtsdtat uhte11latnde , eiadelijli ~ las
iageboude oonil YlnÏetelll,
H,et wapen. dmer pm. hela.at ÎII bell bftld n11•&. Vin■, ema opa•
5chnftrol in de band\
.
WJNSCHOTRN (HET OOS:JliRHB-VAl'i-), gv&. ia 11111 ,r.w..o,.
,.,_,,,, pr.nr. Q...,.i#fM, 81'(',, '-11., f"lll, tD f u. 0, v..........
~n; ruet 40 b. et1 180 •n-w.
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WINSCHOTIBDIBP (UT), ook wel het Sca11'8111D frUIIIID,
water , prov. 6toaittg,w, dal UQ de Nieu...... bij clo Owlf.._
peaae11 eea MDY&IIC aeeaat, nuclau in eeao tU'II ..aidwos&eli~ on
vcrvolpm w•&eliju 1Lnkking 111111' Wiuschotea • vercler 1100nlw11l...
•aarla oaar SehNlllda en Buta 1a 'f08rll in oeno cloerpan1 wostelijle.
rÏglÎDf , laop Sappemeer on HOC!plllnd, aaar Groninpa loopt.en bU de
Noorderlaaven .W.. in het llcwliep- en alaoo bij de Zoltkamp in de
Noord- kcnl; terwUl elit vaarwater 4)114luaobtidtne taU,en, kemeDII•
vua Pekela, Veendam , Wilderraak ea· verder piesen· vNDkoloaiin , i11
~ 1-op onluagt. Bel is •n• pdteltelUk PtJraven vaarl tel au.
het. Reildaep, waarin da B.auel-A, de Weste;rwoltube-A ea
voorts de H11nH-1troom

-U•

oppomen,

·

..

WINSCBOTBB,.HOOGIBlltJG, ph. ia. het ll'oW-Oltl,,a6t, prov.
Oroain,-. Zie ilooHu.N-,WalCIIOI••),
.
WllfSCIIOTBR-ZUL (Dl) or" Dv&a•VUliüt, ph. in ha& 1'old
Olda•11 pnn. ~ , arr. 111 kant.,,....,,_, ~lt1lUk

,n.,.,..,

l n. o. van
pleeltelUk sem, en i a, N. 1'aD
~ • pdeellelUk 1!'81• ea i 11, 1'. 'fU 1'etltk, !IO min. N. van
BIIJ••, waaronder dit pleelLe helaoert.
·
.
Dit rh,, clat in den winter, bU IChooo ijs , clrnk besoabt wordt , . ligt
._. p ...... au de ,eneniging un den Win1cbotec-,r.e,., mû die TU

.... en

Waterwolde a de Nieuwe-ecllan1 en cle nmuavloeijiog .,an het Win
Hhoterdiep en de Pekel-Aa. llen vindt er twee klap- of ,elbngen
1a ja het poa&elijk ~la. eenon boataupaoleu.
.
•. . ·
la, de Sp.llllChe oorlopa lor bï,ir oene wel ffflterkte scbaal,
Alhier werd in 18815 de eente IHageliach-Lathenclae brk en JIM•
&orij in F ,.,--.,_ (aie dat woord) pbouwd en ia 1Cl9& pioteoèels
..t&ooid.. Reada iit. t69S had Z...au.a iaiwan- •nig. l,nd , aan le
heidc lijden. yaa de Aa gelepn, pkocbt eu atoacl hll met du ffO!l4l
der kerk ea pu&orij peel un de 1emeen\t af• welk. laad ,edert 1897
liet pasbtrijland 8"•Nlen il. Reed• vroe11r had mea· Pnmuotea
W • die an bier dan dur ia pll'Libliere haiaea prisdilita, 100- a11 e
au Hmaa, die, wepns gebrek aan inlo1DOD, ia 168lS-, vaa bie, 11aar
Lanpreog ,anrok , doch Dil • • men w .op lleclacht., 1aa een wet
lis aaopatelclea Predikant te bekQJDen,
werd .Jou■ le•um •-
..._pnoe.mtl in ie Bllo\Qtie der 1tad Groniagea van 1i Pellraarlt 1.197.

r.·

»...

la het jaar 177i werd de po., toen ll50 l.eden tellende, IJIIPlitst ,
dalU' die Tao Pekela vrijheid ,enocbtea en bekwamen , om .eenea a&on
tlerltken Predikant Ie benepen (áe art. Paau). Van na aen DHJDcle
aü •ach de pme&D&o 'ID
IQ& in lael ~- 18:JG, toen
er •no nieowe kerk Le Wiueboten ia p\ieht en a1J al100 tballl p
Blllllle vaa 11'--,.n laee&. De laat.Ie Pr.edilumt der 1am. . W1■-·&111, Jt'U Pna111 1....... VAl,UIIIIII Dvulàll t die - .... 9l'Co
,ember 18B beroepen werd.
De alhie, ptean beltheade kerk, aijede em hoos en rnim 'fitrlant
gebouw 11eweea1, ■-Ier &oren
otfll , is ia UISG afpbaoken, T•
plaat1e, wau aU p&ao heet\, liet .llltD tham 1leabt1 e.en ~ . 'f1ld,
1MI het omlifPDde land ftl'honiltn, UD de 1aidoost1ijcle ,an lle Aa.
Sedert de liJclea der Henerainr baddea de laDdliedea Ta■ de R. K.
'adte ia de OW.mhleo en het W lllwoldillfJl'land , reea kerk p
en IDOlllen , ter nrrigLÏDIJ van hnane godiclim1t.. naar Sappemear
IHD , be&w1lk 101Dmigen op weven of acht •ren reise• te staan kwam
•11 velen oncloenlt;k was, Niet. ullllld dal. aU 110a gereeder gelefen

w---•SUI,
or

C

heid weascbten : de11 meaaden

aU,

in 1714, verkregca Ie b1bbe11 J
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doar het ffrlof om eene kerk te mopn bouwen : cuo &ij tergenoegdelP
aieh mot een huis bij W rascaona-sUL , op den kaal na de Aa nu
biauen tot hunne kerkdientt te laten bekwaam maleá. Den 1 àpri(
was ter inwijding bepaatd. Het geruclit hie"an venpreicl tok1e - o
menigte Protataabcbe landlieden dtlr'Wurtll , niet om hunne amnrs
lJierigbeid te betredilJffl, maar om 1toorai1 to verweken. 111 liet
lerkhuis pkomea , rukten &ij den P-astocw , nacht hij zijne dieilit
geëindigd had , het koorkleed af, ICheurden het ia- •taklen e11 wier
pen het. , er steeaea ia (Pdua bebbeode , in het miertje.- De beeJ..
den ea ker...ieraden , buiden sij no boYen neder, ffl'Dielden se •
1111eten ae, aen111 de boeken , en alles wat zij Yiadeo koadm , dat
de kerk behoorde, bij hol koorkleed. Be kerkgangen , die met
1100 9eel blijdachap deaen d,rir bewoanen haddea, moesten die mishan
delingen met leede oogen aaoaiea en bon ijver met. een dragt •lapa
boetea. De Procureur-Generaal van Stad en Lanlle, liet. aieL aan de
saall pegea lifgen , hetwelk ten B""°IIJ8 had , dat deu baldadighecla
naar nrdienaten geslraf\ werden.
•
·
WltlSCHOTIR-Zl.J.L (DB OUDEt, Yoonn-. aijl of slaia ia bat Oltl,..
11-61, 11_rov. thoning,m, gem. 1'Ïftldlolfft.
WINSCHOTBR-ZUIDBR VBBN , rh, ia lNt. 1"ollJ.OtJ,,,.Jl, P""'.
lhortiwg_n, arr., kant.., gem. ea ia.
W. UD 1"i•,cltolar; md
ru.im 180 inw.
WINSKLBR ,
in het balj. 'faD B""'"'ad, grootb-.- l.u1 6 ,Y 1
arr. Bii/rircA,
palende N. UD Ober-Wampaä,
BachweHer eD' Wilb-,
.Mcohtl' e& Harlingen, W. ua de Bel
giseb• gem. Wardin.
Dese ff8m. bestaat
de clorpen: Winuler, B-.rrl, SoUer •
Noerlr1ngen, en Donceh, benevens de allee• elaancle
molent, Gru me lach eid, Closm üh-1, Ba rri ~ re--ra-a -Doa-e&l1,
Grumehcheidarmahl, Hocb1terhaeuehea, Hotton, lh·i
lerhoff, lleekiagerhoff, Sollinge,mabl en-Trentelborr.
Ieo telt er- 185 h., met. HDe bevolking van 1100 i-., die 'f'Nl haa-

'°'

z.

r••

bot.·.,,,.,,.,

z. ••
au

o.~•un

---·ett

del in beat drijwe1>.
De inw., clio allen R. K. lijn-, maken de par. -raa Bul, 8oller
ea No er Lr i n gen uit, welke in dae bnrrrl, gem. ieder eene kal
te Winuler eene kapel, ente Donaoh en Gromelaebeicl bil
urkea- laebben.
Het ... w........ lift 4f "· W. N. W. Hit Dieürch, I •• W. 'faG
Wilts, aan de Wilts. - De kapel belleol'l tot do par. HD1'M""'fn&.
WINSKOT, oude naam van btt d, W111CUU9 9 ia liet 11'.W
l}ldatal,c, pro-.. thotting... Zie w...aona.
WINSLOOT (DB), water, pro.. Frialnd, kw• .,,,.,,,.,,_, griet.1'~ e l , Z. HD list , dat met eeao ooatelUke rigting uil d~
1',-ru, naar 't. Zouw loopt.
WINSEa, naam, welken mea bij nrlonin1 geeft aan het d, Wm

UI Zollarul I pro•. Owrï;...,. Z. w.....111••
WINSSEN, d. ia bel Rijl lfij-,.,., prH. 611ldmo,,à, an.
en i u. W. "8D ifijrMfn, kant. u li o. N. 0. ,an Drwlftl, gem.
ea t u. N. W. van Broijl, aan den Wuldijl. Men tel& er 166 lt.
en 930 iaw., die meest in den landbouw , de t.ababplanlerij e11 de1oeeteell hun bestaan •inden.
- Dit dorp wordt •erdeeld in Anibt-Wiosaen en Rljks-Win,
, t: n, ,an welke bel- luts\e het eigimlijli.e dorp ui,maalt. (Zie de
. . . .UI,

, olg~nde ai L.).

WIN.
De R. Il , dia er 870 in gelal •Un , onder 'lfelke 620 Communih11-•
lcu, maken eene par. uit, welke \Ot het apost. •ic. van•, llmogm
. . , _ 1 · dek, nn lf;;-,g,,., behoort, en door eenen Paaloor en l!l!Den
lapellaan bediend wordt. De kerk, aan deo H. A ■'IOll1111 Padua
toegewijd, wu JtU•de Reformatie UD de Herv. o,erPIHD, doch i1 in
liet jaar 1799 aan de R, K. tefDll'IJ8Yen. Het is een ond gebouw,
met eeoen dikl&eo e~ 1lompea toren, meeat vaa tufaleea, opgetrokken,

-•n

Ndert. 1890 'fllD een uurwerk •ooniea. De kerk beeft.
nieuw
orirel, dat er in .Mf. jaar 1864 geplaa&ll i,, en drie altaren.
1le Ben., die er 60 io gelal lijn , onder welke ruim :JO Ledematen ,
IUHen eene gem. ait, welke tol de klau. na Nij-,,., ring nn
8auahrg, behoort. , en tet eenten Leerur had B,nu111 Xu.,1111n , die
ook B.-rnan UDIHac:aaa gen.oemd wordt , wellitrt naar sljae geboor
teplaats•. HU bam in het jau 1607 herwurta eo overl"d· in 16$7.
Het beroep ia eene collatie •an den eigeuar •an het Huia-te-Winueo .
. De kerk , is ia 1801 , uil liel'de,iften der Nederlandache Proleltanten
pbouwd. Het ia eea aeer klein gebouw , aond!II' toren of orgel.
. De dorpachool, welke in 1851 geheel nieuw gebouwd ia , w11rdt ge
middeld door eeo gelal na 90 leerlingen beaocht,
len adell•.plaebt .heeft. dea 011111 ,:,a \V1aua tr"oud, en hoL
Lpi, aldaar ia aeer lalllJ eeae heaitting der Reeren na GUT geweest.
lchter ia het opmerkelijk, dat WJJ111u, in den Laadbrief nn Maas
en Waal, un 1:Sil, een rraafsehap pnoe111d word&, en.da& W1L1,n
'1'4■ Dana, Big1er &uuehen Ml!U en Waal , •olgen• een brief nn J$1ii,
ptaigde : dat NOi' MIii ia Alt Gnafnl,ap- W1111n geioa,a w, enz.
De kermia ult. in Zender aa S&. Maubcaa.
.
Wil'tSSBN (AllBT-), baur1. in het Rijli:-N••lfv-rs, pro,. G,l
,1,.,.n,1, distr., arr. eo i u. W; van /Jij•egn, bat. en 1½ u. N. 0. van
1 gem. en i u. N. W. ,an Bfllij1' ; met 6i h, en ruim :JISO inw.
Dae buur1, maakL het westelijke gedeelte nn het d. 'Il' Ïll#II uit.
Bij de o•entrooming van 29 Januarij 1809 bad in deae huun. eene
•eninki■g 'fU den dijk plaats , . •elke de uilerate bekommerÎDf-"'"'ekte.
De bianenkruin des dUk• aook ter lengte na 37 ell. eo ter diepte 'fan
ooge,eer i ell. geheel en al weg, 100 dat er poe andere wa&erkee
ring onrbleef dan de huiteakruin, ter breedte van t,00 tot 0,90 ell.
Allee I die in ~D omtrek woooden , gingen dus: op de vlagt , ierwu1
levem. elk het sijne, aoo gQfld moaelük, socbt te redden,, In deae
ne&elip omatandi9heclen o.nt,iiftr de Heemraad , die aldaar sij,i pOll
had , het eerat halpvaardigea bijaland van den Buurmee,ter •an RUu
Wio-.eo , Ju Hu"1& V&a Xoo1o,na , welke door dieQ ••n de inpaetc
neo ulna en door dien na het dorp Ewijk achtervolgd werd , 100 dat
da •enioking in de eerste dagen van FebruarU plaWg benteld was,
WlNSSBN (HET HUIS.TE-), voorm.· adell. ~- io b,t Rijli:-114n1Vij-,..,
Q,U.lallfl, diatr., arr. en in. W. •an IV~,·
kant. ea 1 a. N.O. •us Drtdn, gem, ea i u, N.W. •an &iiijli:,
Z. 'fan Jl'.in,,n,, meer landw.aarll in,
.
· , . . .. •.
Dit •oorm. h.,. dat met eena diepe. gracht en boor geboomte om
ringd was, ia in bel jaar 1811S gesloopt. Ter plaatae_, waar het "laan
heef&,. 1iet ,men tbana eeoe arlieidenwoning. De da■ rl8' behoord !Mb
heade ironden , hulaande l!l■e oppe""'"' 'f&J .196 ~d. G. •. r.
4 "· .ell., worden in eigeodo~ heulen door den. Heer Cr.uaas A,n111T
Vrijheer vu &UL•Doo1111C1t, woonachtig te Vornhoha, in l'ruiafen.,
W\NSSEN (RIJK~-), bnurs. io hut Riji-wu,-/Vij...,gtn, p.ro,. l;1l
Jtrlan,l1 distr:,· arr. en Il u'. W. van lfijmrg,n, lianl. en 1 u, N; 0.
1111
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'tM /Jralffl, gem. eD 1 U, N, w. 91D ••;A: ..., 104 b. CII Olp'WHI'
IS80 iow.
One buan. maah dat pleelte •• het
uit,._•
beide kerken t'n ,Ie sehoel cnoeden worde■,
WINSUM, kerk. riag, P'°"• Broflitar-, ka.... na •illJeld-.
One riag bestaat uit de Yelpade 9 pm,: ••o•p-eo-Bau,eaa.
llen Andel, Bafl ... a-llaakwerl, Bearaa, Jle ■ 1i•1••••r
cn- ■ uulaf, Ohersam-Maarbuisea-•••ILaau•, Tiaal1i nge, We111 nrhe-e.Saa werl ea Wiaaam••••BeHia1ewaer.
■en heef\ er 9 kerken, waan• de dal_. tm11t no Yele ,_._._
wordlwaarpnomea, entelterlNIOOaielen, oncle,welblllO....., ....
WINSU., pa. ia B---,o, P""'• ~ , arr.
d r,
laai. ~ (1 k. d., 1 m. k., i •• d.); palaado • - 1it
, ..... Da8o, 0. aan de pm. Bedua, Z. un A4orp, W. _. lilt
Beitclaep e11 aan de pm. --......
Desepm. halaa&uitded.: Win1am •• Obergum, bea.-11&
sela. Betli1t1ewee,, Xleia-Garnwerd, Kaarhaboa, la
nam, Sclrilli1eham • Thlfam. ZU healaat, ....... lrel. b
duter, eene op~lakte na 176lt hand. :s8 ,. r. D "· .U., • ..,...
à, WliO 1,a.a. 94 "'• r. 17 "'• ell. helutLaar
telt Il& la.,
bncroncl deor 344 baitpl., ailmake■de eeee
ier •• NÎIII
1908 inw., die ...., ia dea larMlhcNtw
best" Yin... ; _. w...
w haadel ÎII Yee ea pua pd...,.., •• mea heeA ., $ ....._.__
,Um , 1 kalklmndft1t , 1 hierfwounrö , 1 ,cllealrloelerl, , ..._. I",
1 elie-, 1 pel- en 1 konamolen.
De (l'ODd em1tneb W•a ÏI uftlaehlig ef ..-rd• .T• O. n
Z. 0. heelt ma ia de meed• (haoiland•) laar, da11 ....._ ._.
laad, doch naar den bat YID Sehilliseham • 1u.ï...aan
werd hèslHI de pond uil •.,.,. klei.
De ffery,, die er o■puer 1800 ia l(elal ■u•,
Winnm-ea-Bellin1eweer • 01.er,am-Maarltais ■ a ....
Ran ■ m uit, welke ia dae barprl. pa. ieder .._ ...._ ......
De Atieselleideneo va11 -lke •on.,._. i8 woaeD, -1ea ■-,-.
uit, wefle ia 1848 erkend 1,.
•
De Dooptpa., ,an welke men er !ilO telt, beboerea lol de pm• ._,
,.,..,,... - De ll. I., die mea er ,nim to aaalnk,
te
a..,. en te 11...... - Da IO hr., die Il' WIIIID, mablt BIil dit ■il
de aaltarïse p . Baflo, Bedam en Lee.. , eene nllPJMIIPail,
111 wutin de dien11 pc1aan wordt d09l' . . . VIIOl'leur.
■111 lreefl in deH ~ • twee àolea, all: "8e Ie WiHaa •
~rre te Ot.ersam, welle 11H11au1Vla ~ deer, MO à a.•
linpn hesocht wonlea.
Het d. Wmn list lf 11, W. 1m N• ._.lPflllllflUID, t

ll.,,_,.

-"Tl

::t

no

_._ • ,-,.•

,.,_,.ië•

Odardeadam , op een a11H111rUIIJb wiude.

••W.•

llet ï. - • ......

lljb en lneodfp plallmet 8&1t.ea IIO iaw. Ben ltl'all1NI( ..,._..
lerwVl lliu NII piad~ - - ...
tanr a-■ 1, wall.1 oYer Oaderde..._, llidchll&1111t ea ...,,.__,
Appinpdam loopt.
-Hier YODd men hel 1tambail YID de ll,.,.aa"- YIII w-, ••
•de bmir tea z. 0. op ,eeaen a6taad Yan I08 fOldae ftll dea ....
... t
tb■DI an lloerenttui1ioge •• aehuur I RIit ,rraeht , si. .
en hoop boomea oms-an. ■en ftrnaeadt, dat de dappue W•
n......., die- Haarlem soo mubaf&if tegen dl Spaajurdea ,.,.
dit d. met de stad Groniup,

-uoa.

•r.•

dedifde, bier mede geboren is.

W 1111.
••• MliUaL Ww,■ oadv de Olld.le dorpen der prut. Gruui"ll"" 111
tellea ; troaweu. wuoeer men b. •. Scaouna, W , .. 1 ■,H ,
llnl,u c■ iuonderbeid lui.t.&11 naanwkeurig oegaat, ciao oalstaat n
bijna '"n ,.uret. or Wuaa, althans de oonprong daanau. bcsLund
.-11 an de n....de - • • In de weer bijaondere opgav4;n no onze
oode bonlJkaclarijnn 1taa& WnaAa reeda geboekt • al, dcnig dorf
•'&-Ik oodcr Bun,,iage I b4j de bogt 'flD dan Vliet Hune 1elegc11 is. '
De 'trGejpl.e benaming, we lu wij qn W..,u ■ opgeteekeod vindea , i1
Waacaa1111, Wauuau,. W1uauaa, en Eao VH W1nnu11Ua noeml het
1111111 ua tiM Wauc:1111■•
Ten tijde à& W111111 alecb'- ui& "IUl9 weini~e geringe woni■geo
bea&ead , bad het• op en-ip tijdu I hel Ull&leD ,... eea eilaod ,
■urdieo bat , un nnchilleode aijd111 door lage laadea en moeru1ige ,,ruea omMgd .... Kent lll tie. ,,...i.ag ,... O&Mlencheid~oe
kanaleo, bet aaolenea nn ebûlen, bel aidUken nn de Sc:bil
l i Ie b I m ua., bqroo WIMI■ lllllll plu&a "an beteuenil t,e worden ,
111 trek 1111 •ervol,- partij nn de poatit• liging , ten ge,olge
wunan bel i■ noegere eeuwea reedt botea alle clorpeD in Blllllingo
io aan&ieo reea, eo tot Hltigiog no eeae mukLpleah, 111e& mooi 111
a..lN!Jlen. • aoo te wa&« ala te lande • ia 10IS7 door i.ooiog HUN&& IV
ward uopwaen , aoodat bel teen ala de laeofd- en 1&1pelpluta MD
B.-ingo kan werdea. aanrremerkl. W1111M1r eldera aeu nrlaulde
ai&: de -anken HD w,~su ■, Jan aclueef' me•: bij
oicbea
lae& -werp aelr. pbNI ffeemd ua da, do,p wu.
tlct oude "oorm. slroombcJ van liet Ueitdi•p, dal op Yenc:Leideoc
li.aartco geteekend is , Î5 bier uog goed te ber.lr.eonea. Hierin beell
voorheen ccne sluis gel,·(l'cD. Ue plaau draact • • den n - • • Oude
zijl. Wal meer zuid waarll, l u, mu W., su•, wilden 9Clllr -ige
jaren de auilcn eencr brug o•er Let oude diep, llene- een duc
d' alvc ontdekt. Nabij dcic plaats gcocr müll lneu IIDI aerblee
ncn doodkist en bet geraamte op van ccncn man en na ,ijo peerd,
op clkaniler li1meode , bcoevrns een doodlbeord , wuria eea kopl
&al. Er 11ing ,oorl..,co een weg van W •~so• ben,aMU, die 110f i■
cene IJroene laao gedeeltelijk zigtbaar i, co QH - oud 1troo■1pje
voortloopt.
De Her,., die er oogneer 490 in gelal zija I beliooreo lol
Il'.-.,_,._~m.,,• ., , welk Il.ie, eeae kerk beeft.
regt , om de
pullllie Ie 9lll9H8, Jmll 91D oada UD de ,led Groomro w Il . . . . . .

_,,11

W,,.....,

e.,

de,-..

Aan de 111Î111iJM •an dt kwk , welke 1111 lug•"rpÎf gebouw ia , m•I.'
mea 1tGg - f Wffleea op. Aan bel ••&.einde ataal eea •pita.en tore■
11111 läjea pclekt. In • kerk ia in 18'0
pplulal, betwelk
Dit nijwillige bi,idngu d• ÎDpldelHlll lleloalicd ... Vwr de ILeFo,aali,

een.~•

laeef\ hier 1111 ..r...w ,... f'nlRÎPÎhMr •o■■ik1■ gealun, hetwelk mu
om111■, liietjaa, 1i71 bepo ep Il &nUa, doch wuaeu liet •olboawd
1111, el wie• de - t l gro■dlenv ••
ia, 'ri■dl aea nitl op

flllllbotl.

gn_,

Bal aeliijnl nawel~ dM laet "°"'•-n au bel tloel bo
UtwOOl'd beeft, want bel l.onnol te Groningen bad er aijn llrtp,GIII
u■ Ie tl•'- m - er, ala bd uni, eea uit•lNilel ••• Hoedanig
liet kon,ea& tl W1uu tok opa1■1 en bloeide, mD11t hit eindelijk de
biUenw al1p11 • • IMI neollJel oaderguo. Aanul ep aan•al , door
•erscbilleude parlijgangera en 1lroopera op het koDfeot beproefd , dedo
eiudelijk. alj111 .krach& beawijkeo. Niet alleen de woate bijgaor11111 der Sauen t IIIUr ook de ial11111hche onJute■ ea tie du!lllllic
Ie dikwijls verbondene tlroopcrijto, allNDlde het IJeweld der Spueaebe
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soldaten , beroofden d11delijk bel lonve11L van alle roerende eicu'om
men. Eindelijk hrsloot men , nadat men OYII' dit pun& ~ had'
geraadpleeffd , tul de vernietiging van het bnvem& selt, en alles, wat
areen ~aste goe,leren waren , naar Groni11gen over te brenp. la
het jaar 11Sfffl \l·erd dan de vereeniging van beide ltontentt'D tea llil-
voer nebragt, onder het algemeen commissariaal nn V1acH11n 811c:u1.a ■ ua, na vooraf ,ao bt!& kapittel te Rome daartoe autorisatie te
hebben bekomen , luidende ah Yolgt : • WU keuren goed ea ~ • tigen de vernieticing HD bet konnnt te· Waan , mitspckn • ·
• 11clf1 inlijving in het konvent ,an Groningen , r;oo als die deor • ·
• eerwaardigcn vader V11c111T1111 H1acn&11111 Yastpteld is.•• Er 'l"CI'·
liepen iutuuchen ondem:beidene jaren eer het konvcnt ,rebeel· letlig -...
Velen der broeden voedden DOIJ inwenditr !toop I dal ae 11ken i■ ......
hclang zouden oHnlaan , en dat de Sp■ nJaarden in ban voordeel ••·
den werk1■an1 1ijn ; dan hierin al meer en meer te leur gesteld wo,.
dende, l,alool men , hel gehoaw , met betgene daarbU lieboorde , te
verlaten en 1ieh naar Groningen le beceven; terwijl •U, te dien IIIUUÎe■,
1oodanige schikkingen maakten , al,, naar he,-ind van aken , het llllle
geoordeeld werd. Terwijl men heiig was, um datgene op de bate •IR
te gelde le malen , wat in de magt der kloosterlingen 1lead, deilea
de belegeraan no Groningen , in 11f80, eenen strooptogt nur het l••
vent &e W1ua■ 1 roofden daar 111111 uit, wal cenige waarde baat, pla
derden ea YertroesLten het ,ebeel , eo braken het met geweld . . . . .
den grond toe ar. Vader ADllli■ US Z,u,nu, de laai.ale Priwi....
het konvent, vlugtte naar Groningen, waar bij kort ·claaraa ...W.
Dae Prior bad , in overeen1le1nmiag met eenige kon,-eat-broedcaa....,
al&e van overdragt doen passeren , waarin de Jonlbeerea na . . .,
la Baslwerd , O,■o Tam■11•, te Hornhuiaen , en Eb.co Ouu, _,...
wert, in bet Yolle bait werden gesteld ,an hel lton,ent Ie w...,
io aooverre het OOIJ bestond. Hoe en op welke wljse de v•le ........
van dat koovent , venol,en1 11\jn nrkocbt , wordt niet gemeld. Zeer ,
waam:hijnlijk 1\jn die aan het konvent te Groningen overgegaan. Wa&·
oog Yin het venroestle lloo1ter wu oYergeblewen en geborgea, werd
naar dat te Groninpn gebi'alJ' , onder be1t11riog Yin den Groaiapr
Prior Aa.oLDD& Nuns, die io 11S81S door hel. Provinciaal kapittel laieftl'
werd be'{eatigd. Yenolgens beert bel gesticht te Gnningeo al het llf'llil.
bare van het verwoeste gebouw te W111u■, nn daar lala ~
en met ,ebepen naar die 1lad snoerd , ter ,-erdere ophoawing ar •
1\~lling HD dat klooster. :Br wordt bUgevoegd, dat de ~ - 
VlrkóGhl i1 aan den Abt "8D Bloemkamr Le Wittewierum; bllh■a ge
dane rekening voor het Provinciaal kapittel , den_ 30 ~ptembcr 1188,
en was geteekcnd· AU01.Da1 N11Ln, Prior ,-an het W1n111mer • Gro·
ninger konve■ l, - Ter plaatae, wur het kl001ter gestaan heeft, aieL
men tban1 eene appelboomgaard I romlsom met eeoe graelat omanea,
liggende onmiddellijk &en Z. en behoorende tol de boerderU, haew
en bewoond ·door Jua J,u P1rt11u , aan de weslsijde der Wm,e.
mentraat•. r
De dorp,chool word& Bemiddeld door 110 of 1i0 leerli■pa licuclit.
Ook ia den 1 Jalij 18i9~ te W1•sa■, een De,ärternent der
llaaLsebappij: Tot lfal·Nn 't,llgmtten, opgengt, betweltt ruim
30 Leden telt.
Wum,■ i1 de geboorteplaau van don geleerden en goclneeaenden RM
~HH P■ &Dl!lll:f•, die in 11;n alhier is schoren en den 8 April 1r.19
als Reeto1·. t, Gronio«en onrleod•.
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Minder luialerrijl. i, d,i ,enn•ldiog tan eoneo J.co1 111•1111 te Wa:1.
• die ruen alt geestdrijver en oproerstoker urmeld vindt , d11ar hU
ûeboord~ tol de toenmalige aecle der WederdoolMI•·• , e11 , io fä31S • Le
WarO'um 'ler galg verwe,en 1Hrd.
.
Ook het gedraa HD ecnen Ju u....... • te W111sus Il ur to kenren.
One werd baebuldigd , dal bij in 11S70 de tianmerlir.den in da Wi11M1mur-lerk bad geleid , om de altaren af te breken , en de ,oorwerpen
nn kunst, daar ,oorhanden, te teroielen. Hij ontkwam door eene tU
dige vlugL de galg , welke de Bloedraad bereid, voor hem bad opge1i111.
De geschiedenia maalt reed, in hel jaar 10JIS meldin3, ,an :wlen:11
KonT 8rou11111•, hoo(dman te W 1111■, j)enkelijli. op bel oud.: ,fot lkl
liogeweer. Tot 1646 maakte Bellingeweer, en tot 16113 Obergum 1111e1
Wanua een geheel ui&, vanwaar de hoofdnaam Wa■ su• bcwaa_rd is 3e
bleven.
In 1ilS4 worden ons uit W111u■ genoemd, ackere STBP■ &lllll, nart
lijnen broeder en oog twee ongenoemde personen, welke een 3011eldig
oproer wiaten le 1lillen.
Omtrent de inlandaebe beroerten , -veclitparlijen en slrooploglen ,
waannede de Ommelanden zoo diln1err bestookt werden, waren .J p·
ping e ,la• en W 1110■ doorgaans de eerste plaatsen , waarop men meeat
dadalUk het oog vatigde en afging , betzU om te routen t te plunderen
of andere baldadigheden uit le ,oeren I of om zich er nat Ie nestelen ;
althans bel waren twee brandpunten in de Ommelanden , wa•rduor en
waaruit vele Aken haar bealag bekwamen, waarnn do venchillcodll
uitk01lllteo aan het nagalacht, als met bloedige pen neo 1ijn overgebragt.
Inzonderheid had het aanzienlijke Wi1110• nel oit l.e ataan, gedurende
~en oorlog tegen de Her&ogeo nn Saksen eo den Graaf no Oost
.Friesland , welke beurtelings onr bel bezit no deae pro,ioeie ,treden.
De Zwarte hoop , zijnde eeoe uamgeraapte bende , meeat door den
Hertog Gaoaa.av■ na S.&UBr gehoord , en die op roof of buil uitging ,
was hier aeer gevreesd. In het jaar 11S08, wanneer Prelaten, Hove
lingen en Bigengeërfden , beonen1 Burgeaneesleren van Groningen ,
ruet Graaf EuuH eeae overeenkom,& hadden gesloten , orulreot eene
opbrengst no 8000 Oor. (8000 g11ld.) tot ,ewooe uitgatea, bepaalde
bij verder : • vorordeode lbo tween Lijden 10 een jaar io de Umme .
"landen alle appellation, ,aken in den Da• uod tho W11111■ durcb
• •iaen Redea ·lbo nrklaren." Op aannaderiog un den Zwarteö ,
la■op uit .Friesland, sprong Graal En,an t\jdig toe, om de Groningers
voor dien ~vreadeo hoop te dekken , en hield tot dat einde met clen
G,aar •u Scaw..anuaoa&, te Wa■su■, eene l)elangrijke onderbande
lînr. Zij lieten volk en gHClaut uiL Groningen komen, het.elk ten
getuige bad , dat men deze reis no die woeste bende terachoond
bleef.
In het betrin der 1e1tieode eeuw , hebben de benden van G10aa, Her
log Mtl Sa},,. en Bouan, Graaf •an Oo1t-Frie11"Hd I bier bij afwis
teling met de Groningers geroofd en geplunderd , 1treli.kende bel 90•
aelukkige land,olk eo de Ommelanden len geesel. Nadut GaoaH, met
.E11c, de Jonge Hertog•• Bru,.,.ijk, op den 4 en IS Augnatus 1ISH,
Appiapdam bemagtigd en ten deele uitgemoord. en. geplundero hadden'
lieten zij eene hneuing vaa 11SOO man in Appingedam , en zonde~
2000 man naar W1■1u■•
Dea 18 April 11S14 trollen de schollen met een aantal bur-ifers uil
Grooinsen uaar W1■111■, Leo einde de ,lugleode Saksische benden te
terdrijvea, ~a eeaige brandschade aan het Huis-le-Sauwerl te bchl,cu
111 ■
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gepleecd, ligUeo •ti eeDe SaklÏlcbe blldli11~ te Zaidwohl• op, welke
1ij gennkelijk le Groniopo bianea braglco.
Behalve Appiopdua ui er in deae pro,incie geewe plnb lijn ,
welke 100 veel door iolaodsche beroer&en , vreemde inwallea • ...__
miogea geleden heeft. als w..... Op den 11 JooU 11179 bil alclaar,
ten overstaan no eenip Af~igden van wege tle Uaie , bijeenkomst \ullelaea de Gron1apn en GaoaH 'tH f.&LUH • Bar &r.,w,,J,erg_ plaats, en hoewel de geacliiUen 'tH de stad mel de 0...
melaadeo de toetreclin1 ,an Groniapn tol de ~bie ,a■ Ubeelat ia "
• • stonden , uo upa de Groningen 1ieh paàoduakl, ie Alptmeae
Sl&teD eo boanea S&adltouder ia alla geboonumheid te belonen , ft
lin Ba■naua sich_ op he\ aelfde oopblik,.., de toeseni•I wa
een jurpld ffD 0000 pldea onrbalen , aijne ,oorwaanlelijb an
neming der Uaie no Utrecht in eene aaiwere te Yeraoderen , o p.
droeg sicb allban1 tcbUnbaar , als een getrouw en
Ha~
van den Priaa en de Algemeene 1tatea , tetdat bij eiatlelijir. et- IÏJ8e
1U1&er Coa11r.u Til Lu,1 ■- nrleid -.erd I die den weileleade s..t.
houder Ruannae meioeedig maakLe en de Spaaaaehe ~e 4eal kie
sen, -.ordende bij op den $ Maart tll80 meer openlijk af'TallÏf. k
bui, , •aarin le W1111v■ de even19aoemde ,ergadering pboadea wwd ,
is oog in weaen, 1ijode eene groote berberir, de gekroo11d• Ia~
per , lhaus bewoo~d , ea ia eigendom beaetea door Il~ Vuaa, en dieM aaater Au111• V11111•.t..
·• ·
Ook in den oorieg met Spanje troft'en dit dorp aijpeade alapa. 11a
het er onder andere11 ia HSO bier uitaag, kan mea uit Ml .......
oordcele11 : • D'Omlanden tan Adel eade aa■lien tot .teO lnlil
•neo, roimd• in baesl het landt, met 10lkea ,erbaatbe,i&, M
• ben Le laag dacht , 'tee ende inboedel mede te 1lepea : Offl' wllll
• dïneen te plooderen de Borgbera ende eoldaten nn Groeni11i,n drie
• ele viet claeen belicla waren. WnH■, 06er1•• ende Fora- ■•
• wenlea toL de grondt \oe ftl'llielt ; de clocken j1e at.een wechpoalt ,
• der Bdelen iauysen tea deele afgeltrandt, lootl, ,-,, paawe..,_,
• hout-.ereli. 'te"oert, ot\e te 1cltande ghemaect (t)."
WINSUa, oadttfd•
in het oai-Priescla Wwu, •••
prov. Frïe.larul, kw. 1'e1ttrgt10 1 griet. Baa,.,.,..,,, arr. • il n.
W. Z. W. na Lenwar'-11, kaal, en lli u, N. W. 'tllll a-..J, Ub
Ie vaart ,an J.lraneker naar Sneek, Men telt er , mei .te Mat&N be
boonnde b. Winaumer-Uitbuart ea Win1amer-Braglnn1.l'l,
öOO inw., die aieb meeat
het maken 'taD boter en . . . llae\eci-,
Da ligiag 'f'aD het dorp II aeer hoog; ook sie& men , tea Z. 91
hat cl., eene Het heop terp of Tliedherf., wer-.aarts ia •de lijclm tie
opgeaeteaen , bU oabtane hoop wa&enloeden •
ea haft koada
beTeiligen. :Men houdt deae lerp 'foor eeae der hoopte in de proTiaeie.
De Ben., die er •Un, beboorea lot de sent.• 111'111,-...,,_•-,4,
welh hier eeae kerk beef\ , die ,66r de Reformatie ter ~ I tler
Aken nn Lidlum plagt le staan en 100 pndgalden (116 gold.) ep
l_wagt, \el'W\jl het ,ibrillchap 76 geodpldea (114 galei.) w■-41 ,.._
Da prebcmde, die er ••• , 1af' jaarlQb 90 goaclgaldea (t:11 pW.),
Aan den Proost ,an St. Jacobakerk te Utrecht werden 18 tèLiWIII
(Ü guld. 40 oeall) betaaltl. Deae kerk it ee■ vierbnt llleenmt ~ De Doopsgea,, welke er wonen , bebooren tot de geru. nn ~ De l\, K., welke men er aantreft , parochiëren te Drortrti,.
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Oel behoort hierqnder het ,oormali11 ldoesler Il il y i lr.e • B aju m ,
NOff lag ltier K kin ga • • l II l e , mecLi Legeu
-nli1 beereplaab. Uoor T1KL1■a Doau n11 Bo■ 11n1U van \Vu1■ma • SIP nn Lnllum ,rerd io da twaalfde eeu,r het k.looaer LidlWD
gesticht, en in later tijd zijn daarill ondencbeitleoe Abten uit dit dorp
gew11e1t , me, name Ho1TO de aewende I ULP1u1 de negende , en Aua■
• negentiende Ab& ,a ■ dat ba,ent.
Dit dorp is mede Tel'murd , dewijl het. pladll cler beide broecleni
llaaaa 11111 Paa1D1 W1•■-1• ma hier afkomllig ,ru, Van den eenlu
■taal aaes--kend , dat bij den 19 Baart 1616 tot Hoegleeraar in de
Ontleed- en Kruidknade te Franeker ,rerd aaaaesteld, ia 1639 overleed
ID ia de wdemiekerk !i.efnten werd ; ,aa aea andere • claL hij den
IS DNeadN,r 1618 tot Bittwiachr\jflr van Friesland en du 28 Mei
18S8 tot Boegl- ia de Weleprekendheid en Geschiedeaia aan p
aoemde hOOIJ9IChool werd aangesteld , en den !l November 1844 «e•
llonea ia. Sommigen IJl!ft'D W1uu■ Yoor de IJeboorteplaall 4eau twee
l(eleerdeo op, doch wanneer men de beachrij,ing nn Lee11warden, van
P,nnra w....... achter ujae uoaijk geiroep. inaiel. alwaar hij
qn sijnea udar Bauo Pna1u1 WIIIIUUDI l"•lr maak&• _rd, dae
911RMftltlld epgoehe,en , om cle 1tad Leeuw.rden YOOr heide, gHOOr&e
plaat1 te boude■•
In den oorh,( nn den Neclerlandtcben Staat mat Spuje , moeà dit
dorp ._. "111 lijden : waal ia 11S87 werd het ,oor een goed pdeelle
àOGr de Spanje.den ia de aaeb gelllfrd ; ondencheidene in wonen uah
. MB ltaa hehoad in de kerk en toren , doch de vijanden aiakcn dat p
bonw na onderen in braad, ,,..rdoor zij jammerlijk omkwamea.
WINSUII-BN-BAARD, kerk. gem., pN1ir. Frialarl, klaa. van
llaan■ eeLe boereplul•.

8-linr-, riag van Bo"-nl.
Ben heelk et twee kukea: ééae la Wi aanm en ééne t. Baard,
ea telt er 890 aielen , onder welke HO Ledematen. De eent.e , tlie
ia dne pm. het leer■aftllllbt ueft waarpaomea , is geweeat CuM■a
Pna1 STOuu, clie in bel jaar 1 ~ berwaarta kwam en in liel jaar 11119
overleed. la 1838 werd HufJ•• met W1au■-a-L&H irereenigcl,
deeh ia t7IO werd dil bier weder atirenomen.

WINSUII-BN-BKLLINGEWBBR, kerk. gem., pro,. Grorartg1111,
kJua. YID · ~ - , riDf Y88 , , _ , . . ,

Men heeA er eene kerk te W i n 1a m , ea telt er 740 sielen, on
dtor welke ISI Ledematen.
Na het Tredenerdng na Gent , blfaonder nadat à Religievrede
hier tot lland R1kem11111 en de Unie van Utrecht door de Ommelanden
aapaomen wll, cln1 na 11578 tot 1U80, ia de Hervormde leer bier
wrkondigcl door eeoen Pretlikaa&, U-.m genaamd• die geramnd werd
als een ijftl'Ïf en godaalis mea , welke er ook oavermeeicl en aie& soa
-der aegeo het 'ntk tier bedieniag heeft waargenomen , soo dat uar
wlen, alii uit de omliggende plaauen , onder sti•
kwam•.

,-.ur

Na de Reduelie dear prorineia hebben Beert11 Borpineeaterea en
Baad v■a Groaiapn , bij wian het palNlollrelJ& oYer W111n 111at ,
ool ■ortr gedragen , dat de 1,anpliailienat er van tiji tot tijd 11811'
heboorea werd waarpomon. In bel een& , '81 aan 161SS, il dae
sem- met Jan nabarip 011••1•• ~aifd gewlelt; doch YVvol
geaa, na het overlijden van PnamCauc1u1, in t61Si, alaonderlijk d•r
Predibatea bediead , •Unde de eente Leeraar, die alleen Le. Wuau■
·111 clieut WMrnam, reest
W.a■-, die er in 161S:S
kwam en ia 1891 oYerleed. · Ia het jaar 18i0, o'1Cier de bediening
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wan G11&11r W11J,U GoLTa na DU Tan, die SL-dert 1789 reeds te Wia•
~unhalood, i1 Belliogeweer wet ll'iw••• Yereeoigd, Aoal,fie&
oog i1. V1.11 D111 Tun o,erleed den i7 April 1~7. Van elke•••·
c:aLuran worden er t'IJae venuld door de stedelijke l\qJering ,u lira,.
oiagea , als collatorea no Winsum en ee11e door da collalo,- '111
Bslliogeweer.
WINSU.MB&-BRUGBUURT ol W1•nu-U1no11■r, ook W1HC111Hau en ■n Booe1101.'f genoemd,. b., proY. Fri•laal, b . .,,,,,,,.
goo, griet. B"""'-ad,,el, arr. en ii u. W. Z, W. un i.....r,.
kant. en ii 11. N. W. Yin /laafllfffl, IS min.
W. ,an lfa 1
wurtoe 11ij behoort.
'
WINSUIIER-EN-BELLINGB\VEEB.DER-MBEDEN , 1treek weilald
ia HUllliwgo, JlfOY, Groninga, arr• .Jppingetlam I boL, Or,Jai,_
gem. en O.
O. fin
eeoe opper,lakLI balaa.e ~
31SO bo11d.
W INSUIIER-BN-SCBAAPBALSTER-ZIJLVEST, aijltell, pio,,

z.

z.

,r..,._,

Gros-,-

,

Dit 11ijlYeaL is wan groote uitges\rektbeid , en bent onder aieli bit
IJroGtlte ,edeelte YID Hun1ingo , beneYena eenige landen na fmlp a
no he& Gooregt. De S c h aap ba late ra ti l ia de kleiolle, lijnde•
sLreekl 141S9 gelegd; de Winsumer of Groole-11ijl, ....i ia
1631S gebouwd, en iu 1790 geheel vernieuwd : beide liga • llril
uur beneden dit dorp aan het Reil- of Loopeade-diep. · la. . .
bri.ef uit de derliende eeuw is nog aanwaig , en is slecbta ...,_
voor beL Oosterambt , voor het Yiereodeel en voor de W~ ftD
Bedam. Stedum wordt daarbij tol het Yierendeel gerekend, IM·
dijk werd in 1408, onderdeaealuis van Wr■ 11■ gebragt.. Deflriá ,
\'ID de Schaaphal1Ler en Winsumer-1luiaen , is in 1460 •
lll• '
worpen I door de 1ijlY11ten der ia t41S8 ingelatene drie pledta •
de Ooster-Nieuw-11\jlves\en , wier llois te Warfum gedempt wcnl. la
14156 1 11aren ook reed, landen Yan eeoige aanaienlijke l a a ~ ,
tuuchen Doodstil en het Stedumer-maar I eoa. aangewonaea. D1111- ,
trek der onder die 1lui1e11 begre,-ne dorpen wordt aanp,reaen: UI de
weat1ijde, door lfaarbuiaen, Ranum, Lutke-Saaks11m,
rn den Andel ; aan de noordzijde, door de Wadden en den BellllllMm,
of lbans door deu Noord-palder, den Uitbuizer-polder ea tie o.t
polder, welke laatate uitwatert door de Tjarijt, ondèrUithaiir«-lte
den; aan de ooataijde door hel Oosler-Nieland , Oldenaijl, !ppea•
hui1ea , Bnisinge , Sledum , St. Annen , Ten-Boer, Garmernldè' P'
deehel\jk en Noorddijk, en eindelijk ten Zuiden door Z..weWe,
Noordwolde, Ooaterdijkshorn , Bellingeweer , Win111m A &mil~,
Dil 11ij1'11L butaaL uil twaalf scbepperijën, ala: Stedum, 'tV,~
rendeel, lnneradijk, Winsum, Baflo-Rasqaerl 1 Ober•
gum, lw111m, Warffum, Uithuiaen, Zandeweer, Orer
maringe en lluiainge Het generale aijl,est 'IJordt batoard dolr
-eenen President-ScbeJ>Plr of Boufdmeester, elf Scheppen of Leden 111
eenen Secretaris en OnLwanger , met. ecnen Zijlwaarder ra Bode.
WINSUMEI\-CITBUURT, b., pNn', FrinlanJ, b.1'11"'1•,1rid.
Baardnrztl«l. Zie W111u■11-Baa111avu.
WINSUIIKB.ZIJL (DE), sluis in H...,mgo, pro,, Cmria,-, P·
e11 ISO min. W. Z. W. van 11'iuam..
·
Deze 1loi1 , •elke in 1631S aangelegd en ·in 1790 geheel Yel'IIÎlll•d
is I dient tot ontlasting ••b het overtollige wàter no bel Wialllmer
en-Sel1aapbalster-zijln1t (1ie dat weord): ZU dient niet 1lech11 allfll
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hl wa.,.rloulas , maar er •orden ook ule achepea , bij1oader ook ,oor
da nehaadel op Holland, doortplalea , waanoor mea ba rckeoea , da&
hier jaarlijb •el 11SO acbepea doorkomen.
·
WINTELRE, oudtijds WTna.u, door da •eUerUeaaan pwooalUk
W1111'1'. . . . genoemd, d. in de Jleijmj •• •• Hertogn,J,,,,cl, l.w. K'-
pe11lanJ, pro,. Jfoord,.BrobanJ, Denk distr., arr. en i u. W. van Eillfl
ln,11, kant. en i u, Z. Z. O. van Oant•Aot, gem. r,,.,..,rï.,elrt-eta•
Kaegsel, t u. 0. N. 0. nn Vessem, te midden der beide. llen telt er
78 h. en ongeveer HO inw., die in dén landbouw en achapenFokkerU boa
bestaan vinden. Het bouwland ie er vrij goed, maar de •eilanden aUa
er slecht. Dit dorp i1 hootrUk , en levert lekkeren 'fÎICh op I uit de
vennen , welke tonchen der.e plaat■ en Oinehot gevonden worden.
De granen , die hier gebouwd worden , be■\aan ui& rogge, ook boek
weit , haver en eve.
De inw., die allen R. K. aijn, maken eene par. uit, welke lol het
apost, vio. nn '• H,~mbo,e/a, dek. van Hihrna6uJ:, behoort, ea
door eeaen Putoor bediend wordt. Het regt tot benoeminr vaa den Pu
toar alhier was eertijda aan het kapittel Óer Kanunniken vaa Oirschot.
0. inw. hadden ecaige jaren na de Reformatie geen aodere kerk
pbonw gehad, dan de Heikerk van Bergeyk , ouder Luik■ge■ lel, op
eeaeo afstand vau bUoa S oren ; naderhand laadden •U een aeer ellendig
eehaarkerkje opprigt. Hierover onutoad, ia het jaar 1745, ·ernstige
moeijelijkbeid, heblïende de R, K., aoadcr Toorafgaand "Yerlof van de
Staten I hetwelk •U niet. wisten dat gevorderd werd, de onvoonigii,
blid gelaad , van hoane kerkschonr voor de heil\ tegen het dak met
planken te bealaan ea clen gevel , aan de westaijde, ruim i ell~
te verhoogen, aooder nogtban1 de schuur te vergroolca. Hierop wer-
den lij cloor den Hoogsclaoot. van '• Hertogenbosch , Graaf n■ · Rac:a
nau I schrif'tel\jk gein1inuëerd en werden beducht , dat huaae kerk
sehuar sou 1torden JC•loten. Zij wendden aich toen, bU 1meeucbrift,
tot de Algemeeoe Staten , versoekende • dat mea baa den 111iula1
• geliefde te Tertpven , ea ban te pcrmilterea , om baane godedieaa,
• bij coaaiventio te mogen coatinaereo ," waarop bU de Staten gede
libereerd aijnde, i1, bij decreet nn 10 laauarij 174', goedpon
dcu ea TenlaaD I dat a aan de 1uppliaalen uit rralie hunnen miulas
• maden worden vergeven , met ernstige last baar in het toekomende
• voonigtiger te gedragen , én 1ich dus de pdertierne conniventie vaa
• Hare Hoogmogenden· niet onwaardig te maken." De oude parochie
kerk •an WJHnaai is geheel vena\lea ea builen· gebruik, Zij •as
oudtUd■ ingewijd onder bescherming van den H. W1tt1■aoBDua,
De tegenwoordige kerk I mede aan den 8. WaLLl■aOH toegewUd , ia
een 1teenen gebouw , aonder toren or orgel.·
·
De dorpscbool wordt gemiddeld door 40 leerlingen beaocht. ·
De kermis valt in den eersten Zondag na St. Lucas (in October).
In het jaar 11543 legde lluaru nii Roav■ dit dorpje eene braadsebatting _op.
'
·
WINTERAKBN , geh., voorheen tot het hert. Oula'I behoord heb•
bende, thans pro•. Lifflbarg. Zie W1naaa.
WINTER-POLDER (DE), pold. in de heerl. /Via.aart, prov. Jfoartl
Braioatl. Zie MA■cu-W1H■a.-PoLD11,
WINTEllSWIJK, kerk. ring, ero•. Gt"IJ,,,la■tl, klau. van 'Hij-ge■ ,
Dae ring bevat de vo!rnde 9 gem.: Aalten, Borculo, Bre
devoort, Eibergen, Groenlo, Lichtenvoorde, Neede,
Bekken en Wiatenwijlt. •en heeft er 9 kerken, welke door
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li P11!iu,lui11ten bedi_elld worden, en 1.e_, er 17,000 aielen , oader weU.r
7,ISOO tcdematen.
WINTERSWIJK I gem; io de "e.orl. llrttlnoo,fa P(OV, 6~1'er~11.I 1
~-•~• ,lallen (4 k. d., tl m. k., 4, •.• d:, ie. af~:Î; palo4e N. O. en
aan Pruiasen , \V. aan de gem. A~llen, N. W. aan dl. pqa. Lida
tcovoorde ea Eibergen"
· Deze ge~. be, aL ltel d. W in l er"' Uk , •eve,s "e ,ch. 11 ~ 1 Le ,
Corle, Meddo, ~upP,el, Hen,el, Ba,~u•, Kol\en, Brio~
Jaeuu,e, Woold ~ Dor/buur~. lleual, eenc opper,la\te, vof·
ge11s lle\ kada•l'11 ta~ 1:1,61 h11_0,, 9• ,. r. ,. f7 ,ll., •~l"ler
U,159-i bun.-i S8 ,. r. W ,. eU, l,ewtbt11r ~~d; lel\ 1~ b., ~ooad
d®J" H2~ hu,gu., uitmak'8~e ee• be,ol~intr 11110 ~"ge,-, 7600 iAw,,
die bon b,iataan vtntlen in laodbo11,r ~Il ~IP.l~I , 1!1$1 in bo,~ a,ls ~....,-oor 'Ni
mans- en koloniale waren , welke aeer ia bevorder4 doo,
pig j•1'!J n.ien• aa~eli:g~ç flraaL•eg qn w,.,._...~ & over i~•
op Ilev~ter . 1!,11 ~~•~ aoode_ word~ ~&MtU tcqe ,~adi-,
yao ~iaa. weg "~' Pr11iMea werd bewerb&ellijp!. ~OR.tl• --~ -... er
een aantal weverijen , •elke ecbLII.\' niet rçglatreekt a4 "-\trti...... ~IIQfll
worden bescliouwd daa1; aij door .te -~~ der AA~~~-. Îlll bu~ae
:wonÏIIJJCD worden ui&piefeod. Ook 1ij~ e!· ~ calico\5 fabnj~ea, 15 ""8·
en pannenbakkerijen, 2 11.alkbrande.-ücn,
aroa4ttof ~ Let
,iablU'ige Prui~seo wordt aebaald, c~ 1 bierb.-ouw~. V~ ~ tlco hier oo!Ienehcidcne jeiic~erstok.,.U.n , 11JO),kq
laad..,• &fl!L"
bcv.orderdcn, cloc~ d~ bebbçn w\ho~ ,et mOl!iJeijjijiei4 , om UD
heL bij de wel llf> dil ~iddcl 1rnoi;de~11. tie 'f.o,l~ • ~~e . . . . . .
den mo,;lel1 slaken.
De He~v., die er G!SlSO in 1e~ lijll ~ onder w~e i100 ~ l , e a ,
~a1en e,ene gem. ui\, welke tc;,l dei kla•· va, Z ~ • riag ua
!I'i1llm1t_1V1 bohóort , en door c)_riç Prcd~"'len hed,eqcl •ordt. De
eerste, die in de1e gem, bel loerqr~bt heef& WIUllpDGIIICD, .- F·
~eçsl Jou"'a R1u\Yu,n.,
iu bel jw 1~, laicr ..-a,, en ÎII liet
jaar 1f;09 onlslagi,:n •crd, lltl eer&\41 ~-"~ Predi~nl, i~ d* pa,,
IS gcwe;~l On10 VOJ...., we t1JA5Cbe, \1.9 l'fCD l690 eq 16Q. laer•aarll
kwa.r.n, oo in h,1$ l8l'r 17-0l over~ ~ eente der. J,t,ecli.11,QL is
lou11111 .W•.1,•~•u• n1111w•iws111 1 die h• \a 184.1 •~ ~Ol!pea ea
n~g in d1cosL ": llc;~ ~croep van aJle ~.-ie de 'Piediku• i.t ""Jo•
1;11"Uijkc co~l,,,
De A(gc1cb,çidencn, die~, er noepr 1~ t,;~,
,rdt.e- c ~
in d41 beidç laaute jare11 '"~ ~ep .._., Near\l·-"!Mrilla sijn -.et
lrokke~ , make~ leder& t8U cçne ~-•· u.it1 l)e eert'- i die W •
gem. hel ~eci;wam~.t ti.eefA ,rwl(Cllorq\l,11, 11 ,.,..,., Ju w....,... n
BOKur. , die 10 bet Jaar 1$"U bqt•W~
i,. ija bel ja,u: 18'1
naar Ommen v,artrok.
De iO llollpsge~., d~ ~ "4>~1J ~ ~ IIIÄ "" uia. •
p1e
ge11e l,!'Dl,, 4 al I." en Bo. r c • h een,e pm. ui~ 1 ~e~ ISQ ••111 11111..
~ ll. K., van welke men er ruim 1i00 ielL, onder welq 1JOO- C.
mu ■ 1~awn , .-ak.en ~e
ai&,. wel\e lot bot I!-'"~ 'QII .,...,_
la11d l>eh9t ea door ec,eu Pa■loOf bedi~a4 WC!"1t.
De ·Isr•• die er ,CO in ,etal aiJa , hehbea er • • bijlr.era. 1 wetàe to&
Je rin:rsynagoge ,an Oromlo bebpor& ea v.,.,ïa 1W d,ieQJ., door ocaa
Voorle1er 'IJOtdt waargenomea,
Men heeft ia de~ gem. 11 1cholea , ala : 1, hl!f(~l ._ hel l)orp
waarin ondcrwij$ ia hel Nederdui,tacL , Hoop'-ibcla .- l'NIDN~ wNCI&
1c14:ven , al,~e ecne school YOOC' de 'froawelijke jeflfd , wwia ~
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llerlerdui&lclbe -en ftansohe taal • """••olUlie IJ61uhterli._.a ~ e 
- worden, 1111 &wffdo IK!ho.l wtili'ÎII e.de-.-wfs ioa bel ~llilteh,
Fransch. Hoopuikcb en &igelscla wordt rire•en; \'oerls MIMI IHlbool
le Brinkhnrae, ffM to Do\'plunut, Moe \e Hitpp·el, offne
te Kollen.,~ Ie Meddo, l!énc te ■ iat•e•
te BU-u'bl •
ééae te Woold, welke geaamenlijk pniddehl tleor 1080 ...,,......

.,.ne

haoclat 'WOl"4ea,
Ho& d, W1na1W11& , oud&Uda Wum1w111 , lig\ 9 u, z. O. .,_..
Zu&plia, 9 •• N. 0. Yan àall•• Del is eeoe plll o •el llelolaw4plaata , het groot.ale dorp nn geheel GelderlaDd, w1,1arin men -,eh& ..._.
lft • ISO feede hulnn en liOI inw, telt,
,
.._ heet\ • een 11181' fi,aai nielnr Ge1111e111ueha.._

0. •aormalise lierll chr U-erY, 1lolld ..~ de R.. . . . ter ....~
•• den Graal na z.tpbee, Daàrill -Ub tifr tibrijëa r-tieM, 11d
ST. Au.1, \'ID ST. A11T011111, 'VBO lt. NaactL.ld ID 'ran tit. °'1wü11.a.
Dt laalalewerd dOOP den Onaf ,aft Zulpbett liefe••, die e4à de :lllàler
lier Jaen ,crkoa. Doe kerk had trl'OOle inlltm1te11 ,.,, delt .,_. lllllft
peroohie, die de .cionaden , om ha ia huu gèb* tl hell11rt, tffl!t ll!ehe
neme mildadiglieid S-lieh& badcleu, Van hi1111t11 Nllt III oi, t'fte tijt11
pilaren , en beeft eeeea tereo, •an 88theltner en geMltlen
oppmelleW , me,•• •pits ,... een lièrltik --..l, .Jellla d• kerli.
.-oor bel pbruik der ~ • I e te klelll •lallle , S. ie het ~ 18ft
pbeel Wl'limmeNI , bet•elk fedeellèlQk lieltudp fa door
Hijwillise bQdr11p1 41er gemeenteledto, zuil •an een ·f,.ai •• - 
laulend orpl \IOeraien t llat deot 41ea Beer N•• , ~ft\dff 141 Dt!
ftlller, 'fenaardigd i1. In het jaar 181l8 hetl de Beet Ja 'fAI W•a.n
... deu kerk drie 1w1re aihere■ abatelt pcbdàke■, ten s-reika
va11 het B. A,ond111Ul.
De kerk der Afpcbeidenen ie een klein . . . . . •
tdfèt;
doek· . . . . o,..L - De ke* de, DooJl•fet. ia •• ltfeia maar net
pllouw, IIODCler toren el orgel. - De R. lf. Mrt , aan .taa ll. IACfflJI
1Mfew\jd, ia .,.. IONlt en orgel ,INJiniett.
De dorpllheol , wa1r,OlN' ki het jaar 1818 t 1M ~ - •ieft
,re!Jouw, met wooabaia ,oor doo ••derw\lllff, R'lliahl t., ...,.,
ileld deor cea_ptal qi, iOO leerlinpa ..._,, de meiij.-ool Lel&
iO leerliopn.
V_.heea ftDd mea hier de oud adellQb htMeD W a Il ea, Gra u
ol Plekken pol, BaaP11 • de Ra•enbout. 0.. •Un hiet 'fet
...W.ne aitptreli!e lendfeederea • •Of llil het _.. leemteW ar.
lulalllitf, wi• eigcDUJt llleD Sclaeh• • IIIIIMII •nwen 8ehollifHtt9
noemt. 1lae goe.ten,a erfno welee, •.,. op den IMlitllelt der IOàenl,
e11 JiiU a,emit 'fllll sonen-, op de ou4ste ilecblel', ee, wel _,., dat de
.,,..ip kiaderea •r,aa •llÏIIÏI lr.ftPII I teae pwooalll, lle wel-._
s-deren tot hiertoe heefl in stand pboatàn , doch Oft'l'ÏlfllDI ah ffb
uillni.
ootes'vaanlig omt,en& .. e,erige kmclere11 ÎI'.·
Opppa,eae Dl'nea en ifedenkpenningeo
le■merkea , M dae
911rdea-reed• .,,.., bewllODII
gewerden,.
.._ heeA er ftD_ Ponku·too,· en een ~ep~rteme.al: 7'a,
/fa ..- •, ,.,,._,,.., «1a11 de111 i i Aapsta1 1li8 ,,. opger•I' en Il
Leden lelt.
1h ••-- ana• jaarmarlr.llD gehtuun : au eeae DondercJas voor
Palmloadaf, aln«I• ene .-.,...rlr.t I de tweede chn laatlteD' Doll
lie,da9 ia April ; do
èa Denderdar 'V66r St. Jan Baptist , in
Junij ; do Yierde Donderdag "Vóór St. Jacobta, ia .hall; de •~•
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Din11da, 'l'ódr SI. )licbael , la S.pa.mber; de 1ude d• laaw. IJet.
derdag ia October en do 1eveadt cleo laautan Doaderd11 in Ko.....,
Do kermi1 Yalt io Woen1d1r Hor:l St. Kic:baël , in September, •
He~ wapen daer gcm. beatut ui een Hld van ■abat , BIil . _
apringenden windhond 'VBO 1ilwer, gebat.baad vu goud i liet làild
gellekl. met eene rudea kroon.
.
WINTEBVJ.IE , hor,1. in het Orier1'Nrtt"n der P'°"• Utnnt, arr.
en il o. ·ten Z. 0. on lllndit, kant. en if u. ten W. vu 1Fiji-6ij
Dur.nt.J,, gem. Tall-e11-'11'aal, 10 min. tea O. van
au dra

r.u,

LekdUk.
·
Deae _hout., bestaande uit huil .e■ verd~ setimmerlea, miup
dera tuin-, boomgaard-, bouw-, wea- en · u1lerwaardslandea, alàat
een, oppervlakte •an 31 buucl. 20 v. r. SO Y, ell., ea wenl& ia
~igen!lom baeten door Vrouwe S, C. Luau, wed11we ,ao dea Beer
A. J,uau, woonadatig te Amaterdam.
WINTGEB., in het Fr. W111n.t1a, d. in het Lalj. ,.,n
srooLb. Lru:IWIMrg, kw., arr. en 6 u. N.W. van Ditiirda,
1i u. W. van Cl.rff, gem. en 20 min. N. W. van Bog11&. .le11 W er
US b. en 80 inw. en eeae bijkerk, die lot de par~ vaa BogeaL.keert.
WINTHAGEN, geb. in het Lallll•M•-Yal,._H6•rg_, prH. LJ!,1,-,,
distr. en Sf u. N. 0, van llautridt, kant. en 1 u. N.W. vu8-,
gem.. en i u. Z. 0. TB.Q Yoeren,4,al; met 30 b •. en 160 in.
WINTllAAK of W111uu.u, feh., voorbeen tot lae& 1ieit. ,.,_
behoord hebbende, &ban• pro•. Liraln.rg , arr. ea , n. N. !. 0. ,a
Jlaa,tritlt, kant, en i u, Z. van Si11ard, gem. en iO mia. 0. 111
Muulerfekaa; met i6 h. en ruim 130 inw.
WINTRANGR, Fr. oaam ••n het geh. W 11n111111, in liet Wj.
van Riaicla-m-Ornear,aacAer, reglageL. van &-1,,
r-.i
h,y. Zie het •ol~nde art.
WINTRINGEN of W11nsa, in bel Fr. W111T1&H1, geh. in liet Nij.
-van Rffllie"-••tlrnet1MMAtr , regtsgeb. van, lu,aû:/a, grootla. L.,..
1lurg, arr. en 4½ u. Z. O. •an L•nrJJ•rg, kant. en li u, Z. UI
Re,,aü:la, gem. en 20 min. N. •an Remer111l,n; met 81 h. eo B ■,.
Er ia, een gemeentewoud ! groot 77 buod, 81 v. r. ~ ,. ell. '
W:INZUJII, d., pro'f,
Jnr, IY11tergoo, gne&• ....,._
Jul. Zie W111u■.
WIP (DE), geh. in H.,.,i"go, prov. 6roaingrt1 1 arr.enh,W,ln
N. van ApingediJ• 1 f u. O. le11 N. '1'111 Oa,1«__,. ,.gem. MiMdba,
WlPPEllT (DE), adell, b.• in hel graafs.
prot, 0.W,,.
/48', di11r., arr. en I a, 0. N. 0. no ZutpAn I bat. en tl•·
N. O. •an Oonnl, onder de Kriag-•r1-0oru, 1 gem. L.,,._
WIPPING (TER-), geb. in Il' e,trrwoltl., prov, Otoaiw,,a, 111'.,
ka11t. en il u. Z. van 1'iu,cho1er1, gem. eo ilJ min, O. l'f. 0. ftl
Ort,twdlk; met 4 h. en ongener SO inw.
WIPPOLDHB (DB), pold. ia Delfl-d, P"'"• Z.;J..B"""94, arr.
•, Ora,wl,age, kant. JfaalJ111ij1', -rdeelte(Uk gem, 1F.at,ri,,g,a~·
deeltelijk gem, llon,ler; palende N. W. aan deo Wat.-lalamp·
.
en den Oost-Lkamp-polder, N. 0. aan dea Schapeanrei-polder, , 0.
aan den Nieuw-W aterinp:be-polder en den .Outl-Wateri.,,_.poldlr,
O. aan den Uitbofi-polder.
·
Dne pold. bealàat , Tolgena het kaduter , eeoe oppervlalte ftll
379 bund., l'D word, door eeae11 moleP, un het ovtrtollif! wal«~
WIPPOLDBR (DB), polei. io Delfl,,11rl, pNl'I'. ZwiJ.Hol"- Zie

B......_,

._L •

groot•.

F,,.,1a.,1,,

z..,,,_,.,

Darsuuw (W1t-,o,11a-n1-).

,
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· lVIPS'flUK, r.b. io Zalla•tl, prov. O.mju,I, arr.,' kant.. en
ruim iO mio. 0. • O. van ZwUe, gem. Zwollel'ln,p,,i, buun. Zalnr,

niet onbe....llitr ■au den 1traatwes aaar Baalte_ffelegeo; met 19 b. en
90 inw.
.
·
·
WJRADESSO of W1aooaao, di1tr, in Oo,r-1.Jil, op bot S■nJa•rlte eil. Jm,a, re,. ■n r■,. P11lalongan.
.
Di, dislr. heeA hlj10nder ••l geleden van de nare repns, die den
19 December 1848 tot en met i JaaaarU 1849 aldaar pnllca aijn ,
aijade daardeor eenige boaWI indigo , padie ea 1ailerriet vernield tl
l,aciaadigd. Vaa den 1i tot aa wet deo 14 eD na den 18 lot en
met den !U Jaaaarij- daaraanvolgende beltbn da ovantroamingea aicb
• herhaald • waardoor ia dit d.iatrik.l· 41S8 bou,n indip pbecl vernield
en eenip bragea weggapeeld aijn.
WJR&NAGAR.l, d. ia Ood-ll&t/il, op hats..ü,,Auil. Ja•, rnicl.
•• reg. CINrilHnt, distr. U_.g,
.
WIBASABA, d. ia Oul-l■dii, op het S•"'-• eil.
Zie
W1ao10110,
,
·
WIRD:KN (DB), h., JtrM, F,-lorwl, kw. Ooatngoo, griet, 1foU.
-1a,..,._Jfift,.,.T{n,i,ta.,1, arr. en 6 a, 0. N. 0. van L-ear
._, bat. en 11 a. 0.
0, vaa DMh•, f a. N. ten 0, van
011tlw,o,.,111, waartoe aij behoort.
WIRJ)JO, d. in Oo,t-lntlii t ap bat S".Ja.oh ■il. Joa, resid.

J•••

z.

Dj~.

.

.

Hier werd de voorhoedo der eerste mobile kolonaa, den ilJ JulU 1829.
mei eeaige maitelingea beadpmeea , dia ecble, 1poedig bel gebergte
iovlo,tten.
·
'
•
WIRDSTERTKRP, pb.., prov. Fru,lo,ul, kw. Oa,t,rgoo-, griet;
FfftHrtàra,l~tl, arr. ea il D, N. N. 0. van Lll1111"1tffllen, kant. ca 9 u.
Z. W. •aa Holnrtl, i a. ~- W. vaa 'IYauWN, waartoe be\ behoort;
met 4 h. ea oageveer 30 iaw.
WIRDUM, d. in FiNlgo, prov. GrMtttgfll, arr., k ■ o&. an 1 u.
W. •an 4ppirtg_,,., gem. ia½ n. O. Z. 0. vao Lapper_,-, i u. N;
vaa hei- Da1111terdiep. op eene .wierde; terwijl het grondgebied van-dit_
dorp sieb ter wedenijdea van het Dam1t1rdiep oitatrekl,
·
Di, ,d, wordt, in bel verwolg der kronijk van. de Wiemmer Abten,
op het jaar 1!180 , ook W1aun senoemd, lleo telt er in da kom vao
het. d. '4 b. en i60 iaw~, en met het daartoe bebooreade geh. Bek
• e.r d, 7!i! h. en 430 iaw., die mee1t haa bettaaa vinden in den land
bouw •. Ook heeft. 1111111 er 1 lteeD- eo paaaenbakke,U.
De 1road it hier aaa de eeae en de andere •Ud• van het Damsterdiep ,
doch op konen afitaad aaa da auidaijde ,an het genoemd kanaal ,
aoowel io IOOrt en IÏffÏng, all in deagduambeid ea vrucltLbaarbeid, ver
Hbill.nde ; de heerlijke kleigronden verlieaen aich alleapkens weldra
ten aaiden van hel Damstardiep , ea dalen in de lagere , met darrU en
roodoorn doormtngde, IIIICdelandea af.
'
De inw., die er , op 6 na, allen Herv. aija , onder welke ruim 80 Le
dematen , maken eene gem, ait, welke tot. de ki••• vaa 4ppi,,g_,,, i
riag -van Loppe,- , behoort. De nme, die hier bet lceraaramb&
beert waargenomen, is pwee1t Tno10111 Eau , die ar in het jaar 11J97atoad I en in het jaar 16lö aaar Nieawv•a vertrok. Bel pal-rooaregt
he.rt bier , aevea1 andere eollatoren , plaan bij de adellijk. Heeren
op het hait Froma • welke lijn geweest da Haeren Gauw• en daarna
ALaa111••• De kerk i1 een langwerpiir tphoaw , met 111nea 1tompen to
ren , doet. 1onder orgel.
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De &. R. L, --• er wenea, parochÏÛlla te

d1J11~oel wor.t. ~ doer een

Af,,-,--. -

Ik
gelal .a U leertinp .....

\1roaser vond 1114'• eadem dit llorp hota.lell. h. Bolhis, 4eclillil
is ia 1841S afgebrokea en de laaderijeo aijn verkocht.

WAH111a is

a. ,._1e,._&a HD

den lltonijkMbffÏ'er- Aan &n.s,

gab. in 11SH,
·
.Bij• bd 1•ve11 - . eea1111. P,• Ïtl clil à und, saea, ......._ i1 de
whri•,. WMl!tp: 11111 gtMltlltiilijll. lift, . . i • f ea eenïs ..... •
•r...U boa&. Dû bier eeb"r
'Hraodi:riópa i■ tlea n
\lln..., siJn• •oo,gevalleq., il vooral
aar •• de ltreep luà op
~ nCIOl!lllijde _.. bit m-.-kle ctiep, laJIIIII, w.... m llek-4
......., welke ipos, de■ neam •• Uàtttl'dij,k•• ~ t . Il i.t·
ondo aijlboelr. wordt ook ,aproken 'Na d• Zijlregla an w._, ner
den 0.1' (het Damllarüap).
WIRDUI, kerk. rins, prov. F,-1-tl, "'-• ....
Dae rinç hesaaa\ uil de t1 •lrade
a.........J.tl1m,
Bozum-en•Bleisum, Grou"', HJlaard-LJon•••a-.Hai11,
Id.aard" Aeg41m ...,. • Pri.eil•, or,werd, l&a11... •e ■•
Sollellaud, lloordtahaia11m, Warr• -WaHllieo1-ea-War,
l.eaa,, Weich1111 en. \Vircham. Mu heefb er, 11. ke,kea, Wend
wordende door 11 Predikantca, en tei.- w l309 aielm,, o■- •Ik
11GO, Ledematen.
·
WIRDUM of W1W1S■11■, d., pro•. Frü,ltJ•tl, lr.w.
pt,
~ - , , arr., kent. tl u..Z. 'VIR
Betalielaan•
aiealU~e d~ d• geh..i. p&ellij, h lelt er·ill' de kom 11■ wd.
680 in••• en met de daartoe bebooreado b. WU l fa a rd, J74 Is. ea
OD8RCCf. UIJO Ïll11" die mem& in dea laadbouw oa - 1 teeleilt
buq NlllH ,imlen, deu de omtrek W>Orlreffelijlu, Wllila111I-■· i..c.
De 11.erv... tlie er 698 iit plal aü•, ander •elke 18t: Laànllllll,
maken eeoe gem. uil , •elke tot de ki-. vaa "•••--, rÏlf 111
lf: inl,_, behoort. D.e oe.rtl••• die in- deae se-- het. letlrll8flllNII Wt
waar119"4)0llll. ia
Vm:us P1.1un" àie in lilt, j..... lliB' ,.,.
wan,&a "wam, • in bel, jHr 1&1oi eme,it.._ wetd·., Sms ....
is hier v.an UUIS tel 16i11 alt-llredilua ia.dienll pnat. U.bn,
wellr.a t'6r. de ftt1fOllllMlûe aen dén,H. lla■111n1•·-• toeaewijd, is wel·
" ' --• ...,ij ,rewoat, Deao 11,uk it. een rllÏIII ea lui .,,_.,
JaL YrOllpr , _ t.uen• bid, en.met. eon 1piue bi" 1ft - - • • •
met c11•. pnr11on, Eriaclt buiadel ten, suilen der kerll; W à MIii
i• omtrent het ju, 1889,, 81D 1ijna• •1denlom•,, afjoNoliea, 111dm
de. 1-.u&ci aUei11 Wij--, 1taea, doell. luer in 11111• apita ..,...d.
llut ~fti • doM. ktl!lrk ee■ -,.1, 0- is dauin --• ■-;,te p
attuen. ••·• fráAUt· ,...,.,_., al• ~ vele. D"'ffllbl•va (ll&uÎpl" Mr
lWielca , w■lb b~r. veo•hiaen bebban 19-8d, deola wis faailii
&laan•, iaeerudetla, pl.-1, aij... uii.pston11h W.anaes • • W l'"
bouwd ia, kan men niet aek:er ugp..
.
y,..._, bad1me11:bier
Ileof111•in4e ge•., i•lr·• 1
palCIL.~ ••· belileerea.·de 91, Doapspa., me mea er 111!'
"'8t'L~ loi\.dC·PIII• \'aft, J.en1---.on. mtlrlWf/.. - Dt,I. 1,, dil
u ~ ia p&al aijn" pan1t1lrië,on• te llijlgcord. . ·
.
Ouli,, WilffQ er owMijd1, i• den·• amlrà qa dit: do,p•, ..la adellijke ,
1lotao\ a&.,: Un,i, ■, Ca.m,llf'a, l,uw.... a-, Gammi•1•, Boolt1
ma. Oe.uNUa; &auah,11ü,, en;.
W,■Ha is do, pbocwtcplaa&s va111 den 6taat""8a Wut.1 ••• Aim• "'
Zw1ca111, die op de atatc Barrahuis, den 19 Octolici· 11197, he& untt
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leunsUclal UIJ, en den 8 111:i 11177 overlftd, en van den Lat ij o1c hen Diob&u eo LolterkunJi10 &co EHu,, seb. UI Octo•
her 1719. t 1 Febroarij 18H, ti Jliddellitirg.
WIRDU.Ki-•AAR (HET>, -.ter io Ftwlgo pro"V. Orotl'ingtn,
dal in he& d. IPirdJM oabtaet , en io eeae auidelijke riglihg oaàr het
Dnm•tetairp looi,t.
·
WIRDUÏIIBR-NIEOWLAND, atreel landt, prot. Frie,l,..tl, k1r.
Qo,twgoo 1 griet. Lrfflfllr&ffllffilWtl, arr. en kaot; ,,.,. . .,,,,,., W. 'Váó
\VinJum.
WUU)UBKll-VAART (DIJ, HM'I; prot', Frialaû, b. Oo;tngoo 1
griet. LH1'f!ltlwlmidnl; 1t,lke bfJ do kctk te F itclril,a eebeu a1111vaug
aeeuat, eiS in eehe booi'delUke kronkelende rlrli'W làllgs SwicbeÎn en
Oodtam. bltar ·dè PoblUirgtt loopt, wàariri aU sicfa te Hbiaum ontlast.
\YIRINGIA t Lat. naam 9'8D hi:t eil. w...... t in a1: Znidttzte I
prH. 1'eonl•llolftr11tl: Zie W1à11m.
WIR0DESSO, dittr. ia Oo1t.Jr1.d,11 op htt SudattA11 eil. Jaw.
Zie Wia.liime.
.
WIROSABlB L~str.; d. eo hOt'ch io Oo,t•ltUlii, op he& S;,r,,&,.eA,

eil. Jaw,. Zil; W11aou11:
WIROSOBO of Wia.unl, d.. ia Out-l•tlil; op het Suricla,é/aaeil.
Jara , resid. &efahljti , rëg. DjapdrtJ.
·
Het is eeo stil èo afgelegen tetb1ljf, in het n'iid,len tan eed uil•
gestrekt bo;cb gelt-geri. Niet vet van daar 11,rgea do bauinalleo ,;111
de prachtige en uitgestrektlt stad lh dj a pa liî t. Zie dat wudrd.
WIR'fHUII, oöcfe naam HD liet d. Wr111111•, id FiHlgo 1 prOY.

Groningm. Zie W1t1Duil.
.
WIS (DKJ, ,treek lanck ih het Lun4-witt•Fianm, prov. Zuitl•lloJ
laNd, arr. 6urineAna 1 -kaat. eb gem, l'iaan,; palende N. aan dein Lel.
dijk eu de 1taa Viaaeo , 0. allo bot Hooirelaod , Z, aan den Moonilbot',
W ~ aair &el Bosch. - Het maakt een 11edeelte 'fan den pold. Yia.e11 uil.
W ISCII , gem. in het graáfa. Zutplana, pro•. Gelderlaiid, di.tr. en
arr. Z1'lp/in, kant. Tn-Barg (IJ k. d., 12 m. k., J •· d.); palende
N. W. aan de gem. Zelhem, N. 0. nau Licbten,oorde, O. ado Aalten
ea Dinsperlo ,
aan de Pruinnche P'°". Rijnland , ,,aa"an •U door
den Oude-lluel gacheidèn wordt , Z. W. aan deo 0ude-Ussel , die
haar vao dè gem. Gendringen scheidt , W. aan Ambt•Doeliocbent.
Deze jjem. buat de/tauelaurlat. Ter•Borir, de dorpen Sille•
volde en Varunel ;beanen1d1buan. Heuven, Sillnolde,
Ligtenhtirr, Sinderhoek, Bio·neóheuroo eo Westendorp,
alatnedehtt Bui••&e.Wiuh, waattn den gem. haten nlam ontleent.
ZIJ heillua'l, volgens het kadater, cene opperYlakte Yan 707 bond.
41 t. r. 51 •• ell., waaronder 7115 buml. ft v. r. 91 •· ell. bclaal•
baát land ; hit 817 h., bewoond door 969 huuge1., uitmaken4e eene
be,olling ♦an ongne11; IJ900 inw., die mèéll io den laódboow eo deo
·handel in h•n'Hnen , •pek , ,chott én bot1t hun béstaan '4Ûldeo. Ook
heeft meo êr eéoe tfmgieler\l en eene branderij.
·.
.
De Hen., diè er oiiteveer IJft()8 in getat aUn , maken de gem. vao
Tei'-&ors, Sfltnolde en Var11e•eld uit, welkeiodezohurg.
pm. ied~ eeae kerk hebben, al1méde eene bijlerli. in dè buun. Sin
derh oek, - De Claristelijlte Afgacheidenen, no welke men er oo
ge,ter !i!OO lelt , hfhooreo tol de gem. van Yan,,-ld. - liet twin
tictal KYang. Luth.; die er 1tonen, worden tot de gem. vao Doeti••
rlie111 gerohnd, .;.. De· R. R., van welle men er ooae•Eer 1800 teh,
maken iJe 1llt, van Ter-Borg m Sillnolde uit. - De hr., die

z.

IS!IO

W Is.

m1a er omlrenl 80 aaa~ref\ , ltehoorea tot de

riag,ynasoge •an 0-

CinrAen.,
• • beehin dae gem, •i1ucholen, àl1: ééne te Ter--Bor9, ééne
la Sille•oldo, één1. Lo Siad,erboek en ééne \e Varaae<reld.
welke ge111menlijk puiddeld door 600 leerlingeu besocht worden.
Deze gem,· ia eene hoogheid ea bannerij , .an welke Let aloude p
alaebt n1 W1SC11 a\jnea ~aam ontleende, De eera,e, di!' van~ pleebl
•.111 W1sa ,emeld wordL, ia Heer BuaT ,.- W1K11, 10 het Jaar 1159,
die aaderbaad, neten• •Un broeder Swuu, Markpoooten nn Doe&ia
cbem waren, ea in het j!lar 1179 iets aan het kl-ler Bethlehem p
nn. ln91elijka •iudt mea, dat Swuaa •u W11e11, ia 1128, llors
wa1 •oor Graaf Ono ua G1L11 aan Braband, en Bua,, w•Kal' Swaou n1 W1K11, 1"11, ia 1900, aetuigen waren na TuoD&UC:liS Aaaa, dea twee en derLipten Bisschop ,aa Utrecht. Ja dien t\jcl werd
llerk pluad, clal de Slot,oogd (Ccutella11u) na het. slot Wiacla. de
ingeaelenea liard drakto, waarom de Abt na St. Pantaleoa te LmJ.,
in 1207 , aijo hui1 Mullinc, onder aijaen bof Hengelo behooreade, het klooater Bethlehem o,erliet.. De eigeullJka realacbtJUsa. kaa _,.
IJerinnea met. Heer D1n n1 Wua , Ridder, die getuip wu 'HD
Ono u11 Ho1.u11a , den aevea en dertigaten Billcbop <ran Utreeht, ÎII
de jaren HSO en 1i44. HU was, in 1260, llol'f wan Ono, G.-..1
•• 6,ln, wegen, het. bawelijk 11n -Uoe dochter mei D11m , J.à
heer wn Clne, M t:OIUltllll Hm11,gû t!Oflj-,û ., .Stepiani el
filiorara (d, i. met toestemming •an 1ijne hui&Yrouw Huuu • 91111
sijne aonen Srnsa en Jon11a) , geeft hij aan Bethlehem , - ped
ia Scbwolden gelegen, 1274. Uit bet segel, aan dien brief ballplHle,
blijkt dat bij ,ocrde: tl'or, I l'éc111101t tl'asur, accoapag,,t! ,Ie 8. -..
kllu tie gueule,, placie, én orle (d. i, van gnu.d, met eea abihl
van uuur , nrgeaefd van acht meerlen .-an koel , ataaade ia kring er omheen geplaatst), hetgeen opmerking 'forderL, dewijl "
Heeren van W11ca niet altijd hel aelrde wapen gebruikten, dan NIS
bet bovengemeld~ en dan eens d'or 1 4 tll!ffZ lion, de g_k, (d. i. . .
echild un goud , met twee leenwea van keel). Hel geelaeht der
oude .Heereo van W1&ca is uitgesloncn mcL H111aa11 na \VIJCS, die,
niet lan1 na beL ·jaar 14i1S, moet overleden 1ijo, al100 aijue doda
ter, die met H111a111. VAII llnao ■T getrouwd wa,, op bel jaar HJl,
het aloL Ter-Borg en de heerlijkheid. van W m;a van Hertog Aai- .-u
Gu.oaa ter leen onlvÏDff, Ecu andere HnDB11., Heer NB
W11cu, heeft naderhand de halve beerlijkl1eid vaa W11ca un O.w.... ,
Heer Nn dm BngA., verkocht. Doch in bcL jaar 1491, is dae hal"
heerlijkheid dl!Or bel huwelijk van HHDIIU. u, W uc;a, met. eeoe doelt
ter des GrHl'D u11 DIi_ B1ua, wederom aan het oude huis YIII W111a
gekomen. Naderhand onlltÓnd er ecaig geschil o"r , en ia HSO,
werd de belfL van WJSc■, door Hertoir KaHL YAII Gsuu, aan Graal
Oswna u1 Dili Bn,a toeirekend. Teirenwoordig is deze Hoogheid"
lweebeerig , 1\jude thans nog eigenaan van de eenc helft de ~
men Tan den Heer Baron u11 NA111u., in Fcbruarij 1849 te -W...
off:rleden , en Tao de andere helft. de Vorst vu Hoaau.011.... S.C..
a1aau 1 , woonachtig te Sigma.ringen.
·
Het wapen· dezer gem. bestaat in eenen ridder te paard., welke me&
zijne lans eenen draak doorsteekt , met het omscbrit\ : Sigill- anlatÏ. tl, Ca.tro (d. i, zl'gt,I van de stad Ter-Borg),
·
~ISCH. (HET HUIS-'l'E-), ook .het llo••Tn•BoH genoemd, adel!.
h, 10 het graaf,. rutplien, prev. t;,lJerk111d, ,diatr., arr. ea ruim.
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S 11. Z. O. na ZtdpA,n, kant. en onmiddelijk ten 1. van Ter-Borg,
gem. H' iicA,
Dit. buis ie 1eer groot. , beefl eenen ronden ea eenen Yierkanteo toren
en 1Daallt met •Une ruimo gebouwe11 eeoe prachtige nrloooin1r. BeL
beslaat. , met de daartoe bebooreode gronden , een• oppenlalte 910
8 band. 9t Y, r. 40 "· .ell,, en wordt. ia eigeadom. baetea en bewoood door den Baron ns NHn.r.. .
·
WISCH (TBJ,l-), geb. in ,,_,,rwolû, proY, Groai"lea, •rr., kant.
en 8 11. Z. \'ID 1'uAal111, gem. en :Sa. Z. no .Ylag(wdde, 1i a,
Z. 0. HD Zellinge, waart.oe het. kerkelijk behoort. 1 aan de wat
aijde •an de boglip R•tew-Aa; met. IS h. en iO inw.
WISCHE, voorm. b., pro•. J,'riealaatl, kw. 1'11tergoo, nabij 1'or
la• , later aan de stad getrokkea.
WISGA (TER-), lwee Yeorm. 1tat.en, pi:o•, Frü,ltmtl, de eene kw.
1/'ntergoo, de andere kw. Znea11JO..,,,,.,. Zie T11w1111•.
WISlR • eil. ia Oo,t-1,ulii, in deo llol~~rdtipel, W. YID de

z.

Jlrw-eilan,k,a, 11S0 !ilä' Z. B., 11ii" 37' O"L.
WISKK (DE GROOTE-), landb., pro,r. Friulaatl 1 kw. 1'11ter,ao,
griet..
1-0lJt,,laam-en-Nooril-U., arr. ea ,, D. W. z. W,

a...

Yin S,.e,I, kant. en iO min. O. nn Hiaielfopa, i a. N. YaD .Kou
, _ 1 waartoe bet. behoort.
WISKB (DE KLEINE-), landh., prov. Frw,la,atl I kw. lfutergoo,
arr. en 4 a. W.
W. Tan Sneek, kant.. ea ilS min. 0. vaa Hinde-.
laopna, rem. en 1 u.
HD IYorlr••·
.
WISKEWEG (DE), Yoorw. weg in het. balj. van llftlflftllrr.atl,
pro•. Ifooril-Hollarul, gem. Castricu•, welke in eena westelijke
rigtinr YaD d• Noordaee , door de d11inen , naar de Sebulpvurt. liep ,
doeb door de duinontginning nrnllen is.
WISMA, voorm. 1tal1, prov. Frie,laruS, kw! 1'ut,rgoo, griel,.
llenalda-Jul. Zie W111u•.
.
.
WISPE, Yolgens sommigen de ouden naam nn de st. Wan, tea
N, Yao GooilonJ, pro•. Jfoortl-Hou-J. Zie W••~••
WISPEL, d., pro•. Frie,laad, kw.Znn11J011ik1t, griet.. Op,terlanJ.
Zie T■ aw1s,■r.,

z.

z.

WISPEL (DE WIJDE-), meertje, proY. Fm,Jand, .... Zff!tnSON

. , griet. Op,terlarul, ! 11, W. HD Tenoi,pel, dat. ten N.W. dOOI'
de Lnkster-Tinje met het. Longe-Rel, ten N. met het 1/oe-,
diep, en ten Z. door de Gorredijkateruar\ met da Jo,a/ur,
,. e I en de Jf ij_ulo o t , in Yerbindin1 a&aat..
WISl'ELBR-lrENNEN (DE TER), aelioone weilanden, prov. Frinla,a,l,
kw.
griel. Op,terland. Zie T■aWISPILH•VDID (D1).
WISPELHEEM , bof1. in Hunnngo, pro,. Graaingn,, arr. en 7 a,
W. van Appir,_g,_., kant. en :S a. W. tcn_Z. YID Onderdmda•,
gem. en i u. Z. Z. 0. van Lfflll, 10 min. N•. W. ,ran Zurtlijli:; waar•
.
toe aij behoort.
Dae bofsl, wordt ia eigendom Leaetea en he,rooad door den Laud
bonwer Gu■ HDllt W1t.HHDI Jo11,au1 Poun.
WISSEDE, plaats_, vermeld op het. i~•r 101S5, ala ligge,nde .in
J:eLio; waancbijnlijll wordt daarmede bedoeld. eene 4ttr tegenwoor-.
d,ge buurs. Wuor., op de 1/idd,el-Yel,,,.,, prov. G,lJerlanJ. Zie
W11S11..
.
WISSEKERKB, beert. op het eil. lfoortl-Bneland, prov. Zeela,,J,
arr. G°"'• kant. Kortgme, gem. Wi11elerkt!-Cettlflijk-'1 0!"'11ea/ao./r
"'·Ka"'JH1Hl-lfi,11•la11J; palemle N. aan de l1eerl. Wcele-en-V,liete ""·

z-wouJn,

WIS.

•s Grawcnlauek, O. aan de beerl. Noord-Benlaad ea Kortgene , Z. a»
W. aan do becrl. Geersdijk.
IMa& baerl. beslaat dit den Wiuolerke•potder, en beval be&
d. Wiuekerke, bene,ens eenigo ,erstrooid liggende h. en beert en•
hnolki91 van 1900 iow ,, dm meest in den landbouw hun beat11a11 •iaden.
Do In••• dia, op 7 aa, allen Huv. •ün, behoonn lot de ;em. " •
1ebrl1-ftl•6nntlijl o. "'• - Do 7 R. K.., dié c\' wom, parochiiatca te
o.,,, Mea beef'l in don heerl., ééne eebool.
Den beerl. heel\ haren onlh pgeten nn het bercienidé worm,«!!"
sllreltt ,u W111u1aa1, hltwelk ecfüer schijnt te ir.Un ui~Cortèa. zt
behoort thans -aan het Domein, on aèn Jajfklfeer ■r. C. J. v.......,,
de Heeren P. H. A. St1cna, J. J,. J. A. Sttc:111■, ·••r, H1■ 1.aoPD,
geb. Sc110Ha, IIIJfr. P.11,ooaT, geb. 8caollü, •evr. de wed. Lll'lldla,
de- Heeren Z. S,ueu en P. Ronh Tu:, de erven l(r. J. C. k Dana,
du lltercn 111r. P. Po■s en J. S,t1,..a, to Middelbmg, Jonkheer llr.
•• W. N Jon• VAit c,...n l'f111JWL&1'D, to •• Gravenhage, Mr. P. Hl
Vooas, V.1110 , te Goes , ileo Heer P. C. Sw1u1, te Colijn•plaat, dea
Ueer W. L. Vae1a, Vranwa J• .B. Til VoouT, do Hceren C. J. v..._,
A.C. Va1a, J, A. L.S. l'Hn, to Wisselterko, llr. B. J. Vaïnaa.
ea Vroawe M. VH Tm, Co' Dordrecht.
Uet d. W11111.u1.1 ligt S u. N. W. Yan Goos, t o. ll. W. no Kort
gene , aan de weat1Udo van het eiland. Vroer!' lag dit dorp IDf:eJ'
nid•aarb en 1111lntte Eoe11 bonn alle dorpen na Noonf.Be'i'elaird uit,
doch in tSISi brak de Vlieteodtik door , waardoot den plaals oocler
•loeide, soodat. IWlel1 aieh geooodaaakL sag de kerk , die we\ een Jur
in het ftter stond, to verplaatsen. Nog bloeide daè" plaats; 1eU1 flel
hoofdkantoor Tin het tentmeealenchap over Zeeland Bliwester-Schelde,
welk ambt Y~n 1441-149:S door lecfen ait hot gesfach& VAi! W.....,
uu1 bekleed werd , wu hier jarea achlereea ge ♦eatigd, tol dat àmt11111 Jun,. Yil W11su111.• te lliddelburg ging wonen.
Ten pvol,ro un de watervloeden na 111:sQ en 11Si nrdween d"d d'orp
echter gehcef eo al. Nadat ete~wel, hi het jaar 161i, de· WIUék.,..
polder beT,.-..~ht' was , TOrrtlei Îft clen ooord«eatelijlen boelt al .,.Sif
weder een dorp van den selrden naam , ofschoon het Teef noordel\itu
laa , dan hot oude. Door de bedijking van Kamperland ia 1618 , Gem.
dik in 1061, den Toren-polder in 1691', deè Beerjoni-poldcr in 1899
cos. is dit dotp , al Terder en terder van de stroomea· verwlfcletd' p
worden , doch il le'feus in bevolking toegenomen , 1oodat hl duios
ceue 1roote ruime plaats il·, Met ondeneheideue 1lraten.
De lteri •erd in f880 pbond en ia 1779 vergrooC , doch i1 ia
het jaar t8i7 door eene geheel nieuve Tervaageo•, waartoe' 'l'ète Ttr•
mogende godsdieoavrieuden , met aanaieolijke giften • hebbe' hlllbfn
pn. De.. kerlt heelt eeaea toren, doch ,een orpf• ..:.. .B.-ea·-llwtt>li
het dorp wad, men een , voor eenige jaren aanlJéfep , kerkhof,
De dorpschool is in t8S6 nieuw geboawd.
Ditdorpis de geboortepl.tab den Wisinndîge·Wn.m.liaAsmu
or Wu.LU G1LL111., die ot het Juut der vijt\iende eeuw reefde, èa Ta•·
den Wis- t'n N_dnar andige Jona Dl KuTn, gel,;. in 1161,

t IS Sept.ember 1841 , als

Lector dèr Natuurkunde W Jtiddiillial'i(.

Bet wapen vaa W•nalts bestaat in een schild ,an lil,u, met ceac
~ierhoekige IJCIP nn li.eel.
·
WISSKK.El\lB, heerl. op hd eil. Zu1'rl-Hnielnd, prov. Zeefarul,
arr. Oae,, kant. /Jein~, gem. •, lltll'-ll,rtdnlalixrlnm-ffl,
Wi,Hlerl,; palende N. aan de schorren te,en ae Scl,eogen 1 1'. t'D

W 18, '
O. aan .te

bietl. •• Heer-llen.trï••lioJereo , Z. aan de hcerl. Uaar,

àrp en '• Hec~Arentslerko, W. aan '• Haer-Arent.keite •

.._ heerl. beataat uit het voorm. d., than1 geh. Wiuokorke,

linnens enige ffnpreid ,taande ln1i1ea, Da iaw., die ment in den
laadbouw bon lieslaan mden , en bijna allen Herv. zUn , behoorèn tot
"1•• •, Hnr-H,rulriWitui,r,._,..,,i,,,1:erh. - De R. K., dio er
wonen , parvehiëNa te tlon. - !len heel\ in dae heerl. ,eene tehool ,
maar de kindert■ genieten eaderwljl Ie •, lleu-llmdribmtlern.
».e fleerl. wnroegaueae beai&ting der uw BounL1a , dieelders
Jiaa verblijf hielden. la het: jar 1888 ÎI •U verbenia op den Beer
,-.•. de PDNIICIID SDLlfflnl. ZU behoorde in het middea der vorige
eeuw un IIHrouw de weduwe Moa•••• 1 geb. u11 So11,nn L en is
lbau he& eigendom 'ND de enen na den Beer A-■ 1u11 W1u.u 15ona,
woonachtig la Wi9ekerb.
llet voorm. der,, .taan• rat,: W-aa■ , ligt i u. W. ·,an Goes,
t ... N. o.... B1mkennanil • 1 •. w. YaD •• Heer-Hewlriukindereu 1
•• den tll'aalweg van Gen nur he& Sloe. Her is DÏlhmer eene plaat,
van eenif belang geweat , tbau1 telt men er 1lecht1 11 b. en ooge,eer
80 low,
T roega- etond bier eeae Ullliealgh Jr.erk, met eenea •waren en
boopn tarm. Desa hl'k, door ouderdom bouwvallig pwordea aUnd11,
i, in 1887 afirebroken, 900dat men er tbau DOff tin eemamen , dik
len llaren , als eene■ fraa\jen bou,nal op het wèllNlplanw kerkhef sial.
Be& wapea dner lleerl. il- een achilcf v- lilwr , .mer eenca keper
van. keel, Vll'(ft8l~ 111 dw/vaa Ml wijnatokbo ea "poi,de van eeoc
clratteDlrel '

aft•

ID Daluurlijke lllaarea.

WISSBIBRKB-RN.GBIBSDUl C. A., kerk, pnl\, prov. Znlallfl,
lias. ftD tiloa, rÎD1[ vaa 6on , !'•ede aatie.
Beo heeft er Moe kei-k te Wiuekerb· en· llelt er ruim IS80 aielen,
onder welke 908 Ledematen. llilt beroep gescll'iedt, doo; den lterke
raad , Gllder IIR!dàll!lllmillJr van de 4mbachtalleerenWISSEUllU-6BUSDUtl-'&Gl\AVEN HOEK-EN- KA■ PKNS
IIIIUWLAND, gem. op het eil. Jfoonl-6etelil,ul, P"". Zedanfl,
diatr. ea arr; 6ea, laat. KorfgllM (:J k. d., 7 m. k., 1' •· d.), pa
lende N. aan de Roompot, 0. an de gem. Colij111pl1111& en Kortgene,
Z. an de Zaidmet en W. aan het Veerpt;
Deaegem. liataaloil'deheerl. Winekll'rke, Gee.rsd-ijk, 11Gra
uahoek ea Kampens-1'ieuwland. ZIJ be1laa1, velgen1·het b
dater, eene· appenlaUe. 'fllll 4380 huml., 1hlaronde, 38'10 bond. bc
lulhau land; teil S:li _\:., bewoond door 4711 huisga., uitmakende
eenit beYollin1 wan 1130 • · • die in den l•otlboaw hun Îlelbran vinden,
Dek af& men er twee meeatcrvea, ,
De inw., clie er, op 7 1111, alten Hen. lijn, makea. d• gem. fan
Wi11ekerka-ea-Geeudijk c. a. uit. - De 7 R. K. parodaiëna
Ie . . .
■en heeft hnfue gem. 1 aeholea, als: '4ne Ie Wiuekerh ea
Mate te Kamperrr~N'ieilwt ■ nd, welkepzameotljk gemiddeldctoor
188• h!erliopn lle1oehl wordnr.
WIBSEI.BBltB-POLDBR (DE}, pehl. in liietl eil. JJoortl-Bffffiltttl~
pro•. Zeelarul, di1tr. ea arr. GN,, kant. Kortge,a,, ge1n. W iudnte
Gtmtllj#.:-11 Oraeenlto,1.:-en-Kampenr-NitutDlamlr palunde N. aan den
Ten:n-polder· en· dtn Vlieter-polder, 0. aao 1'ieûw-Noord-8e,cland e•
<len Prederieus-p,older, Z. 0. aaa dco Oatf-Kor11,iinc-polder,
en
Z. W. aan dim Geendijkscbe polder , W•. aan dcu Toren-polder.

z.

WIS·.Th:%c puld., welke iu hel jonr 161Si bedijk~ is, beslaat, ,o1pit.1ia
kadaster. eene oppervlakte vall 6!H buncl. Ui ,. r. 7 ,. cll., ..,.
nnder !SM bu11d. Dil v. r. &5 v. ell. acbot.bur land, Del polder-..i,
bestaat uil eeo1m Dijkgraaf, l•~ Geaworenea en eenen Pen11iugm-..
WISSHL of W1ut1i., buun. op tie Jlillul-l'iw.n, prot. ~
land I distr. Yelu•, arr. en 7 u. N. 'HO ·4n&J,e,a, bat., gea. •
1 u. N. W. van .4peWoom; met :JO h. e■ ruim 60 iow.
WISSEL of Wmn., boun. op da •idJel.l'elu•, pm. 6dl,,.
lantl, distr. Ye'-n, .kw., arr. en 9 11. N. ,an .4"'1,i,,,
11
S u, N. tea 'W, VIID .4pttli_oorn, gem. en iO min, z. W. ,a ,,,,
met· ongeveer 490 iaw. - Deae buun. wotdt aelaou4u
nnneld in 10tSS , als
ia Feld,
WISSEL (HET), oo Twiqn. pacbrena, ~h. ia de •,ij,rij •
•, 1/ertngenbo,cla, kw. Oi,een,ijl:, prov. Jf~Bra6a.,,J, Dn, 4ilr,
arr. en Ui a, W. tea Z. na iirulAoNti, bat. en 4 u. Z. W. 111
Oinclaot, gem. H~-~-Jliml.-n-H.Z..I, 10 mia. N.W.,.
Hoor-llimh I wurtoe het \erl;elijk belaoor& ; mei 8 h. • - . 40 inw.
,
WISSELINI, boere■erf in het sruft. Z■tpln, prOY. fhl""-,
dist., arr; an 8 u. Z· Z. 0. van Z ~ 1 kant. ea 1i a. N. 0. ,u
T.,...Borela, gem. 1'i,e1, aiel ver van TonnNll1 wurlel lietlle
hoort. - Op dii erf 1ijn oug de 1puren vaa eea klein l'ori mr.
WISSEi.OORD, buit. in Gooila•fl, prov. Jfoor,J,..Ho"-4, ••,.
B
Z. O.
,1. .,..._, kaal. ea I{ Z. na Jfaa(,4-a, .-. •

uat.
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WISSEMA óE Wu••• voorm. state, prov. Frip1-tl,
goo, griet, Jleno""'-dnl, arr. to li u. W. ten
W. no,.__
dn, kant. eo i u, Z. tin 0. •an B,rlii,.., io BI,,,_, - Tir
plaatae, waar •U gestaan heefL , ,iel meo thans bouwlHcl,
, WISSUA-STINS of WAUDA◄ffll, voorm. adell. la,, pm, Fria
lantl, kw. O ~ , te ~ . , . , in de Oroole-Ke,hltlllll,
Het behoorde eent aaa het geslacht v&11 G&11111HU , doeb IChlJll ij
aanbnwelijkiof io dat na W111DA ta 1Un pkomeo. ThaDI il Hl
aug eea aana1enlijk buis, toebeboorende en bewoond ~ade tlNr
den Heer llr. J. W. Tao••• Rijk1-Advokaat.
WISSEN , Jandboeve ia het balj, ••o BretI.roü, prov. lf•B,I.
land, arr. en 1f u, N. Y8D Hoorlra, kant. en 1 11.
,u ,.,.
.ïj/i: • iem. 1'el,n.
•
WISSINGEHUIZEN, geh. io Fnlerwollh, pro,. c,..,,;,p. lil
Wu111u1111n.
WISSINKHOEK., buun. in het tJl'aafs. 1J-tpAn, rrOY· G,IJ,,i,,J~
ltw., distr., arr. en 4 o. O. tea
•ran Zt&tplaera l. _aol, en ti••Z.
ten 0. 'VIII
pm,.eo 10 min, 0, "811 ltaflrW; me& 9I ·•

z.

z.

Lor"-,

z.

en 170 inw.
WJTBOOIIENK.IL (DE) of W1U00111111r., kil in den Bie,1,o,t1, ~••
Jfourd-Bral,oal, gem. 1'erl:eaJo111, die uijt t\e 1'ndiil~,
ia eene 1uidelijke rirÏDIJ tullChen den aiddelate lieritswunf ter ...
en den Achtente o Benedenste Kievitswaard , den Nieuwe Acli':
Kievitswaard en deo Bappeoheanip Ier andere aijcle hem ÎII lid
IIOff•Lijnoordea uitloopt,
WITBOOUNKIL (H8T GAT-VAN-DEN-), lil in de■ Biol,,tJ!
P""'• Jfoor,J,..Bral,oatl, IJIW, 11'erl:,atlara 1 welke uit de , r ~
-.oortkomt en, met eeoe wealelgke ,trekking , tussehea du Niea~e-Adi·
ter■te-lie,itawaard en Happenbennip door, in het
oiiloopl,

m.,,,-,

Wit.

ID

'WITDAIIIUN, slreeli lands in bel laad-Na-.4,,,,.,,, pro,. 1'oortl
distr., arr.'• Hercogn6offl, kanL Htt1utlea, gem.
• Il',rin-m-Ske..ijli: , tuucheo de Zaodsleef , het Keldergat. 1 de
Werkenscbe ai1watar1ng en den Oude-Zeedijk.
Deae streek, welke eene oppenlakle balaal van ruim 4!J buad.,
mukte ,roeger eed gedeelte uit 'laa het. aoogeoaamde Bedijl.l,-Ja••
,.ïu,lo■J; doch behoorl than• Lot den Uppeüc/ae-polMr.
WITGAABD, geh., pro•. Fn11larul, kw. Oo,tergoo, griet. Len
<lt11N■il,

'I'•••

.,.n/nadeel.

Zie WIHGu&D.

WITHAG, boeteoerve in- 7'..,.tA,, proY. thrnj111l, arr. en i u.
0. nn .4lwwlo, kant. en 1¾ u. N. 0. van D,liln, gem, Born,.
WITHALTE , aaam , onder welken bel geb. WITTUTH ia Diewr
prov. Drenlb., in bel petkemeatboek van bel bitd. Cltrulal
Yoorkomt. Zie W1TTUT■ 1,
WITHENLUST, landh. in R,ïnlau, prov. Z•itl-Holla.d, arr.
en 4 u. O: Z. O. nn L,gdm, kant, en 11 o. 0. Z. 0. YID 4lplaen,
p , en Il mid. · Z. O. van Z••""""'••
·
WITHBmlDl;VILLA, naam, onder welken de buors. W11:11■0RD,
ia het graali. Zutp/ae•, prov. Gelderlaatl in een charter van 711S voor•
komt. Zie W1e■aou.
WITHOLTB, geh. in Dilflffllerdiag,pil 1 pro,. Dren,A,. Zie W1T•

z.

----,,,,,a,

ftl.T ■ 8,

WITJOB , naam, welken de Negen geven aan de koflijplant. J&co•

•'•&1
,- in .lffHÛrlà•tl,-6uÏII•, kol.
Suri...,, Zie Jaco1&'1aar..
·WITLà, Wn1.&11,·
Wanan of VaTL&,
koo,.-.d
Wm.&■a,

'IOOffll,

of multplaall , welke in bel- jaar 837 door de Deuen gepl1111derd en in
brand gesloken is. Ben ia het er niet over een• , waar dae llad ge
legen heeft ; bel w~ncbijolijktt kom, het ons echter ,oor , dat zlj
aan den Wiedel I een water da, io den mond der llau ui&liep , moet
guocbt worden,
·
.
•en vindt tot ÎQ de IWnllde' eeuw een s•lacbt van W11u. ·Co1m
ea W1u.1a W111.&, die daartoe behoorden , ondert.eekeadea in •d jaar
1168 aeker uoaienlijk charter na B1ï10 vu Vooan. Dit plaebt bad
•ellift, betrekking \ol ileae plaall (1). ·
·
WITIIAUSUII, oudtijds W1T■■u11■, d., prov. Frie,lantl, kw.
ll'amgoo,'griet.·/l'orueradftl, arr. en :Ju. N. W.'lanStteel, bol,
en 1i u. N. N. W. nu Bo,,_r,I, aaa het auidelijk einde van de11
Piogjumèr-Balsbaod , aan den weg van •en nur de steden Har•
li1_1gen en Bolaward. Men lelt er in de kom 'IID het. d. 8!il b. en·
ISBO inw., en, met 'het.·daartoe beboorende geb. de lampen ena.,
16 b. en ongeveer
inw., die in den landbouw en neleelt buo
bea&aao vinden.
De Her'I,, die er 710 in getal aijn, onder welke ruim !ilOO Ledema
ten , -1uake11 ■ene sem• ait , welke t.ot de klus. na HMli■gn, ring
Yao
behoor&.. De eerste, die in dae gem. het leerurambt
beeft 'waargenom,en. 11 geweea& Jon111ai 11•.,... , ook Jo■u11u ELI..•
Jenaamd , die in liet jaar 11S86 bier in dienst was en in ba
aeU'ie Jaar naar Bols"ud vertrok. De kerk bragt ,66r de Reformatie.
1110 goudgulden (ffl guld.) op ; hel vikarisschap 1SO gondptden
(UNS 111ld.). Ool wu er eene prebende van 130goudgold, (191Sgald.)

eoo.

•aH-,

••111

(Il Mea YludC de ondenelleJdeoe 1-im, nopn, de IJalna vu Wnt.&Jr, op1ean111 door B. Bon., ID rUno a..~ . , - k4 ltlad a.,.,,,_•. .,..o.,,;,IIÜN,
bi, . .7'.

WIT.
en eeae andett ua 100 11oud11old, (1UO 1pald.). Du wa er 11111 lllle '
derde, die jaarlijks 31S aoudguld. (IS!I guld. HO cents) oplmnle • i1m
Koster loeselegd was. De }•roost van SL Janekerk Il Ulnek lnk
16 sl"hilden (ti guld. 40 cenll), Deao kerk , dia rûa III pi is
11ronkle "eleer met ceàcn ho.,.en IP'tlen t.oreD , die in 18 p,11wd
werd, in plaaLs van den \'or1gen, dia door den hliua, ....
schrijven door ~enen geweldige,a 1tormwind • hacbadip of ...,. p
worpcn was. Nn ûet men er en eep,oadi,r lr.otpehó,atje, 1lmdra
op de kerk , ,remaakt in 1819,
De Doopsgea., die er ruim 40 wonea , beboona tot de .-. ,u
1Pit91Glftfll-ff•Pi•fi••, welke hier nog het eea,oudic liedeuitW,
dat door :MulO Swon , die hier Prieater su en er, ia 1118, de 1.1.
godsdienst 'Hrliet, ,resticht i,. 11en siet daarin IMl(Js\l• W, _,,11
DIB Kool geschilderd, afheeldtel. Vroeser maakte WMAUD af.
sondcrlijlc pn, ui&, IPUI' iD 18i7 werd Piagj•• d.....ie •·
ccnigd.
De B.. K., die men er 1ilS aanlret\, puochiëren Ie 8t1aft. De in 1836 nieuw gehoQt.dt dorpacbool wonlt gemi...W • 108 •·
liugcn hesoeht,
De kenni, valt in den tweeden Zonda,r in A.apr,_tu.
W1T■ 111u■ ia de geboorlcplaall van den G ~ • Duabu
(u11 Du), geb. ia 11S9.t, t H JuoU 1641, aü Onder-llep& •itd
Si.alen-Collegie le Leyden • Dl eenL Boogleeraar in de a--'ude
te Fraueker Le lijn geweett, Vaa 16il5 tol 16U ia bi Pndibal • •
1ij110 1eboorteplaall 1eweost. Jn,ua S.IIUPI, 4lie all Laclll ÎI à
Gri~ Taal le Franeker, de11 18
1688 1 ..W, WIi
hier geboren, den 20 September 1668.
WITMARSSUII-EN-PINGJUB, DOOJIIPL pm., pro-,, ,,_,_
Deze sena, heeft twee kerken, a l l : ~ - Witmaroua • •
te Pingj11m, en teil HO zielen.
WITSEL (HET), ffD iD de lleijenj ._ 'a
land, prov. Lloonl-Brabaatl, ,retn, ~
llllll, 1•·
N. W. van &erenclonk , 1 u. N. vu Gulel, in de lilidt,
Het betlaat eene oppervlakte van 12' band. 86 T, •• iO ,, elL, 11 •
~taat ~ twee bijna un elkaader pnlBIMle nlll'I, lies •
genaamd bel Groot-Wiual; bel andere bel l.leia-Wilul .r !
S t r Ij per -W i t te l. Zio beide \'al,rende art.
WITSEL (HET GROOT-), water in de llrijmJ, 1M '• Batp·
boli:li, kw. PetllGsul, prov. JfoorJ-Bro6-ul, gem. S...i,atW-.
,,1.-n-Ga,t,l, i M. W. ,an Soerendoak I u. N. '114111 Bud, • .
oppenlalr.te hetlaande van i1 band. 30 ,. r. 10 •• .U.
'
WITSEL (HET KLEIN-) of an STa11Pa-W1Tt1r., wawia da . . !
rjj _. •, Bertognl,e,d&, kw. PnU-d, paw, Jfoo•ll,__, ~·
Sotnn~e'-n-Gaalel, ! a. N. W. •n SeereailOlllr.. 1 a. L
\'aa G111;,!!; eue Gftll"lû.le lieslUDde ,u 8 baaL ISI ,. r,
WITS.M, •.oorm. fon of Josie i•
aá à tW
lul. Zill Wan•.
WITS.DER. (HIT), polll. in r
P'"• JJ_.U...
%,ie So,...wuao (Da).
•
WITSSENBDRGR, w....... ef Wan. . . ., Mri,e,r • Drlf·
lanl, pro,. Zai,1-Hollaitd, arr. en 1 u. z. ~- vu,,,:~,
kant, en I u. W. Taa 'I'oom,g , gem, en IS m10. N. O. van Ri)ff'J~
ler plaalle, waar dé straalwC(_~ID Delft naar '1Graveuhagedoer
straatweg 'fBD Voorburs naar .KVswijl wordt doorsoedca,

»-her
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'fer p'luln, waar tba,.. deae herl,erg 1la11l I verhief aicb •NH!frer
burg I waarop de Grn"cu \IOII lloll"nd een, nij talrijke beiellin1
bielden , dienondc, om die ,an de ,iad Delft , vellie hier hamen
,troopcn en brandstichten , in too111 lQ houden ; 11aderb1od is die burc
1Jelir11ilt tol een kleoa.ter , hetwelk door het oproerige &aas- en Brood
rolk ,replnndord en gesloopt ÎI ,-:worden , 1011dat Yan de111 oudheid niat1
•ffl'fJdde.cn i1 , dan de naam W1nsu111.11n en het jaartal 166!1 la
den revcl der heriNi'IJ ; de grond iielf it cloor aankC19p na de gr111t'e
lUkheid , de eitJendoaa ,an parlleulierea geworden.
llen plag& in Torige tUden I ia de uabijbtid, eeoo k•pel \o hebben,
welke aan dea H. Wauuaoan wa, toe,e•Ud , en bel ..,.. lanc• aen,
dau- DOIJ aanwnïr Yoetpad • dat de JU'OCO'IÎtl 1111 bede•aartpasen hun
ne• weg naar die kapel 1110C11Ml nemea.
WlTTBIIIIUllN-KLOOSTEB, Yoorm. naunealilCIOller to Hearln,,
proY, N111Jrl,./lol/au. Zie A11•1111•NNUDU,
a
WITTH-BOIFJ& (HET), •aorm, ba&,. op het en: Z•ul-B..,.lo.d,
proY. Zeeland, diatr., al'l',1 bat. on
G,u, welke 1ealoop1 ÎI,
W\TTRHUIS.(HET), laadb., proY, lrw,la•tl, kw, OOllergH, IJrÏII,
Len.,,,nlnuJnl, arr., kant. en 1i d, N, len W. YU Leea.rdttt,
i u. z. O. ,raa Stin, 1 waartoe het behoor&,
WITTE-KLIP (QB), naam• onder welken het "J_,.Hlae eil. K1u11G
w,& een, HorkamL Zie K-••
WITTKLTUE, W1Tntn, Wn'IIIILTB of WaT■OLU en ia het peru
PlClllboû. na hal bisdom Utrechl W1n.u.n, IJdl, in DÏfflwlerdiHg•
,pil, prov. Drnllte, arr. eo IS u. z. W. •an Áun,, uuL ID , u.
N, 0, nn Meprl, gem. en in. Z, YU lNNr; met. iO ft • til iaw,
•en heef& hier «ne ,rinler-bijacheol , die aawddeld door 1IS leertia«ea hellOOht ·wordt,
.
leiaer Huum lll. achonk clan plaall, uit de ~ren ,an
Uua ea .,.. -Uu• hroede, 1 aan lla■IIJ.Nlll, dea Lwilllipleo Bia
aelaop •an Utrecla&.
WITTELTHBRSCBUT (BBT), eehut&laisin DinMlffl/Ülf,pi.1 1 pro,.
Dnad.i, gem. en i n. Z. vaa JNiwr., nab,U Witteltbe, 1n tie Srail•
J..-c. Hel il •ne der 11evca 1luiaen in de hoofdwarl, en laaeA't
1 - bijaoade,e hetwnmiDf.
Wl'fTBB, gem. ia het Laad••
pn,.
arr. •.,..
Critk, l,aal. 6al,n1 palende~. uu de ,em. Wijlre en Süupelnld,
O. u■ Bo.holl ea Va■b, Z. aan cle Bellflsahe pm. T--••, Z. W.
aan c1e gem, Slaaüea, W. aan Gulpea.
Den pm. be•al de d8'pen Wittem, Wahlwiller. Beclae•
Ie ■, Bpen, Eys en .Nijswiller, be1111Yeu1 de pit. Partlley,
1'-iaper , Byurheicle, T,ientelen, B,am.enhei.l•, o•.,
reya, Sehwebers, ie Helle, Bilho1lla1en, Epulaeide,
T ers ti t co I" t.t i D
liulaal' ,olge• .... kectu&er t HD8
=lak.Ie •an 3570
• 8'J "• r. IIS •• ell" wauoader S41i:S buil.
baa,. l•d1 lek 718 ll., beweoad dooa-ltO hl&Îlpl,, ai&makeade
f!f!ae 1ta,o».in1 Ya■ 13:,0 intr., clie 11Qaa albiua in da landlloaw bu
laeslllaa ,iDlleó. Oola heelt mea • ... papierfabriel te Iechlea.
inw.., die allGD R. 1..
de par" 1'1D B.peà, Bys,
Mechelen en Wablwiller uit, welke hier elk eeubrklaeb&m.
Ooit •Ua er te Will1'8 en te 'Nijawilhr. kapellea,
Beá h•f• ia dae ~ - drie 1eli•len , al1 : é6n1 te. 11.e c In 1•• ,
~ te K-J• ta éiae 1e lptn, wtlke gemidclelti door 300 leerli•n
beaocht worden.
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He& d. Wtnu lig& 1 u. 0. van lluatrichl. i 11. 0. TaD Galpea;
aan den, aLraaLweg van llaastriebL op Aken, llea lel& er il5 MÎaelr
110 inw., en ruet hel daartoe behoorende d. NU1willer li~ geb. ParLhe:,, 101S h. eu ISOO inw.
Ue Klooalerketk le W1n1•, aan den 8. A,,■o■sn toegew\ld, lae
hoort lot de par. van 11«/teW tQ daarin wordt de d~L door eeoeà
Rector verrigt. Deze kerk , il een schoon gebouw, •met eeDeD aeer
pracbtigen •ot1rge,el , eenen · boaten toren eo een orgel.
Te W1n1■ werd omtrent bel jaar 17S0 1 door den Graaf Puna1-■e,
een klooster voor llonoikeo van de orde der Kapucijnen plicb&. Dit
Jdooaler ia alttfd door Palen-Kapuc\joeo bewoond gebleven , ook aaclal
beL io 1798.door de Franscbeo verkocht wa1. In 18SI il paep Uooe
ter aen eigendOJM .e.worden HD be'1 1.erkfabrijk no lleclielen ea Ta
dien t i j d • · ·oood 1door Palen-Redemptoriaten, welke er eeae
1eer talrijke_
·og uitmaken, en wier mi11iën sich tol NederJand~h eo ,
imborir eo de naburige pro,. Luik uiiatrekllen.
Deae Paters NÎlCHa de kerk, -die- het. eipadom il van de gemea&e
en eeae hulpbpel van Mechelen. Zij il, eten ala b•t klooster , door
den twaaf fJ,anD■IH gebou-wcf,
Er slaan bier twee kaa&eelea: het kaa\eel .Pletteaber1 (aie Ûl
woord) en het Slot-te-Wiuem. Zie het volgende art.
Bel wapen dezer gem, bestaat io een ,eld · van ■ilver, mei eea "
IMlL krui, nn awur.
WITTEll (HK'f SLOT-TE-) 1 kut. in hel L11ad-Nn-Y~,
prot: Liab._,, arr. tD 3 ~- O. van •-_erät, unt. ea l a. 0.
YIIA ifJalra, gern. eD ·lal mm. W.· van 11'itlea.
• .
.
Dit kut. bemajrtigde de Graaf vu Cc1o1i1111a11 • aan win het lee
behoorde , io 11S68 , door heL terdrijven der SpaaolCbe beaet&Ïnfr, dia
ALn er io gelll(JCI had. Ook reeds vroese, koml het io de geaèlûede
oi1 voor I daar 1• het jaar 1!186 W.u.au, Heer 1'ou-6wg, hei
poogde in te nemen , doch door de dappere verdediging pdwonc
wercl het beleg op te breken. Ri4dcr 81-■ as ua W 1nu stal: , oa
aea al'tOfl YaR aeo vijand • uit weerwraak. het dorp Meensen in bnnd i
do seUde H ■uA■ komt ook voor , ala me& sijoe Banier ea Soldeaiera ,
de beroemde 1lag van Woeriopo te hebben bürw0011d, Br hct&ua
overigen• aao.lee\eniogen; dat door· dé llagi11ri1ali van ....Lridi&, bff
pl11caat no ilJ llèi 11S86 1 aio de poorter, -werd -.ubod•, om te
Wiuem. de prediking van de nieuwe leer bij te .wonen, Be& k•teel
bataat oog gedeeltelijk doch in aeer vervallen toataad , wordncle de
oterhlljfielen .to, boereopachtboeveo gebeailJd.
· .
,
. WITTE-BOEREN, hoorheide-iode bar, no BnJa, pm.
ei.

z....

••-•lrmalao•I, ,1}. u. W. van Groot-ZwMlert, - Zij bealaat ltN
oppervlakte na 196 buad. M T, r. 70 ,. ell.
.
.
:
WITTEN, ge~ io Rolimlmg,pil, prov, Drertt., arr., judie. •

adm., kaot. 1 iJem. en }u, W. tènZ.~11tÄUN; met,8 h, eo Bi iaw.
Bier ia eene winter h4Jlchool, beaoeht door 11 kiodere■, la de
marke no dit geh. nemen oodencheideae wateren boooeo oonpro••
·. WITTENBURG, eil, io .tl....,lltnul, proY, /f«wfl-Hollarul, io de
ata.d .4_,lfflla,,. , waal'ftll ,het een secleelte van dea ooordoastelUkm
hoek uitmaakt,
pro,. Grew-,n, .....
WITTENBURG, hol1t. ia.
UM. en 1 11, 0. •Z. O. no 1'ïudioln, gem. ea 10 1111a. O. vaa
B,Uiage,i,alu, uo bel Hoadenpad , 1ich oitstrekkadt tol aan de ■uo
stersclle greaseo.

11'~,.,_lJ,,

D,g,zej

o,Coogle

"1 T.
De&e bofst. of liever boomln•tekerU eD veensraverU , beslaat , mot
• daartoe beboon:nde gronden, eeoe eppenlakto van iO bund. lSS v. r.
iO v, ell., waarvan de belt'L nieu" aangelesd eikenbo1cb en 10 band.
boog veen co wordt in eigendom hezelen , door den Heer Lul'fo iaa
en de enen Mejufnonw Esuu1n■ Doow11 Tu11T■ 1 , wOG1111obtig te
Bellinswolde.

WITTBNBURG of W1r.n1111111, voorm. landg in bat Onr"-rtiu
der prov. UCttdtl, arr. PD IS 11. Z. Z. W. van ,J_,..foort, kant, en, n.
W. N.W. nn lfïjA:-bij-Du■ r1lede, gcm. eo i 11. Z.W. van Boflnil,
te Ve,shten.
Ter plaatae, waar dit land!. gelegl!D hffft, aiel meo tbao, vlak land,
une oppervlak.te be1lunde nn onge•eer 40 bund. 1 en toehebooreade
" - ' een gedeelte "811 de trven un G. na V1en, te IY~e, ,roer
een pdeelte aan Jonkheer Mr. W, Bosj:S u.■ Dau1n111 , en voor eea
gedeelte aan Mnrouw de . Baronnesse n■ Tuur. u11 Suoosiuau ••
l'H~••T, bPide te Utrecht woonachtig.
W ITTENDIKP (HET), walertje in RoUe,-.tli•g,pil, prov. Dffllllw,
hetwelk met andere diergelijk.e medewerkt om de Drent11Cbe.Aa, larr
het Boorn1ebe-diep, la •orme11. Zie AA of A ■ a. of DauncH AA.
WITTBNHAEN, oud gebouw in deatad Utrecht, aaQ de O_.groclu.
WITTBNUOEK (DE), kaap ia Oa.t-lr,,lii, in de Z•-·Flona,
aa■ de Noordkusl •an bel eil. LoraboA:, eeu der J:leina S•a"4•eiloNflt,
Wl'l'TENHORST, voorw. adell. b. op de Lij_,.., pro•. lh'-r
la..J, dilllr. Douborfla-e.-Zne,eur, arr. eu 1 u. 0. t11n
HD - ' , . , . _ ,

z~r,

z.

kut. on i u. W. van
1e111, IYa,tWHOrt, waa"an wen 11111
Hifi de plaats, waar het gestaan beeft, niet meer weet aan te wij•••
WITTE-NONNENKLOOSTEB (HET), voorQI. kloon. te
pnv. Früalafltl, Zie CaTu111uLOOsu1. (8T).
Wl'l'TÈ-NONNENKLOOSTBR (HET), voorm. ll001t, ta Leyd,,.,
■p het 8apenburg, aan den boek no de l'foonea1lee,.
Het we~d bewoond door Jacobioeaen of .Nonnen YID de orde der
.Doa>i1Jik1nen of Predikh1111"'n en wat tamelijk rijk. Na. het onr

i.,.__,,,

pan der stad aan de Staalsi:be 1ijde wenl dit klootler, e,ren ■l1 alle
a,aduen , o,rgebeven , en in 11S81 werd het lol eeoe hoosacboolr
boow ingengt, waartoe bel nog dient.
WITTBNSTEIN, ban,., gedeeltelijk ia Z1dloaa, prH. <hnij•l,
a.rr. erJ !il u. W.
W. Hn
kauL, en tt u. Z. 0. YBn /{aa
pn, gem. en i u.
O. vaa de kerk Ie l{•-,e,.,.., aa gedeelte
lijk hehoorendr lot de Own,,law, prov. Geltl,rla.il, distr.
arr. ea 10 u N. ten W. nn _,,,,,.._, kan,. en 1i u. N. &ea 0. na
.B~, gem, OIJclnwJ:-m-Doonupijli.
.
De1e have,. is geslicht in bel. jaar 1691 door Jo1W1 Wan•, Burg••
meealer -.:an Kampen. 111 t611i wa1 Eun Wann, 1111 in 1640 was
.Ao■ 1u11 W,nu Drost na IJ11elm11ideo van W1n111n111 venchrHea.
1670 is dil goed nog al• baveaaLbe erkend. 1n 1681 wu heL een
eigendom van Tn 811JNU TOT W1n111n1111; Sv,■ 1a Tu BBDNU huwde
met Ba11 ■uD B11T111u. Ju 1730 behoonle bel aan &uuH 8-■n•c& Ja., hierop aan W1L1.•• B111T11111t na W1uuu lflbuwd met A1u
lk,aaHIJI v.111 D1H11 ; de laatste bewoner was de lfev !l'a Ba...a
in 1800. Sedert ia een gedeelle der builengracltl gedcwpt, de ••..._
eikcnhoomeu daar voor ,taande oml(ebouweu , de tlru9 9aloopt en bier
Toor in de plaats, een dam gelegd die dtD loegang lot hel buis ver"
leent , hetwelk •edert 1801 ·bewuoad wordt door een la ■ dbo11wer ei,
Jmurdet van die plaats.
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Zij betlaal 1 ""lffeHi het kadaaler I eeae oppenbdi.le Yali 1t:I "J.
16 9,• r. IS v. ell., 1J111trtaa 88 ltund. 41 v. r. Ui v. ell. lldtr
ID t-tl. i v. r, 18 9, dl, o■der 0"'6rort ea ,.__
78 9, r. 16 v. ell. onder Doerup/jli:, ea wordt in eigen4oa - .
deor de Vrouwe H. A. A. S. H. Gravinae vu BICnllll, .....ii;
te Appellern.
Wl'l'T&POOllT fDI), adelt. h. i11 het lt.jli: - N;_;a.,,., pro,.
GelûrltMfl, dï.t., arr., bat., cem, ea 1 11, Z. W: 91D lfijwra,
1 u. N. 0. 9an IW•r6Ne/l.
DiL adell. b. be.laat, meL Je d.tarlue belaooreade groadeu, eeerop
pvwiakte 'IN 1, IMnMl. 8ll v. r. 15@ 9. dl., en wordt ia eigeadta t.té.
en lieweoad d1111tr dlta Heer Baron .,.,. l,ICU1'NIII,,
WL'l'·TKPOOl'l', lterberirop dea l'tluw,,.._, pro,.""""'-,

.r-,.,_.,

.-r.• t .w. van-',._,

•

rw.

D,

laat.

o.

e■

SI a. O.

'ID ,,,,,,,.,.,

en 1 Il,
taa " · - · IS mi11 W. vaa o.,,,,w, l p
all op Na terra, , •an waar mea de
aiet.
W
ITIE-lllV
IBR
(Dl),
ri9.
ia
01111-ldil,
op hel S.iuf"uil.
J..r.. raid. . . , .__

let•-

U... waltr. ,,_ dne ,iy, hoaeer HD wi1acbli9" modder.,......., il
ttelater IIÎlt 1ûadelijk - r laeL dierlijt leffa, mur .--.. 111& llli111nlnn .._je, dal bij lataYia getollftD wordt • ia
ia cle Wllft-llr,aa uitstort, beet\ opge■oaen • wordt de ......,.
--U■-cl, daar bn -■'fflauar door aUue vereeuïr•r me&M IÎlier•
water , 4• blliia.of doet aiDDD , •• va■ dat tijdstip ar 'lilt • iD
tie riYier niet aHee11 pene 9.iuebta mttr , maar aelfi pc• .W.,.

dell,...._.

.,.. poeili.naht.

Wl'l'TBSTU, veorm. bols. op het .ïl. Z■Îll-JltHlntl, pm•.Lt
u, z. 0, na G«•, gem. •f•• I.O.
9a■ KNiag,., ...... , ia hel jar 1819 aaloopt iL
Wl'rTITONSftUG(DI), nadbaull tn N. ••• de
idll
llmeli• hel W11111a& 111 liet WapipaL
Wl'ITIY.IEN • pb., JIIO"• Frinli,,ul 1 b. 0..C,,,-, pi, f.;.
~ - Zie W1rnu.
WlffllVRIN • •treek JDCNnUig• rroad in Z•"'-'• I"""· 0.
ijlHl, arr. Dne,,ter, kant. eo r•• B.aalfe.
WlffBVKIN· (HET).- aitptrekt 1'1■■ ea nld ia r.,.,_, 1"'·
arr, eo
4•lo, gem. ~ 1 ecoe .,,.,w11
hebblaà •■D nilll i89 -■cl., 1reoaeade ten i. ua de s-,~
.A.1-lo · ea tea W, •• tie 1"111• VrietenYeeo,
WITIBV:BEN (HBT), ••asrood , op de fJHr.Y,,._, P"''· ..,.,_
lorul, dia&r.
gem, Ba...,,.;ji, ia de lleilie aehter BÎINII,
._ • · llmbe,g ea de lillpeleneldéa , ,..rop de Hablienlm _.
pr 8f1111 rest biddea om er tart
mur wel dil YIII S-,
T.haal il dae "nlDf"" io hel beût •aa laet 4omeia.
Wl'n'KVROOWIN, hNrl, ia hel
der prot, Ulndt

lorul, arr., bat., distr.•• if

z_,,..,.,

T......_..,§91,

0..,.,,..,,

kan,.

Y,,...,

Ie,,..,..,

i,_,_.,,_

z. eo.,..,.,.,... (,......,.

WITTIVI.OOWEN • fllOl'ID, abllij van adell. NOIUIID Il Oltfdl,
ia de lli.wMci'i1p,1 _,, 1m ft. ••o de Wiue9rouwen-poo,t,
._. aWV -rd "woend deor Noaaa vaa cle
wa Pniaet·
llhÎI, die, -nipa, den npl •aa laarea iuteller, deta H. lhuu·
'IV6, ,ritle k•dena moulea c1.,...., •..,... a41 lilre• ... 1111"ndea..
·Dow WMtl tta 11ananr dae awtJ gaticbt aij , is t111bllead, _bit 11
nlaler ffll tau de oudste abdlfea moet ·uien I blijkt uil ttlftl bri.t 111

n
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Yil A•snu. in 1289.
Do ,er.kiuina fiQ de 4~cli• •••
urlijJ•
NallaL Je Ki:iwr l"l pppergebied bacl gektt"n, meg& u
geen Abdis , da11 wel 1:ijDC \·eerlumuis en op 1ij111 bcaee111~ • gakoaeD
'ftwden. la do l.erk vau Je W11n1aouw11 ,... eeae ,ilr.ar~ p,liàat,
l.a:r ~11 'l'IIA de.o -"l-gtÎfl'" God eu van ~eu Biwcbop llu,11111,. 11aadl
ao:r tem, ler eer11 wan den .4MUfJlÎf1t" G,ll, vaa dis H, llaug,l ll1a11
1111 YllD de H. lL.u.a. 'Lauu.a.. Nog wu er een11 derde .,ïLarij •••
iL, ll. Jlaugd L1111 eo un 4lle lleiliga, IP!d~11 ,gaii,clr& WM door-•
"-1111'••• De fllWltllW.CD 'l'AU dci.11 abdij werden.io Ul78 l(ld-1·
f,elijl. afcabroleo en iu de plaals daarna ,roonbuiacn pl,ouwd, &Il • •
nu welke, iu 1713 1 cl. uede yu UlreebL geleel-4 ,i,, Lu,uip
t•deeha ~,1111 J.it tJalicht ia in beL begia daer cew 111edo p1oopl,
Ier plaa&M, waar .liet gealaan baef&, ia .de, ia be& jaar 18i8, .valluoide W11.1.q1-u•11• gebo1111,J.
,
WITTEVllOUWRN-i.LO0STKJl (ORT), Ntlrlll, U.ilN&, le 11.u,.
,,.;,A, 1 1114181 heL F rijd,o/,
DiL lloott., het oudite der te Haastric:h& 'baalua .hûbeaà
liJ1191~r11 1 ia.lGarSaa.aau ,..Aaao{ua '7L.ua), dmueaim• Biachop
tap Laah·icbL, die iu 646 •verleed , ge.a.iek&. -Gelutwd 1ijnllo d6r
hij .&QL
biucbqppt,lïli.eu .111.Nl •«be~e11 !lrud , • - - !lij heL
'410r rija11 •&s•oeL. Owlreat ,oor ,ijf eeuwea .-..&1111 deM ll001~diajJcw, die wlpm tilea ,egel van d,,a H• ......_.. leefiileo 1 .cLt
1-;kee,tlo aond.areuea ol Zuf&UI ,aa loeuaanlig.W ; alllND
bel

,,·ij.

A,..,.,..

••u.w••·

«•

om

w•

1.....,_ &e worden eea

,ereiloble, wil 111eo adelllik was, ~• •Û8el

4-AWil dea û&el 1'111 11.e,rouw. Do wille U..a t1i■pa, ia lijllai
•- wei,lrull.iPf of wan•eu- d8 1tad door ,..i ,beaoellL ••• • nar
den ple~gen ompag 'bit , ~ welke gelegeohaid ju. ook de. wijd
bit~ NGodkitt ,...
Servua werd ODllfNf.... De wk ,..
!fi,L Auot111lu, aaa -'e B. Lau 11.a■uu& 1.oegew,Ud, INinue eoo wÎI,
llMll •
Cbria.LU$beeld daar.aan iwtgeade, Jiewelk wonderdadig aiL eau
11M 1141M ceJJNCi4 r.ija t 4'ie llCD pelgrÏnl t vu JerualCIII kommde t
bij JieL Il, -Graf aldaar se,oadeu ea met aicb .aaar Jleilllll , eea "41Qip
l .r.a, ,__,.,. lea W, v.aa MaaàrielaL , parAfL laad, Dele JIOOt. bail.
p,nelde pel1rim aan .aijne dochter• vereerd , die 'N . i■ 4ea bef peeUe,
wa1rllit dit knüt &e Hotschijo aou sd'omeo 1ijn. Di& kruit "erc1
ongeweeo hCK!f ceschat; i11111aderhoid , bij ,-&'DQQINliupa, die aL H•
li11&.ee , het bij he& Joortrà.lLea , le gaaa r.ieu 1111. te ,........
dit. e4111ea ODpmffne11 &oeloop wao ,elgrirm .LI weq. Het. worèh
\.li.ws •• ia di, St. llarleollbrk le .llau&riclu bnaanl. Hal klooa&er
i•, et.ea alula kerk I ia lSii aflJ9brokeo. Ter pl.aalN , waar beL •~
•&aan hectk , aiel mea .thaa1 eon sierlijk woonhaia I ia eipadom .toe,.
behoorende aan den Heer A. na l\iuuus..
W-lTTEW.\T&I. {B.11'), meertje t prov. llnnlu,l, kw. Z....
~ ,.ltiet. ~ , 10 min. O. tea Z. na .,.,,,.,_,,,,,.
WJTT WIG (DE) of• Wan••DUS., •er i ■ de w. ,aa 11,,,_,
pct,, 8~6,_flfl•
auilliootWiju nrtiDg ltop11Ade ,an ille
lioäe v,aa dca Root •ar die nu de& llee,w,!i.bol,· • aldaar cle ,grëal,,
~ . tlllllllaea d8 pm. ,0.,&,rAoat ea T~- ailmák•o•
WlT'fK-WiG ,~, wer, pro,.
•lllalUb ..,..
lwf vaa li'caaeu, 111111' llarliMpu loopea4-, lan1

s,.

Ook-,,

ia-•

P,_._,,, ia_..
..___....._.Adam,-

•1.,m-TÊG (Dl), rijweg, prev. Fnt11larul, kw. a.,.,,,_, 1'~
L.....,,.ratlHl, N.W.
" ' ' t:D

WUI held.

den S&ienurdijk.

a,,..,

lu&IClaen

chi _Boop-Heeru

w 1 ·r.
WIT'fiWEl\F, b. up hel ~il. Mar1't1tt, prov. /Yaonl-1/.U.llà, "'·
•n 4 u. Z. Z. W.
/loom , kant. eu 1 u. Z. ~an Etlaa , t IIIÎI,
Z. van •oaniebatHrf; mr.t 8 b. en 40 inw.
WITTEWIBBUM, oonpronkelijk Wannuua, d. in F1ttlgo, pm.
thnitagn , '""·• kant, en i u.
W. na .J7'P"'gedn,, pa. 11
1 u. 0. un Tn-B,,,,., eenaaam, afgeaouderd lÏflende.
Meu teil er, in de kom un het d., 11 b. en ongeveer 70 iaw., a lllll
de daartoe kerkelijk beboorende geh. Ten-Post, 01 dersum, Wi,.
,leweu en etn gedeelte uo Kroddebureo, 98 h. ea880iaw.,
die aeeesl io den landbouw bun bestaan vinden. Van den grollll, dit
•ich ter wedenijdeo Yan het Damslerdiep nitstrekt , ia de pteldlieid
ater -oogeHjk ; UD de auidii,jdc van hel diep ia aij grootendeela IUJ
•• -dih,ijl1 ,eeaachlig , doch• ook aijn er, en vooral aaa de IIIOld
aijde , goede en seer nu'cbthare kleilanden. Aan de 111id1ijde YI■ Lei
ge111elclt,. diep , ■abij Ten-Post et1 aan het diep , ligt eene tebooae •
ruime wierde, aan 11ier oostelijken •oet of afbelliog Hle prumlll t111
lijluta bij bol plM-gen ontdekt aijn. Velen boodr.o dne reraamteur.
kom.titr• "811 bet treflèo. tussclte■ l..01>aw1a
N.111A11 en dea Spau
soben·Bnelbebber AaanH•. doeh dit is niets meer llan eeae piiir.
De -oude Finl,troem kro ■ kelde· zich oudt\lda teo W. na tic aWi,
die .1.111,ij de- tegeawoordige ker~ van W1nn1aH geaLaan W, co
liep, ,IOO als 1111e11 denkt, Ttnol1ens -bij llada,en de■· Ham mr è
· groad :.aa Loppersum naar Westeremden en 100 verder naar llllW\
•• z.jldijk. Deae rivier becift eene aanaienlijke breedte bealap; lal·
aelaeo de Vollebaod ooder l..orp~num en den weg van Wat..,.
1188r Ganhuiaen eo oabij Waleremden , •i1 •Il in aatle tijdeo !!!•
duitlelijk le laerlennen. De verslijkmgen ei# aan,rauen bij ZijlcliJk ea
bet OOllemieland sullen die Tan Westeremden ondtijds eencu andffla
waterwt>g hebben doen op1oeken , rn d1.'fl stroom don doordijba m
ûla111meo. Van eene 1ijl te llnde of lludenijl kom& na ea
illl
io oude 1tulk1111 nor. Zoo waterden daardaer uit de Schumillr1ijl,ute11 • bel lolbamatel'- co Slochter•aUerlaod • Gea"èea bij Wel
ter1um, Too-Po11, do Huishuren, het Land--.ao-Olclmam (Olia-)
ao ffllilfl" mffdelanden onr den Ritserdijk, over de -Slochter-le es
OYer den Scbarmer-kadijk. Tol de&e sijl behoorde liet Lud-1111.()l.
denum, luueben den -Oldenomerweg en bet Nieuwe-diep •
. Ondtijd, beeue dit· dorp 1leoht1
or
J)e Ria tal
W 1n1w1uea ia ontleend van de wille rokku der Pnmonatreit• Hee
ren, welke bier eene vennurde en 1ecr rijke abdij, Bloemlaof,
-Bloemgaard.e of Ho,tu Florida• genoemd, HU 10 fU9
(IS •bond.) in omHDIJ binnen de grachten , phad behbea (1ie liet llt
BLOauo•).
•
De Herv., dieerOlll(8fflrölSOin getal 1\jo, oaderwelkeonp,_IIOJ.e.
dematen , maken ee•• gem. uit • welke tot de ....... YID .Jnn~•
behoort. De Ommelanden • Dl bet ,reaea,erdllf
,ao,Gent, de Unie van Utrecht io 11S79 uopoomm hebbende,•
beeft ook de Hee, Bnan Rna■a■ , op aiJn adellijk buis te Ten-PMI,
d~r een Henormd Predikant ,oor sich en anderen laten predikea,
tot dat dit in 11S80 ia verhinderd ·rewordeo door dea mal •11 dea
Graaf u11 RD11u1uo. De oente. ~ie hier, oa de Bedudie ,u Stad
eo Lande , het leeraarambt heeft "11argenomen I ia geweeal .&,,narm
••.11 uur111 , die biu v6óa-1600 in dien»t k""aua eu in 1604 anr Ooat•
Vlieland werd beroepen. Hel palroonrf'g\ i, b~r 1loor bt-l adelL "
ah11:l11 der Rr.HH'811 'l>AII T111 p"ST 11itc•·o,·fe111I, 1!11 U th~11• in handrft
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UD Joakbeer llr. D11w G■HLT B1H111 fioh 'Sict:ua, wooaacbLis w
HooseHnd.
De eente kerk , welle hier 1e1taan beef\ , was reeds ia hall laatst
der t•nal&ltt eeuw gesticht. Deae werd echter in 1i81 door eene 1111dere ff"angen, welks fr■a\je toren reeds in het ,olgende jaar doo,
erna aardbe-ting in1tortte ; terwijl de kerk naderhand groo&endeel• af
brandde. De tegenwoordige kerk daal op eene terp , •an waar men et'n
allerheerlijbt oilligt heeft, Het is een nU grool en foed gebouw ,
eea sodeelte der •oormalige llooslerkerk , met eenen spitsen toren ,
doch aonder orgel, Men aiet dnnr nntt eenige oude adellijke wapens en
rraFateenen , waaronder eene un R1:1i;11s TOT T111■u-OnD111111 Tl
Ta-Pon, Beer MM Fal'tlllat11 na. 111 de thans nrnieuwde p11torie,
.,., men dór twintig jaren nog de ge,reaen bonnkamer vaa den Abt
ea eenige nevens liggende cellen ; vooral wu de breede i•n1 opmer•
ltelijlt, en eene bank aan den moor, waarin eenigtt loeptSekte openin•
gen waren, door welle de Abt op het koor kon sien ffl de mis booren ,
aeader naar beneden te pao.
.
De Afgtscbeidenen hebben te Ter• Po, l een kerkje, doch geen eigea

1-raar.
De dorpschool , welke te Ten - P os t staat , •ordt gemiddeld door
80 leerlingen beaocbt•.
Dit dorp is de wieg en hákermat der aan&ienlijke familie "n R■■ •
waarvan iaaonderheid Jo1W1 lla111as n11 PosT , door 1ijae llron\jk

••at,

en andere nog onuit.gegevcne geacbriften en door aijne staalkundige loop•
baan , met roem· bekend is geblewen. F,en der takken daer C.milie
laeeft bier eenen grafkelder.
In den oorlog tusscheli &niko , Graaf van Oo.c-Frinla'iul en de 1tad
baalden de Groningen hij tlt'nen nitnl , in 115011 , al het
ue TllD w ITTnlllV■ weg.
'
'
In laet jaar 11S11S werd dit dorp weder, door de Sak,iscbe soldaten
afgcloopen.
·
Toen de Beer "n G1eaa11a , die in afweaigheid na den Hertog vu
Aauaai; aijnen post als Stadhouder· waarnam, met de Boogduhscbe
'raandelen I Loo1w1a • Graaf 1111n /fu,-, 11it Appinpdam soeht le
werdrijven, werd hij, op de boogie nn W1TnW1■ 110■, door dien Graaf
aoowel oulfaagen , dal liij , mei el'n aaamel-krl\jk verlies naar Gro •
ainsen keerde.
WITTE-WIJK, ook wel VA11-V11111w11~ genoemd, •aart in 0-r•
rlerrli-,_rpil, prov. Dttntl.., welke in eene oaordweatel\jke rigting van
de Smdder-BoofdHart , naar de Friesc:be grensen loopt, en tol op &eer
reri!ltrcn af1w1d , het einde nn de Prieacbe I aoogenaamde Appel1ela1••
Yaart nadert. - Onder de gem. Smilde, ligt daarower eene ophaalbrug,
ia den grooten weg, de WiUewUksbrug genaamd,
WITTHELTE, oude naam fllD het IJ'h, W1n1,T■ 1, in J>w,n,krtln,ppil I pro". Drntle. Zie W1n11,u1.
·
WITVREN of W1nnua, treh , prov. Fm,la•l, kw. 0..lfffoo,
griet. TietjerbC#radtrl, Rl'f', en mim 4 11. 8. Z. 0. ••n
kant. en bijna t 11. 0. Z. 0. •an Ber,u111, IIS min. Z. 0. nn 001••
,~eer, waartoe bel behoort, op boogen .-eengrond.
In dit geb. stond vroeger eene ~e~k wan d11 lloop1f1Uiade ge~. •~ra
11' irw,n-,n-RottffOlle, doeh d•se 1, ,n 1838 argebrt>ken. Ook " h1.r
eeac , in 1838, aÎflnw 1eboawde school.
WlTVEEN-KN-BortBVALLE. Doops1e&. 1t•m., pro•. Fri11t.•d Df!&e gem. heeft eeoe kr.rk te l\a tl e, a Il e en teil 1IO aielen,
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WITVBUUWUBlll'G (DB), ,oorm. -11. b.• pre,. /iom-1,..
...,, lhnl, dislr,, arr. en 4 11, z. 0. van Biwdlallflffl 1 k111t.a41.
N, W••an
i a. If. 0. nn Sorntrn1, me, Ter un 41c A,.
Dil adelt. b, ÎI afgebrokea, De plaats, waar hn gtslua heelt, •n
alleen kenbaar an de grachlen, die haar 01111Je'ell hebben , en •• liet
poin , dal er 1nonden werd, toen een gedeehe dfll' daartee llehed
laebhende gronde11, in betjaar 18i4, sijn iagenomea en afpnedeta deat
hll pweo 'ftn da ZuidwiltemHart, BtlBffD er na n■g ,an beltut,
aijnde 17 •· r. 80 •·• en., wordt in eigendom bneten door den 1114,
bouwer W,ua 1.t.llAII, taSomeren. Uit de ligging der helendeade
. lage weihmdtn 011 mea 1i111 , daL er HD •vg INlff loe geloopen bmt,
welke •rij ltreed moet aija geweest.
WITWATBR. (RKT), meer, pro,. Erwlaad, kw. Zewa..... ,
griel. Q..,ml•lffl, i o. N.W. ,an thult,a;,_., dat lf!II N. W,111!1
de Ry•ter-Pod ee len Z. door de Mirdertlool lMl de lir
ler-poel i ■ wrbincfing staal, Aaa de 001ta\jde nnst hel t1iau•
NieoweHart naar de Wildemarkt op.
'
WITZEN, •ooraa. lofie of lori in Jfn.,_, in o,,,,,-a..., 1111
de 6o•iiw,t, kostdistr.
bij hel d. T11ee9rary. - Dit filtis
9eheel· ,er,allen.
WJTZBNBURG, ,-oorm. barg. in lhlflau, P"4"• Z-1,W
7.ia Wmsnwaa..
WlTZIIBBll (HET). pttld. in .,.,,,..,,.,,._, pl'ff, , , _ , .
Incl. Zie Scaaanwuaa (DB).
WLAlUMtH-BIIIRIJG1',. oade waam van 1M ph. W1u101 fl"·

,1,,_,

,1,._.,,.,

Zie \Vn.uaa.
WOBBBaA.
lllat., P'°"• F,.,_d, kw. 1'ntc,p, piel.
,._.W•...tHI" ar~ eni a. W. Yan i ......,. 1 kant. en 1o,Z,Lf.
•an Bmil. . , 15 min. Z. nn &Ainp"' 1 waaf,_ .a\l l>tlioarle, Ter
aij ge■taan heeft , 11et men tham eene lloereplaats.
WOBBING! , •oorm. uithof un hel klooster Lidlum, P!!'"• ,,_.
,._, ltw, .,.,.,,,.,, griet. B,,.rdffa,IHI, arr. en 1! •• W.m
.1,,,...,c1t.., bat. en 1¾u, N. &uNNI, 10 mia. l.'f.
Ter. pint• ,. _.,. aU reataaa heeft • liet men tb••· weiland.
W0BBENGBABRKGGBA , Olld Jriache naam •an de griet, r,-.
iril,natlftl, pro,.
b. Fntn-gto. Zie W~111111111&
WOBBINGA, ,oorm. state, pro,. F,it,lantl, kw. 1'mngo,, pilt.
• ......,,..,, arr.-en la. Z, W. un L,elflHwln 1 kaat. enie.J. W.
••n ,,.._,d"' niet .,., 't'ID Baowl, waartoe stf behoorde.
WODDOI& (DB) of So...u-WoHo", ,i.,, in Oo,t.f'IUlil, ep lilt
. , _ . , . eil, J.._, welke mel · HH westelijle rirtiwr in à Z.
WN.J'ma, 1tilleopt,
WODJIR, eil. ia Ood-lw,lil, itr den .o,._.,.l,elrip,11 1t1 •
, I ~ bolllllando, Zie Wa1t111a,
WODJO, bergpu in Oo,1./cM, op 1te1 ~ eil. ,._, 111&

Frialt,,ul,

•oorm.
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OIDi\8, - d. ,. Oo,t-lttdil, elp be, s._,. ea. ,_, ..,__, afd. ••to~O-,ita•tlt11.
.

WOBLDB, baars, in TINIICA,, prov, O,,,,.;jnel, Zie WIO&IL
WOBLIGI&, d, in O..t-lntlil-, op het .YNuGde lil, J.e, lllid.
reg. • ~ -

p,.~,,_a,,_,,,,,.,,,_,
wosLLUST , buit, in de , eettte/onif.a , em. ~ , ar,.

5 Il, z. w. Y811 1".i-"oten, kant. en i
Fiudo,-..
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WOILO (IAl\ANG-). d. in Oo,t-/•,lil, op ..., s•• ,1a,e. eil. JdM.
Zit K•auci-Weno.
WOBWK. d, in Ooit-1•tlii·, op hel S11nt6rtt'fte 1!11. Jtno, Htid.
~ , lands. ••tafflfll.
·
WOELWIJll, bak. in bel fJow,gt, P"'"· 6rtlfftff!Jf"A, arr. ,n IS n.
0 . .z. o. van 6-i■,ffl lanl. 1'111 1 n. z. o. Yllll hfot nnog-d.
«-• en iO nain. 7.. •11n &ptWMHr , in de Yffttkolonie het Klmw-

.

....,..

WOBLWJJK, Jandl111m1 in Rijrdtatl I P""'· Z1titl-Hollarl, arr••
kant. en ·1 a. Z. \V. "Yan IAgrlea, gem. ffl !i10 min. 'YM OOl"fdo
,,. , aan den l\t'aalWl!IJ naar Leyden.
Dne laadbone · ÎI •ennaard , dCJC11Nien tij m,eger be,roond S. door
dl!tl seleenlen Nederdnitsehen en LatUnsehen Diehtff P■'l'llft 8c11•n..,.,
die het deun aaam pf, omdal hij er het stadspw.-,1 . onlW'tll'l.
WOENA , d. in Ooit-ladii I op hel B•rt""-·eil. B.,.._Lo.doá,.
WOENAI\EING, pliertJte in Oött-hulif, op het S•rlrz- ail. Jcw,,
,nid.
WOENGOB, d. ia Ooat-/rttlif, op hel S•tlord. .il. laM 1 N1id.
~ , afd. T~llf, distr. l'iw,......
WOlnil-NONOO (DB llM\ANG-), ri•. in Oo«-lwii, op het ~ 
u,ew eil. J-. Zie KA11An-Wa1111-Ne,co {0.).
WOEIOE, d. m Oott-hM, ophet.~AieeiJ,J...,., l't'tiiJ, ••·
4ioR, lands. I ' ~
WOENOBT, d. in .Oort-lmlii, op het Sntlaltlte eil. J,..., resid.
Pffllflfl,r-~,
Barmm,g.
WOIUVSDAGSClll,:WATB ING, - - , in Rifatl!,,rd, P""'• Z•itl
p.
welh
11111 IMit nciorde)Ukeeinde der weilanden en derdoi11e11, taaëlim NCIOl"lf1'\Jlt n Noordwijterboat een bqio neemt , en aldaar , in het auur 1eff.
l■ap smalle be\ea een pleehe danml onmngt. Het loopt
in eeoe zuidelijke risting, 11aar 'Noordw\jk-Bionen, •n waar het, 111ft
eene eoetelUke wending , lanp 08'em loopt , - lieh in de •adllflfte ontluten.
·
WOENSDDCHT, d. in het marligraar,. 'Y8n Bfff!11•op-Z,,,_, JH'09.
Jf...-4-tlmb.nd, Yifflle disw., att. en 81 a. W. Z; \\. "Yan Bieio·,
b11t. en 1½••• Z. •an B,rge•-op-Z-, gem. w,,,,..drwJal.Hooger
........fliide"'-'rd, nabij het Ireelenrat. Ken ·telt er in de 'l:mn
•an bel d. U b•• meeat allen aan den riJwe1 op Hoo,erbride uiteen
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Holla,,,J,

lf~••i•....,,-B,.,,,,,._,..,,,_d-n,.Olf•,

YOOrt,.

,.,,_...,.,.;,.g

~ , Nedat het d, aelf, 011aaaienliJk is , doc,h aa11 den •oo~
dtr
gronden gelepn I waartepa de hotawlanden ai& da la-,te
tl poldera oprei■en , le.-ert het , nen at,'. Oaendreeht, nle ■choaoe
anitrttpnota OYff de Schelde en hare otnstreken op-. h
tel1 er
IISO inw., die meest in den landbouw hun bestaan •iaden , op .i 11.

lioore

W; Z. W. nn het dorp, is een 111...,elttje , re-rm4 deot' dfl lrotru_•

._,,,.._Kil.

· ·

De inwr., dien bijn_a allen ·R. ll. -U•; beboeren tdt Se par. '"'"
De weitlip
die~r·w&nf!n, -irord,a
lel de Il""'· nn ~ l t - 1 1 'H•Mlfflil-Pflllnl n,. prèkt'nd. D,
kerk , wa 1'. nabQ het d, op eenen benul gebouwd, is doof de Spaa
jaa,den , in den tacbtigjaripn oorlOf afrbrand ; én \atn ll'ri die11,re
der le,yonum ber11wfd, doch daar.an bntait thans niets 'mHr llstl
f'ellett 1,onwnl. Ben ouff lottn • sonder bp , toldt'rin,r. ef N'IIÏIJ Îft•
1ren,Hff iremF, 11"i ~hf'l'l "" al nn de krrk aF,e,"h~ , "JI dÏftl
•erhofln 1rond, vMnlCHM' h~j _ , mre aigtn• iw.
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De dorpaebool word& pmiddeld door 100 lnrliupa liaoàL
De kermiuea wallen ia den eenten Zondag in lulü 111 de _..
Zondag in September.
·
WOESDRICRT (DE ZUIDPOLDKR-V AN-), poid. in hel
111
s...,,,...,,,.z,,_, prov. Jfoortl-BNIMaJ. Zie 8111&11.UGOlil ({)o.)
WOKl\SDBBCBT-HOOGERHEJDE.EN-HlNKEl,E~OORD , p. ia
het markgr. van B,rg,11-op-Zooa, prov. Noord-Bral11ad, Yimltdilt.,
arr. BnJn, kaal. Bergn-op-z,,_; palende N. en l'i. 0. uo dep.
Bergen-op-Zoom, O. ua Huybergea, Z; aan Ouendreeht en de lld9iach1 pm. Zandwliet, W. aan de Ooster-Scbelde
het Kreeleain.
Deae 11m. hfitaat uit de vier •oormalige gew., Woeudrec•l,
Boo1erbeide, Bi nkelenoord en Zuidgeeat, welle ia
tot ,ene gllDI. vereeuifd .zijn; be,at de dOl'f"'D : Wouad rech,
en Hou1erbeide, benenu• de geb. de Neerbeide, lerle.
'tetn, Zuidfee ■ t en den Heimolen, ea bestaat ait ......
heidesrond en lalltJ polderland• ••&!'onder P ri •• · Karels-polder,
het Ooatmoer-poldertje ea gedeelten vaa de polden 01d
Binkele11oord of den Zui·dpolder·, ·Nleaw-.Hiakele ■ otnl
en-Hoogerwerf en van den Au1uta-i,older. ZU Wut,
volaen• liet bda.ter , eene .oppervlakLe van 697!1 bami., ,..,_
SSM bond. 151 v. r. IIO •• ell. belutbaar laad ; lelt 5141 la., ..._
door !IIS4 baySû,, uitmakende eene llevolking van onpfllll' 1•iw.,
clie men& bun beataan vinden io den landbouw en hiadel ia ,-n ,
paarden, rundne ~n wat nnler cle lndboow oplevert. Ool heel"
er nne ebicoreifabrUk , Lwn kurenmoleo1 en een bierbrouwerij.
De inw • die er • op U .na , all~a B. K. lijn , maken de par. ••
Hoo,,rltei,h--B'-,dm:/,,& uit, welke te Hoogerheide te111 brl
beef\. - De 15 Hen., die er woaeo, behooren tol de gem.
0,.
..,Jrtdtt,.ll'o,•1J,,cl,1-Pu1,na en&. - De 4 Isr., die meo er aulftft,
worden lot de ring1ynaSotJe van Bergc••op-Z_. gerekead. - In
beeft in deae. gem. ~ne iichool, le Woen Id ree h L.
WOINSDRECHTSCBB-KIL (DE), kffllli. in hel marqr.
ep-z-, prov. /foord-Bra6mttl, gem. -,,Ofltldntl,t-11-,e,W •·
BidtkatMJrtl, be9ia111n4e aa11 de11 aeedijk van den Znicl~, 11a
de 1lui1 waardoor !Jae polder daarop uitwatert. Zij loopt W, •,
ureenitr• aieb met de kil va_n den Priru-Krir,l,polJ,r e■ leepl
daarmed.i in de PwterlM'ffi uil. Bij geauerude 11011, dienl n iil
tot bueo.
•
'\\'OENSEL, Yoorm. hffrl. in de llrijnij Na~, l i ~ , kw.
ll..~,.la,e,l, prov. lfoortl,Bra6a■J., D,ml. distr., arr. en kul, Bï.
AoNa, gem. 11'-..l-n•lklmrl; p11le11de N. \V, aan Best, 1'. ID
S~n, .o. aan Eelarl, 1.. aan Eindbo,en,
W. aan St,Up_, W. 1111
O1r,1cbot•. ·
.
.
lh■e ,ee,I. beHL het d. Woeuel, beneven, de ~h. Aeht al
Op-Acl,t, Begijnenbroek, Erp, Fellenoord, Lijml,eeL·
1.tra~l. lleuCoird·, SJoutbenvel, Toagerenluoek,Vaa,t•
broeli. ta Vlokbo~•nf bealaal, ,olsen• het kadaster,.., epftt
vlak1e van 2961 hond., waaronder iSSO buad. belaatbllr lutl I lelt
HO.h., H ruim iOOO inw., die meeat in den landbouw ell fabrid■r•
beid bun i,.1aan ,ind1111. llen beeft er vele lioneHeTffl, die nlle
leurige ~·n bero,•mde li11n,n1 '•Hardil(l'II ; dat •U voorbl.'ell naar ltalië
ID SpanJe ,er:&0nden •erden. De gru11d ia er aanditr, dod1 op cl.plaatsen goed en vn1ebtbaar. Rouge, ha~er en boeliv.eit , 1ijn de era•
nen •elke bier verbouwd worden en welif tieren.
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))., i ■w ., di11 er, 11p -.einîtr• 11a, allea 1\. ·K. aija, malen, we\ die na
cla heerl. B cl" r c, ecne -oar. uit. welke tot het apoat. Tic. uo '• Hw
~ ,· dek. un binJAo..a, behoort en oage,eer 31108 aieln , on
der welke ougener i:500 Communibn&en, lelt. -Zij beeft t•ee kerken ,
els: t!éne te W oen• e 1 en t!éne te A e h t, welke rumeulijk door eenen
Putoor en twee l.apellaan1 bediend worden. De benoeming tot de pu
torij •lond eertijds aan den Deken nn he& kapittel Tan Bindbo,en.
De weinige Hen., die er wonen, bebooren tot de pm. un Bial
Aon11. Wousn heef'L te -soren, in Tereeni8"•8' me& Towgdr,, eene
gem. uilgemaakt en fflleD eigen Predikant gehad •. De eerde Predikant
aldaar ia geweest Jou"a B011c.11011, beroepen in 1649 en o,erledea
in 1696. Na bat ,ertrek TDD AH1u111 S1.11••• , naar Schijndel , ia
181!!, i• deae plaats niet meer nrvold, maar werd ia 18111 met
IHwflAoeen vereo:nigd.
··
••n beeft in deze beerl. twee 11ebolen, al ■ :
te W oe-n H I e11
.6ne te A c hl , welke geumenlijk gemiddeld door SOO. leerlingen beaocb~ worden.
·.
· .
Deae lleerl. behoorde oudtijd, aan den Heer •u B111D110V■a , en later
aan bet T.ontelijk huis TaD Oau11-N&a.111 1 dech ICbijnt naderhand te
•tin afgekocht.
.
Het cl. Wnaau. ligt l a. N. nn Bindbo•en. Ben telt er ia de iODI
,an bel cl. 88 b. en ruim 700 inw.
J. B. Gumau■ (1) wil den naam Tan Wou1R afteiclen, van dn
Roroeinaclien •God •ucn1111 ; bij neemt waanchijolijk den Ro11111insoben
••cuaru, Toor den God Woaa of WoD&S der oude Germanen en 8-
taTieren, waanan ou■e Woen■dag aijaen aaam ontleent, en van de■eu
IOU dan W01111" IOO Teel beteekeaea moelen als : IPoiaai celli IÎN
dat il : de Tempel van Wodau i doch alles il in dae naam1a8eiding onseker.
De oude parochiekerk van Weut■L, ingewjid Ier eere van den H. 4po•·
tel Puaa, die eenipint HD de buiun afgaonderd ligt en na de Ik
formatie door -de Hen•mdën wa1 in buit genomen, was naauwelijks
11eder in boit pbr11ik der R. K. gekomen , toen 1ij , door bel aader-
llorten na de naald
spits del toren,' geheel oabraikbaar rm•kt
werd. Dil geacbiedda door den bekenden 1lormwind ,an Zondalf 9 No-
nmber 1800, nadat de Pa1loor en eene menigte Katholijken even te
voren , lot de Cbriltelijke onderwij1ia1 en Vesperlo(, er in terpderd
waren geweest. In be& Dwari- nn den Bisschop Q,ao,1aa vindt men·,
dat deae t.orea somtüd• gebraikt werd , onder het beleg ,an '• Her
togenboseb , in 1629 , om door nacbharen , die er op gestookt wer
den, 1ekere teekea1 of 11aancha11ingen aan de belegerde 1tad te geven.
Het 1ru een kanalltuk van boaworde, vooral wegen• •Une hoop ,
re,te ea 1pil1e naald, welke men op 100 Toeten (S1,S9 èll.) rekende;
het steen of metselwerk deae1 toren• was niet minder schoon , het be
antwoordde seer wel aan de regeb der bouwkunde,· en bad, aegt ·meo,
de aetrde hoogte • dut bad den toren in het geheel eene booste Tan
IOO Rijnlancbcbe voelen (Gi,78 ell.) •en beeft ia 1801 op hcL 1teen
werk, dat ■taande was gebleven , ecae aodere apits geaet nn 40 Rijn-
lanchcl,e Het.!a (11,111 ell.), 100 dat deae toren tban, niet meer hoogte
hHCt daa van 140 of 130 voeten (ruim 4S of 40 ell). Ga1a■11n wil,
dat dae kerk de .Moederkerk 1oa «eweest 1ijn Hn 7i andere kerken •
bet1een echter van •eer nlen mel refll in twijfel wordt ptrokkee.
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Vme,er lu!et\ IDft bewN!rtl, ö, 4ese kerk l'fftl• 1ft00 jarNa M 11111de
•ü IOII dan DOif ••• · Heilllea1eben oonipron11 .welfn, deeti •·
IINOOII •ij .tie teekffltft 'ftft eeáeD haosen ooderd- dfOff. -
ried sij a•lke hOClfl!8 oadbeid ia he& gelieel niet, te lllftl' dew\jl lij.,.
.kl'IIÏlkerk. w11, 811 dn1 ••11 lateren &ijd tn door -Christenn gebomnl
meel •ün• Toen be& 'fooraeide onplalr. ftOnitl bestond be& "90rlll.
kerkhtris 110fJ en werd cWelijk, tel è pdsdieaatotfeninr ~ .
,raartoe het D'fr dient. In 1818 werd dit. pbo1n, •el'laeaglt e11 in•

av•;

•endi1 aeplefonaeerd, ea en koor daaraan gel,oawd , w11rep m
kleie, spitl torentje prUkt. De kerk il •oonien •aa -.Ine altam.
De lllllffl paroehiekerk i, ia 1816 pbetl ploopt. Ten Zniden omtmt
een half •nr ••• de oude kerk e11 1ledata weinig'e ainlllea 0. "a lilld.
~ffll , liat het klooller ten n.ia de Hap , lij.Se eaie ..,,.
une priorJ
klootter nn Reguliere Iaaannilim. Zie laa (ha-).
Van de drie fllllaai1111 •oot .-..deli■p • en pelpi- hier ,uor.
Hen deor liijsoaden lieden plieh& en begiftip , is niell lllffl ""•
Onder de bijaoaderbeden ••n de■e plaall, mar mei NB' tie •
k•lt ,._.._. waleml pDNIIIII worden, welke .,.._ de .-Me
koorn- 1111 oliaDo1-, wannee, de Demmel ho.en ptil is • •
•erbuend ,redrauch in eene kolk nedentort , ea aieli ~ . 4ie •
leiaa met den Do11111el nreea'a&.
· Het wapen deaer beert. ba&aal in eea 'ftlcl ,,_ ...,, , 11111 drie
boreu. •a• IJOlld-, atunN lwee en een.
WOKNSII..BN-BClillT, pm. ia de •ajfflj '•lhrttJel·

or

or

Mei , kw• .K..,...,_d, pre•. lf...,..,.,_ltfl, lhrtl, distr., arr. 111
kent. Birul,_,. (115 k. 4" il m. k., 1 ,. d.); palnde Jl. ■- Sae
-Bnapl , N. 0. aan N111111t-Gerwen41•Nederwetten , 0, .. 1'111plre. t. •• Eiadhcma, z. W. aan &,ijp, W. Nn Oinchot, 11. W.
aan Best.
Beu lfl!llt• besta& uil de beert. Woeneel .. &dart; bellaat,
Mlga1 liet kacluter, .ie oppenlakte ftn fl8I lnmd.; ......,
i8U8 bami. belutb■u land ; telt 1170 b., INnNolld door 818 lalilr.'·•
eitmaka■lle eene bevolking •• nim SS40
die meest in deti
laadheaw • falntliarheNI ltaa bettaan •inden en 4 leotje,UM, 1 b
toendrult.kerij , .1 •erwf!rU , 4 • • ee i koi,inmolen1 lteblied,
De i-., die er ·op !iO na allen R. Jl. •ün, ..ten de par. flll
1'0flUfll, ni,. - De 19 ff8"'., dia
wonen , beltNffll ttl de P·
.... Biwdlot,en, - De 11 ltr., die er
worden tot de riDIIJlllllf'
••• BittdJw.n gerekend. _.. Men heeFt in den gem. twee _.., als
ê6ne &a Woe&1el ea éé• te Acht.
Het wapen deaer pm~ bataat oit een Hbild
anur MIi S •

i-.,

e,

•tf• ,

••11

pad IIIIHde 1Wee e■ NR.
•
\\'.OBB.AJUTfA • eil. in O..t-l'llflil, in dea S..tlutM·-'-r'·
Zie Woan&n&.
WOillD f DB), •011111• ..WL b. iit Dr,lff,,•, I'"'"· ZsitJ.H,11,it,4.
Zie w-.
. WOERD (Dl) 1 ook wel het u._-0"1naa r_lieelen , liail, "'
• .lfeJer
p,o•. rhld#lot,d, cliltr. en 3f u. 1'. W• 111
11.ija,gna, arr., kant. en 5 a. N. O. an Twl, 118111• en f o, O. ffft
i ..,..._ , aie& •or ••n. O,Aew_,., waartoe het belaoert.
WOERD (HOOG&.), •erliewffl plaats ia het
P'°"· lltr«l,1. Zie ROOGIWOHD,
WOERD (DB HOOGE), gedeelte honwland op de o.,,.Y,1"111, pte'·
NM "NII

-B,,._.,

w•,,___.,,,,,,.,,,,,

t:,W.r'4wd, cli•lr. Y,1.,_.~, 11rr. .lni•, knnt. Rnrtitr-ijl:, gem.

WOK.

lir111rl•, owder IA.tn,,m, 111111 tie• Doodeaweg l'a dea Pnllffdel•w"l: ,
tnsseben J.ei1Ytn ■m e11 PaHen.
Dit bouwland, hetwelk mel aene ~ emt,eT• is, il eene begnaf•
plaat• der e'fVOQde bewn" 4laer alreba gewen&, alwaar, ia he& ju,
1841 , amm •an ._ oudste soort, met. a,cla n nrlirande meneebell•
beenderea, zijn oppdolnn.
WOBllDEN. 'l'GOrat, haij., P'°"· z...,i.R.Ua.d, .-1encle N., o. en
aan de prOY. Utrecht, W. aan Rijalan••
BeL be-t-atte •• ,,. Woerden, NNTIM de ambacltbbeerl, B.
degraYen, Waarder, Barwouuwaarder mnBekene,, Riet
uld mei de Bnt, e11 Indijk, befaalYa lloS' eeaipn, die, hoe•
111!1 afionderlük in d, kohieren dor ••rpondi111 Nnfalap• , ten• aan
aien Tan hel erimineel en b11rgerlijk nst•ebitd o■clar dt poorte,U
der 1led Woerden gc,e1'e111l went- Dne w■n11 het O ■ deJ • 11 d
ea Tounooinel.&, Sn.el ,n Midd.ellaad, JlromwU-k en lnl
'wijk, Geeatdorp met Bun,ld. Tba■, ...., dit·t1DOrm. ba-Ij.
de gea. Woerden, Barwoalnra ■ rder•••-Bekeaea, Bc,
de,:ra•••, Rie&•eld-en-tle• Bne en. Waarder, ......._ ltM
piaeelte T■- Barm.eltrn, te umealietlUD!ie, TCJlsn1betudatler.
eeae oppR!lakte 'l'IID 8'91 INlnd.. 97 "•'• 38 Y.ell., waanmdertl8& bad.
78 "· 11", 88 T, all, belutbar laad; 111 teUeade Hot 1,., litweoml
cleor 1819 huilp., uitmeluiadt eene ...olkinr 'l'IID 8400 •••• die
INIII i11 4'e Metaal& nm beltallft viadea • waartoe- dae lanutreek net
gacbikl ÎI-. au heW-da men er "-'' Traoblbare· weilaaden. Cel
-wordt er Teel bennip sekweekt. Aa clea llijn •ill4k men- mee1t ,-....
aanle , ,...,.. - . er 1& site" en panneob■kb,Uen ...,NA ; hn
fflNlien beeft men er •eit 4 scheepltimmtrwerYeD , i touwsiatJerU"n ,
4 levlnoUeriJ• , 1 •-••lmalcariJ , 1 hróuwe,U en I hennnolen.
De Ben., 4ie ar rai111 ISilSO ia ptal aijR, ondw welke 1600 lde
maten, maken d, ,-. ,an Botlesrann en Woenan lril
hooren pleeltellJI& tal de llffll•
Zij bebllfn hiw tlrie kerken ,
te W • e-r d ea , ééne
te Bo•esra•c• en ~DO la Wauder, waa,in de-tlienllt ,redaait
'ftll'd1 door -rier Predikanten.
De s...... l.ulh., die e, 190 in ptal
e■det- ...,... oo· Ledl'!•
malen, maken de 11818· ... Woerch n en Bode1ra·TeD wit, clit•
twee kerm bebllea , waarin de. d•L deor hrH Pnidikaa&en wordt

z.

a--,...

e,.-.
P.,_,,.._.,-,,...,.,_....,.__
""
"111
•U• ,

wur,enomen.
De lemo•tr•ten, die men-er OnpYew iO telt, en••r w,I" til 11.~
dematn , maken de IJ'l'II• ,,._ W oe-,de a uit , welke eene kerk beeft ,
uarin de dienlll daor •
Pradibnl an ZwarDmerdam worft ,...,.._
pnomm.
.
De ll. 1.,, dit men er i800
onder welke 11MO Comr6orri
lt8111ut I mtllleade,1111..... Weef'd•• en BoderreTe11 ait, welke
\na kerken ~ , waarin · de dÏt'111I _ , IWN Palloori en eeftffl
Ka11ellu11 •ernirt worclt.
Jlen telt er 9 seholen, als: •ie, Ie Woer1ha, 19ft te Bodl'
pnen, ééne in de-Roderraafaeha-Meije, ééae aan de llieu
wetbrag en ~ne Ie' Waarder, 'Welletpaamenlijli.l(fflriddelctdoorma
getal nn 800 leerlinpa besoeha. worden.
De nnmsrede •an het La11• u11 WOhDU beeft, 11""'HP8"• bnitea
•Il•• twijfel, hare 118eiding TID de 11aJ. Indien cle benamiAIJ ,aa

••lnk ,

W&HD tot die un Wosaa ge,oegellJk o,er to brengen is, aoo als
111mmirn heweren , oordettll!n wij dP.&l!n oor,prnntr •11n ,1.-n 11nam ni,.,

uo
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011wur,cbijnlijk.. al, 1Ekom1tig 'Van den waard , waarin de stad ,,..
bo111,d i11. Benige nab11rige ambachte11. als Waarder u Bar
•out1waarder leiden ook de gedachten hier hcaea.
Het criu,iaeel regtsgebied 'l'aa dit baljuwaehap werd in de Il.ad \\'tet
dea geoefend. la het burgerlijke hadden de anabachtaheerlUll.bdn1
ieder bare bijaondere reglbanlr..
WOEllDBN, kant., P'°"· Z■id-Bollou, arr. Leyüa; palende N.
aan het kant. Woubrogge , 0. aan de Utrecht..be kut. •aarstea e11
IJuelatein, Z. aan het bnt. ScheonbOYcn, W. aan de kant. Gouclaftl
Alphen.
.
Dit kant. beval de gem. Woerden, Barwo utewaarder-en-Be
lene ■ , BodegraYea, Helr.eado~p, AcbttienhoYen, Nienw
loop-en~Noordea, Waarder, Rieheld-en•de-Bree, Pa
pekop-ea-Diemerbroelr., Laare-lluireweide en Ook"op,
en bealaat , •ol«ena het belaster, eeae oppenlalr.111 \'ID 1i1i&S9 band.
19 "· r. 8( "• èll., en daaroader 1i,05U band. 84 •• r. 18 "· ell. lte
la1lbaren •groad. Men telt er 17i:J h., bewoond door flOt haispa.,
uitmakende eene bevolking na ongeYeer 11,IOO inw.
WOERDEN, kerk. ring, pro,., Zrwl-Hol&,■tl, klua. ,.. . ~ 
Zij bataat ait de 'Volgende 11 gem.: A ar lande n ee o , Bode1 ra u n, Langer-ea-Korter-Aar, Leymaiden, Niea.wkoop,
Noordea, Oude-en-Nieuwe-Wetering, Woerden, Zeua
houn en llijnaaterwoa.de. llea. heeft. er Il karken. _,._
door 1i Predikanten bediend worden , en lelt er onseTCer 8700 IÏe
len, onder welke $120 Ledematen.
WOERDEN, pm. ia het balj. na Foeuln, prov. Z■--B.U-,
arr. L ~ , kant. 1Fffffln, (16 m. k., S 1. d., i ard.); palaü
N. aan de Utrecht1abepm, '1Grá'l'e.loot en Kamerik•ea-de-Hontdijkea,
O. 110 de Utreclitaehe gem. Harmelen , Z. 0. ea Z. aan de Utreclil
sche gem ..Liaacliotea en Wolnrhont, W. ua de gem. Waanler,
Barwoutnaal'der.en.Belr.enn en Rietnld-en-de-Bree.
Dae 119111. bnat. de stad Woerden, benevea1 de ~Id. hd. Oe•
deland, Tearnoineld, Sael, Iiddelland, Kromwük.
B11lwijlr., Geeatdorp en Breueld. Zij bealaa\, volgen1Jtelb
d111ler, eene opperllalr.tc HD 1iH band. 77 v. r. IS9 v. ell., ,........,
11511 bund.83 v. r,4H ,.,ell. belutbaarlaod; entel16Hh.,.~
41oor 748 buiageainnen, uitmakende eene be't'Olking van . . . - ,
4200 iow,, die ~eeathan beatua 'Vinden in bel vertier Yan het,..._,
en dat , h,twellr. de genngenia veroonaalr.t I alamede ia den lao.U-W ,
terwijl men er •eel laandel -in hennip, pannen ea ateeoea drijft. Gek
beeft 8'en er li pannen•, tipel- ea steabalr.lr.erijen, $ ac~lÎa•
merwerten, 1 boorboutmakerij, t leerlooijerij en 1 lr.oonimolen, V,-.
ger 1'aren er nor meer boorhlilltniakerijen , loowslaprijen, t bier
brouwerijen, 1 oliealagerij en lalnnoeafabrijk , 1 jenHentokerij, i MIit•
uagwolena , 1 tabwplanterü ea I fabrijk van 1oogeoaamd Bedü111
blaa11w , doch deae hebben nn tijd tol tijd opgehouden te 1-taaa.
De H en o rau d C'II, die er 11318 ia getal 1ijn (1) , onder wellr
8SO Ledematen, waken eene pm.. uit, welke lol de lr.lau. nn lAJ-,
ring Hn ll'oerdn, behoort en door twee Predilr.aatea bedie11d wordt.
De eenle , die bier het lecraarambt heek waargenomen, i, ge•IIIM
N1C01.Us S.ao1110011 • die hier in 11Si9 1. wam en in 11S86 OfllCIVOlgd ..-erd

PJ 011clPr <1e1e ~" ~" .-111g~11de opr11ven van het ,,ert~tt&I .-a11 ,~ere ce'111 lt•
11Jn me,te 1>•'1"CP•n !Je mlllt:ilren, het 11arnl,0P-r. nltn"!tende, •11 d• &••llllt••••
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door Sa&111111 Ko11l11GUIHIII, DIi et-nle lweede Predikanl, die bier het
leeraarambt httfl •aar11eno1nen , is gewe11L Pnau, DB, B11«:q111Gl1T , die
in het jaar 1198 berwaar&a kwam en in hel jaar 1619 afsezet werd.
Het beroep geschied& door den kerbraad , onder aweatie vao de ,te
delijke ~gering. Onder de bier plaan hebbende Predikanten wer•
dienen ,oelding Hua,cns 81110lffll111 TU O.na, die bier in 178' kwam
en in 1787 naar •• Hertogenbo■ ch vertrok, waar bij Boogleeraar in de
llntbesis is 8eweat, in 1816 emerilos werd en in 18W overleed,
De Bvangeliscb-Lutheraebea, die er 110 Jn getal lijn, on
der welke 80 Ledrmaten , maken eeae gem. ait, die tot den rinr
'"•n •, Gra-1,age behoort. Due gem. ia de oudste dier reaindte
ia geheel Nederlaád. Een van W ouou1 inboorlingen • namelijk Jo
uuu PJtT0 ■ 111S , meer bekend onder den naam ua Ju H Baa1a
en J.11 n11 Wo1■ D1■, bad alhier reeds dór het jaar 11Si0 eeoe Ln
lhenche gemeente uit het Pausdom ·vergaderd, en 1ieb aoo on4uhbel1inni1J •oor l,vnu Terklaard, dal hij, deu 111 Septen,ber UJi!S , toen
de nnolgio11en tegeu de Lutberanea in de ooordeUjke gewesten , en
wel bepaaldelijk, in Holland , eeoen aanvang namen, de eente wa1 ,
die &o marteldood leed. Hij werd , ■noweliju. 117 jaar ood 1 , w
's Grannbap openlijk Terbrand ; doch aUn dood wu de oade,ganr
der door hem geatiebte gemeente aiet. Zijne aanbanger1 hewesen
buone 1taadTati9beid, ia -,,ril Tan de ·wreedste venoJIJÏnpo, door
hun11t1 onderlinge , oficbooa ooit geheime ume■kom,tco , waarin .g el
kander ia de waarheid opboowdeo en de sehrit\ oadenoehten. Zij ver
kregen; blj B!(lurigen aanwu, ten jare 11581S, ia Go.111.11 Woa.,uau-,
aoo■ u11 an LA■■ eenen Predikant, wieos gehoor hel lterkpbouw op
het bsteel , alwaar alj Tergaderdeu , weldra niet meer bonllen kon.
la 1169 bekwam bij tot amblpooot Jo■AIIIU S.wan. Seder&. dien
tijd bad de .Bvaag. Lath. gem. te Wouan tw1e Predikanten, tot
dat, ia het jaar 1159' 1 de beide Predikanten Sunm K•••naua en
H■HBlll Bos110u openlijk lot de HerYormdeo oTerginpn; waai:na -de
Lutbersehen Buu■au Illfta1 aoon na Auor.a111 llnaas en dMl'Oru
gewoonlijk B1■Haau1 Aa■et•• geooemd, tot buonen,.Predikaat he
rotipen hebben , die in 1601 oppvolp werd door .Auou■s Gr.&11na,
Tao Ballum ia Oost-Frialani:l herwaar&a preepta, .die mede de dienst
te BodegraYea waarnam en ia 1613 naar Amsterdam Tertrok. Onder
de in dne sem, plaan hebbeade Predikanten nrdieaeo ondel'lebtidinr
de door hunne sebril\en hekeade B■aHJll Voa.u■n van 1769-1776,
C,■ u. P.11.1, Su••• TID 1777-1779, en Jo■ADD Genuu Hun11:
lbna.za un tSM-1841. Het beroep Jesc-hiedl door, den kerlieraad.
Het twin1i8"'1 Remon I tra n te o, die er .ga, onder wellie 1i Le
dematen , maken ee.ne gem. ait , welke tot. de lhrJe llus. dier broe•dencbap behoort , en waarin de diensl door den Predikant Tan Zwam
mer.dam wordt waargenomen. Vroep, bad ciao pm. eellen eife•
Predikant. · In 16i1 werd -U in commissie,· Toor de drie laallte maan
den ,an het jaar, bediend door Rn■ Will■NH, Ooit in 16N. werd
aan hem en T■NDO■us Beo■ de hedieniag daer gemeente, met die
nn Gouda, ScboonboTen, Moordrecht, Wadclin:s:Teen en
Znenhaiaen, opgedrapn. la UJSO werd in de bediening dner
gemeente Toor een half 1aar plaid JoAna Lon•• , .oonnalig P.,.
ilikant Ie St. Andries. In llaart 163i acbijnt hem de gemeente nn
\\'0119111 ,roor nat toqesehiltt te aijn en Yao loen af lieet\ Wo•D111
•lMl1 eeoen af1onderlijkeo Predikant gehad tot dat in 179:J Luau1
I,u 11•ar Zwammerdam we• nrtrolikrn. Sedert wnd de rmeeole
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èoor den l'redikaAL Y8D zw-ruerclam bedieocl • welu llliik~ Il,
Groote Vergadering _ , ,oor lién jaar '-aloud ; 111av in ·1781 ._
aoo lang al, de aoo1misaie dur Brcierlenubap IJ"1'e allflen ~
iu hel hillaug der IIOCietei& aoa aeoclif 11.eureo , en ia 1811 in ,.._
combiUlie deed o.erpan. Oruler de io deae gem. ga&aaa beWicue
PHllikaotea HNlim& weldi■ lf de taalbadige p.,. W111.111 , 11

1781-1183.
De 7 Deep11eaiaden, die er woaea, ltebeorea 111& à gaa. ,o11
Ulf'f!#fl, - De ·Room,ch-Xatbolijkeo, na welke - u i ~
Llllt, ouder wlllke onpve• 1 !il90 Comm1taikaateu, sukea - 11a1.
uil, welke &at het urtapr. na Utredtl, belieort , en 4oor ee8l!II Pu1.oGr ea eaen x.p.u.... beiii•• wordt. - De 6 Rèom1ela-lath
lijkea ••• de 011de-Clerny, die er wenen, ,-.cliië• 11
lJIM:/,4, - De luaëlite ■, die mea er nlim 80 autreft, beliatra
t.ot. de ri■gtyaapp qn ~ , welke hier - e btikerl heeft, ..,.
dedien11.,erritJl wer,ik deer -ea VOOl'leaer, - lleo ..._ .. \Y
vijftclaolea, al,: '8oe Ko,,- ,e ■ da11cbo•l ,oor Ieisj11, n
Stacl1-b11rruelaool. • • Shd1-armee1elaool, éál le
w;aaracheol •• ó6De Ie1taehoel yoo r Mei,ju in 1111 l.l
w.cahl&i1, welke IJIIIIIDlllllijk pmiddeW 4- 440 leerlÎll(ID _ .

··-·

Wo..... , ia eaè brieten w.... , Wuaa, • - •
,u i..,-■, 1! •· W. ta llbeiàl,
.... di:o Jlijn , 4ie haar ia wa bijna plttlte deelea ,crW&, tp
:si" i'·1t• N.B., ti- a' W O. L.
·
. De aaa111 4er Il.ad -,dt deor aommigen afuel• •• lid. •
w,aoad /F
laelwelk ia be& .hpl-SaltlÎIC:h g.W lieteeult, •
!Dil eoe kleine .-tt.Î91 H bij,eep■r WOUIII• ftllllt. .. •
de 1&ad du Gelab&ad of Gliablaad laeetta, no welkm aam•
btlpralln. ..., DÎf4 beaaweortle■ e ■ flOral aiet ia .tie daau, nl•
kea ,wij beleeftlm. • • omeehreef duro1■ oek d - . . . laer: ra
.., ,_ _,_ •f ,,...,_;, gelal g,__ 6-1, 4oeh ili& -1
_. den ullDll'eilea aÎIIIII aannemelijker. · Aoderea 11.Uea, at 4t
••• •u
.r,.tlid ia qa dea waaNI , waarin 411 11M ,
bolawcl -rd ; IIOldat. tin ....-,l laagamertlaad io . . - • -"'
,erbuterd aotule lijn. W-lf 'Wi11de11 ecliter .-eel aataarfijtw dl ....
1'M lle oade _.... of 1-epufplaallea oaaer ,oor,adaa,
va■ welu -mea er álo wlta in oaa IMld Nnlnl'I, die lot c1ta tï'
clu- eente Bal.wieren opklimmen, wa■rYGOI' daa ook u ~ I 4ci

Pa

11,.

w....., ppeld, lift 8f •• o.

'°",

w-••

afl..,_

.ae.,.. .......

plaall Lot dett oudl\ea tijd oaaer pidliedeols wor4l
Zij ÎI ook. ~ 'Waanabplök Hef oud 111 W■I ,reUig$ all ~
Mrp la .... der _.... ·laaduteo UDWNÏ(fó
O■ denelaeideae •ale•, zoe al1 1ia de j.ea 1M , Ullf • 1717 ~

or

'8D w..... MDIIOft frldaan , OID. W ' 1 ~
wa■ Holland ba_.raea te worllea, uit ,relke w:rpdtriat IM&_k,.
diar•IIHI , ._ .ta aij ••--do, cklor de lieereelaaucli& ,111 • ...,.,

U &l!fflÎIII

.

• behilpltllaeWepaa 11'11, WIi riltifaelaOY•, .a.eh IIÎIII" llllf
aiJ deN poging •• het pweante fA.011 bafr.roead ma.

Onder ale vuorrqJte■ der ptaat, mar wel poeind ,rord• : dat 4,•:
h t
l t..l, om, heuftllii■p me& Oua-■ter, e..- IIUllcat •
llat__.leri• 'fall 4e boopchool &e- Leydta Il . . . 1
.
. D.e a&.ld • op de IJftàlllll YIU • pro,im:ie Helload
•«1 ia 11to reeds ,erslerk& dGOF ~aar 1löt, •• bam Hl'tC • ,Slf

...

se!'..-.•~-.

1
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11hdcr Holland• v1111 welk gewe~t zij ab cea >lealc! 1-clw111111J werd.
Zij wa• in de lelllicnde eeuw aw;r guen pi.lala vaa a.geaweor • uaar tie
\•au4'11Nlo vlll.iogbouwkultde, om welke oonaall aij UI dca jaro 1U7~
eu 187:5 t '4Nlll de Îr;wacluw de vuoraau ligpncle pro,UICiëa overwel
digd hadden , door lle Utrecb&.cbe •ijudelüke baet.LÎDf YCel11111al •
;wo dikwerf' hel bun sel~ ,, aoo4er .1., uf nffl werd ~ D ,
wurdoor de iuwoncn, .vaa da aoedwil dlllll' 11ijaodeo • 1111DC11, ver•
0Mrl111t bcbbeu auoeleu uilitaao. De alad is , uaa, Jea
loe111ualigeu ,atia1Louw, een& venterkt UI hol jaar 170i en N■ lijll

,.uncleu

ao& tijd aanmerkelijk nrbe&enl. Zulf1 aijo • in du arlOf

Pra1.,,.IÜJ•• Saiadie, io de janw 17,7 en 1148 ,
,1111 ,Ie

INIII

wegmia. de
áwlwt1p Jtuï.

a&ad , naar dea kant un Oueelll, eenige uinwe ••k• MB•

gelead , hacaude in btt forL Kruip i o, lu pllla&N , wur "rotlJC&'
de
h eo k e Dl C ha Di
op den regter RijooeVII'' - laet r.
Oranje (1iedat.woonl), opda linkeroever derrivill', lleaeveaa weer
aadere werken, die door eeae linie au eluadu v•bonllea ,..,....
Woaou 11rk.rees ia laetjaar 17915 DOJ eeaeo at.erken Yaomwn•, deot"
liet. aaol"IJFD vaa IOCJIIDumde linie vau Yerdedigin1J" &aaaelaea bel
dorp Lillacbot.ea ea do DieL YU vu clau gele..- kleiae llad Jloalt.on 9
tea eiade do aaclerio1 van de LNtlmalige Framcàe republibiaea, ,..,
welke de republiek· chr Vereaip Nederlaodeo dMlijdt ÎD - • • wu,
w keenta i alamede ..,, meerdn beaclaermiDf •ata cle aabtaricJe atad ca
"•lio1 Oudnal.CI.
,
·
De voorDMatte aterkw no de ~edÎIII Woauu •• Y410ral, 11.....,_ ia
b■ l Ycr1JtOIJ9D , om de omliggeocLs landea, door milWe1 der id■Îala ea

se

lar,

ooclencheideoe hclca , ia llet. grootwa&enolaap wa11
dco laade na W ouou plqp:o ~ ie kuooeo o,adar wat.er. •ta; waar•
daar, ala ia eca eogeoblill, alle lie las• laacleD oUl'lllolulMl. aijade •

._ MOnliÛea " •

de aaaoaderiur

Yall

aen

•üaud • IOO .al

-

ondoulijk , ten

lmllllle

.laoo11L moeijelijk wenl gem.uü ; te .._., daar ala daa. d. pwooe
we,cn, die meeat ui1 aecr lig&e■ ,,_ llea&ua, tol dea .u11111U1Clt
,aa lroepea , 9erYoer YBD IJ9idlut ea au4ero krijpbelaoel\ea pba ...
bt11ikbur "ren, terwijl da■realieveo die wcpa mede op ...mlp plaaii.111n werden cloorgepueo , lol iolatiog yaa het water nit dm lrija. D.
va&ing had aardeu wallea ea aaU.. gl'Jllhteo J "

.boofdwal Ya■

4111•

rcplma&ipa aaalef laad vier holwerkn ea ia dea auidooa&llU).eu
hoek. daarvan lag het. bs&eel of alol ; drie kleiQe ,a,elijatja beac
•ea1 cue ....,,,_ met uitapt'iogea4e wapeu,-llm slja .ie ecaipte
Nitenwerlea die allea dCIIII' 9rti breede eo nalle graeht.ea
aijo.
Doch alle dae verdedigiapweruo t.e 'fOrtD. m8' IIOO YHl aorg ...
dtrhowlea , zija, pdunade het hewiad •an N&tell,IO•, ......t.elijk.i■
ven.al puikt. en la&er verkoclal co gebeel gadecht.
Vó6, het aaalegea der Ttll'lterkia1, ia t7(b), &elde 81CO te W.oauu
dtie poorten, ala: de Rie&"Yelder- pf Leydaehe•poort. ha
N.W., 4le llof• el U.t.recla &ache-poor& 1e■ O. en à l:umwij..
ke r- el G• u cl ac la e• po or l lell Z. Bij het. unlegge.it diu fflliag ÎI
ecbler de Jaatapoemd, afpbnkeá, aoedat a■ alleea •DOf • _ .
ce,ate oY• lija. Do &ie&Yeldaeào,, of Leycboho-po•rt. •·
wan cue .Golhiache bouworde. Bono deu poert, welke "l'ClefV 111d
éen torealje waa 'NOnÏea , beeft mea • behalff ·de aoWerU1g , _.
iuiaa ndnlk , wauin i11 Yorige lijtle■ lle miliwn ea ......r kcijp
racle11 ••au• ~ g e a laieldeu , doch hetwelk lluim dia& tot wODiDtr
••• den perlier. Op de Linue■• ea buitem:ijde vaa "1H poor& aijlL aor
-.ice wapen•,, aien , alsdal van Bu•u n11 Wosu111, wien1

OlllfÎ•

••pee

\
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Je ■tad acln nog ,oe1·t , ala a.ijnde dit , ten tijde van dien ,oormalîpa
Heer, lqen he& ,oormalige stadswapen verwisseld I dat door Hertog AL
UIICBT, "Paltagraal op llleo Rijn, :ian het Grootwaleneb■ p Yin Woen!ni
geschonken was; dat HD &ic:, Hertog Nn Br-.iji,L..,,.,,.,, Ier
gedachlenia, dat. deae stad eo beerlijkbeid aan bent, in kl jaar 11158,
in. puthcbap- waa overgqre,en door F1L1H Il, Koning Na Spoj,; .bi
\'AD den Graaf u■ Ho■na.o , aan wien de 1Lad , het kasteel ea de Leer
lijkheid , na onder1ch"ideae jaren in bovengenoemden Pandsheerea han
den te 1ijn nrbleven , 1ijn o,ergegaan ; dat van het bui, n1 Ou.,., 1,.
steld bij gelegenheid, dat de stad \Vo11n11 en ondorboorigheden, ia het
jaar 11S7i, het Spaansche juk afschudde, en sicb ,oor den Prin1 "'
01W11■ 'ftrklanrcle, en dat va da voormalige Vereenigde Nederlaodea,
De Bof- of Ut. recb t scb e~poo rt beef\, .-at bare bouworde helrtfl,
ni•h bij1eodera.
. Buiteo de Riel.velda~be of Le!dscbe-poort beeft. 11100 ter wedenUck1
van den Rijn eene uitgeatreli.te \'OC\rstad, grml'enlijk de Paaan
hak lurij genaamd, alwaar- een groot aantal fabrijkea vaa ondencLci
dene soorten tan dakpannen, vloerte1el1 en rnetselateen aanwl'liiraü•;
alsmede in:beepstimmerwervp ,oor binne■landtebe vaartuipa.
lliD,
.dae bewoaera dier- \IOOralad bebhea eeaen van de O\lerige fo.-ollffl du
Jiianepa\ad 1eer nl'lchillendo1n \ongval en oit1praak.
. Buitea de. Ho&- of Uti,echtache-poort had men 'NICIJlr, buab, ffli&e
weinige buir.en I nog een aantal aan den Rijn gelepae '8Ïael ai 11111Luiajea , die . ,rrootendeela 1ijn ge,loopt ; be,oren1 werd er tlk me
1kine 1cheep1\i111merwerf gevo11den.
. De me& boemen beplantte binnenwallen •erscba&'en eene •.....
en lo~merrijke wandelinlJ, la het jaar. 1800 heelt me■ de w1adel•
•~• aaonaorkelijk, -,u(ruid, door de 1inscl1 aan de OOll- • wt
•!i'• 100\ -boo111ea te .bt'plaaLen.
Van de.algemmne Beg ra a Cp la ■ tae11, op twee der holwmea n1
den binnonwal aangelegd , is de eeoe , tot algemeen gebruik best1111d
en de andere door de R. K. \ot hunne dienst, aan1elesd• DIR
laataien hadden , reeds vóór eenige jaren , in de nabijheid baaoer kerk,
eme. opene begraafplaats , doch deae . is nu , na het boawea na de
nieuwe kerk , geheel buit.en aebruik gealeld.
. Ond1•r de .openbare gebouwen munt ,eoral uit hel luuel el
SI o t. , Zie het ,olgende artikel.
Bel Stadhuia, aan het einde der Kwlufraat, gebouwd ia 115$, '
bad aan de voorpui , ter wederzijden met arduinateenen trappea, _.
e■ nHudipa,infllllf, prijkende in den top met het beeld der prestis
heicl. He& frontapiea, ter hoogte ,·an het dak opga11nde, wa1 ,an eea& '
latere bon,1·ing ; hetwelk blijkt uit bet daarin sebouwen jaartal 1817,
Di.L 1tadbai1 bad eonen. achtboekipa toren , HD rriop hoogte, JDd
eeaen lanleam op dtB top ; daarin boog eeae klo of litm tl'D. awm
beugel , waara1ede van 11tad1wege, waaoeu ff afkondilÎnsen 111 ander•
&.ins ...-ten geschieden , geluid werd , insoodubeid ook bij het 111'
1aan der !lpenbare viachmark.L. In vorige tijden plaat men daana•
eok pbruili .Ie- ma~eo., vaoaeer de gesanpnen van het bslal uar
de Yieracbaar werd11n onrgebragt , ow bun vonnia te .ern1m111. Op
een der boeken ,·an dit gebouw , aan den Toorgenl , alllat Wie
1teenen 1oogenaamde kaak , aao welke de • toL te praobtellios ·'!''
•e1t•ne , mitdadïsen werden ten loon. gateld. Boven deae • •
sen , aan eene üu.ren keten en be111el , twee 1warc. tleeneo, dtt,
•.urscbijulijk "" l• We■ a1,11, nu al, "I' 111dere plutll'll I i11lt1

».
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-babhen piead. tol eene toenmaal1 iu on1 Vaderland phruitelijb
atraf, ouder den naam •an ,1"lltlragn ·liekeaa. De ingang 'flD het
a&adha'9 la.t\ een ruim voorportaal,- wa■ rbo•ea twee ateenen in d•
maDI'

·•Un w1tpheebt I welke door aommigen voor Bomeinache mo
gehoadea · worden , die het duistere oplebrift ·hebben- 1111•

l1111t1N1Den

«e•ald,

al,:
snnn aon (d. i, 11Ólln),
n Wuu' snla 11111 Von (d. i. YOIII),
la ■owL&n oawu"Çwn

1dnT ·•a•
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v... IV■ IVS

I■·

•• ul•n11

TIIIL&C■
n■ 1T&11I H&Cirn (1).

en waar men DOIJ een •reemd , mitacbien een halditrnp, sehild aiet.
Hel telL bebalu de saldering 1lecht1 · drie hovenkamen of vertrekken ,
nn welke de r11daaal , de voornaam1te i1, aijnde een ruim en lnchtif
vertrek , howen hel porl.aal , HD voren het uilaigt hebbende op den Rijn
ef de haven en door eene der aljramen in de Kerkstraat. Boven dea in
PIIIJ no de binnendeur deser sul ,tonden Toorbeen twee lianen kan•
.oen, in welte. b\f f.legtige gelegenheden , de 1oogenumdnere1tijn werd
aangeboden. Niet ang vóór het einde der achttiende eeuw wu dne aaal
nog Toonien nn eenige 1eer fraai geschilderde sluramen ; op sommige
van-welke men de •oornaamsle getehiedenitsen HD on, Vaderland •ond
afirebeeld. Op de overir aar men cle w1p41nschilden Yan het toea
m■ lip ,emeenebat der Vereenifde -Nederlanden, die der Stadhouden
en der koningrijken 'fan Engeland en F'rank,Vk, Op een dner glaaea
·
. 181 men ter gedachteai■ het Tol,ende :
In tl. aflll1lfl .,.,.,.,, tin _,.,,,.,,, - ' ,
Men Ïtl tl,u IIH ÎfllOIIUII -6,

g,..,_,
s,.,.

Ff'GfllmJil III Bugelaaü
1h IICJt,n al •1 11111111 tlffllJGfltn
• • PrÏflff M&Ullft . , ,
BtlfJd ,

0.. af u Jo.. •, g,acAil en 91111Gt
·Tuac,\,,. Ucrec/au ,tod en ,,,..,.. ,
'/1'aaf'COfl sij ÜtJ9' , , . _ ffffl 111"11
111 d1u la_,., nogla RÛI ~
Y olatatdl 1 fMlfJrdoor op Aaor 6eenl
Mà tlt,w glasen An(' Jo• seU. ,
6o,I a,il, eoorfllCIR ftóefdrodll 6elettn:
1801.
•Deo , door de alles vernielende hand dt1 · t\)d1 ·, ■oowel- al■ door dea
moedwil der Franllèhen, in de 'fOor ons Vaderland noodlottire jaren
167i en 16'1S, ia ook dit, 'foor WnaDn in tie dead aoo ~ohoone
~enk1lnl, hetwelk het sieraad der raads■al nitmaakle , rrootendeels
vernield 'rewordea i ·terwijl het. weimp daar•an O'Nl'ft!blnene, ten ge
wolge der in den Jare 17911 in ons Vaderland Toorgevalleo omweate
linr, drie jaren later , bU de toen plaat■ hebbende wegmiming der
wapenborden of tehilden uit. de kerken ea andere gehouwen , i, ver•
foren gera11kt. In ,emelde kamer slaat eene tafel , waarop de stad
WonD111, met. hare veatingwerken, kerken en andere openbare en
hljaondere gebonwen 1eer k11n1litJ Yao bont. ·remaakl en allen be
weegbaar z1eh vertOOIJde , welke tafel door den maker ~ lr.amtenaar
(1) De groote lettera , wellr.e In het rood geachllderd sUn , mûen In d1' \Udwen
helja&T 11190 Uli.
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uo Je 6'aJ ,crcerd ••' ; .Joch in het jaar 1787 , i.a diL wedillü. ,
Joor dca moedwil Villl 1çl°Ot"cn Scr11ea11L , l,ehoor1:11do
he&, deslids
to \Vo1■ -11 i11 1arolaoe11 lifsonde, re1ime11I l11f111torio nn den G--•
Pu&.HDI, naderhand DU Vn,n•u, die, wegen• lijn oproui« prac,
lot op •Une terbanni-, uil do militaire dienat , op dae k_,. ia •
rest gebonden werd, meercndeel• ternield m nn 1Un aierud bereo6I ,
Joch dne taFel i1110f aaow~ en, met eenïse 1wdie, welligt 11118 in
,·origen 1taat te hentellco.
HeL Gem1111neland1bnia van het G-r-00 -twaler ■ebap ,an
Woerd a 11 , in de Ha-lraill, ia een fraai ,ierbnt pbouw, qn
du ROOWffll Hrtrekkcn tot huine1tia1 ea na,..l,erblij( der UOGf
beemraden , die , op eea oa , ia andere MNea ol plaa&lell , baî
ten hel w■ttr~, h1111ne ,ul.l 1100Dfluh laebheli , wel ab
voor hunne IUf bedienden, •oomcn ; ook i, er , lot bUaoailrr
1ebmik _.ffD Lo,entiuelde leden heatemde, IIOOp-llllAe billarAa
rner en eeae ~mer. Achler dit bui, i• een raim ...,._,
pJein I rondotD met 1war1 liadeboomeo 01DJet. la bel j.... 1787 ,..
strekte dil pbn• lol ,erblUf ,an den Gea...i~Jlaiioer AYUrll., ..
k1u1~, die d•lijda ala _G111er11al en Cbef over de lieia ftD dele..,
tot dekki°' der Pro,incie Uollaatl , bianèn W 1■aN1 lijn hoef"Awart.ia,
~ ad l"•IJJd ; terwijl het opperbtnl o,er bel .garoÏaNla en IN ia à llad
1ich bnindeQda ~rkorpaen 1 den Generaal 81J1Jaaa • L - op11edr--,en. ~ de daarop 1 111 de muad September MD 1111 ; - ,
1evot,de omwan&eliog ,an ukea , Ier gelegeolHiid ,an de i■ lleûlae
!'liog van- Woauu door de Pr.11iaÏlch1 troepen, die■cle dit gebenw, r·
,lureode eeoeo korten lijd, tol nrblijt na den P1'tlÎIIÏIOlllil Gea.al,
Graaf u1 Ku111a1'8.
De S I ad I w aa f, op àea RijN , cw.ea boaeden no der gaoble
bruggen , ia een 11erka11t pliouw , waarin ,ael 1... , holer , beiiaep
en andere waren worden gc•0tren. Op ded brug , welke ' " laag n
breed i1, bondt mcr Je rua rkt en ,l;,o ofslac van nllcrlci ~oorl..-n .a
rivier- en aee,iach.
De 1tad ia behalve mei Je IVrkclijkschc, ook bcrnorrest mel drie jaar
oiarlteo of liever p,.arde11- i u bea&LenmarlUou·1 die VM "gwe ûea4ai
wordt gehouden op_ de drie laalale Woeaadasea tn de maand April en
1
in het begin van Jlei ; op den eeraten Maandag i■ .lulij is er lernua ea
eeoe paarden- en beale111111rll den anten Maaada, en Woemd.af u
18 October. Ook werd ep dlle br111, in 1875 en 1174, door de
Franachen, die WouDu in beait baddeo genomen, de mÏI gehoadea.
, Het PoukJotoor ÎI in de Uof•oE l'oonCNaC, en lael lhalÏH
_d er PaardenpoalerU ia de 11lfde 111'1111,

'°'

_ Het Arsenaal of lllagaaö•, in het Lap-Oro...,.I, •

I!'"' fehou'! ,

1t11

1oonie11 ,an aJle krijp,oo,nad , waaf nneu •n
plein II llll ber11111 _,an mor&icrcn , kaooa, lopl1 eoa,
·
. In de o.-,_ijbcid van ditaraenaalstooden voorbeen 111cc Houlea lo14•
1en lot be r 1ing van tll'uilcn, caiaons. ene., doch deae aija ,
,loor _den nrscbrikkelijkcu , door on, later Le ftnoehlen, laraall, in
hel Jilar 1798 geheel vernield.
_
Ruiten de Rieln:lder- of l,eyd~cbe-poort, aan dea gewooea rijweg
na.1r Oudewater, bcefL men luchtig gebouwde Loodsen voor le
gerwacona en ander oorlognoerlui11. Ten Lijdc der om
wenlcling van 179ä en bel beactten ,an Wo-■ 1111 door de Franaebn ,
w~rde~ deie loodsen door ben tot paardestallen \·oor de Teldtrein , onder
darec1,e no aekeren CUNDlln~ , in hHil r,enom~n "" fr!brnikt. Onk
Ht!
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Wll'IWII fea . . . IQde door hea in beai& seaomeu de lcbltl'e1t n ftl'llere
gelNnu,cn , pllÎpll ballen de aoo oHapmeld• RiotYolder- of Leidleli~
poor&, normaal, pliend bebbeade tol de ••bllbpl••&et11 (■aderbaad
••• lebrifk na IOllplllamd Berlijn1bllnn1w), en een IÏJl"dom zijnde
ftB I&. Dea111CW Cotna•, welt.• •ertolpat W Heo••• St.roo- •
Hnerma1uflan wsdeo ungelegd.
·
Bü llral1h111g11Uo, hetwelk niet homir,U· û, l&aat. l11 _ . tier
llutiea1.
De Kaaerne, In hel 1(.,,. ~ , il en aittlekead fnai
,.._,,, wtlu ~•de sehun in ••• koaintrrUk wnlt unpt,oS,,"
len. lfel il la 1190 pstich& en been aijben inpnr door eene d•b
lliele INlaiatlffftll', met ij...-en bekken vooniene, peert , . bóftD welke
IMI jaaml i7t1 , haOftlll het
taeamalip Geur•litei& ,

••pea •

·1111a1 uiti19hoawen.

De Grooteknk, 111 tie K ~ , wa, .ai,, de Reformatie
... den B. Pntn loep-Vd, en werd daarom de St. Pieten
llerk pnot:md, olichoon tonimipn meellen, dal S•. lluana cM
Mlle tebatsheilige ••• lllne etad geweest •V, omàt een ~eelte
•• de kerk , aaa de nguiraijde •nn dea inplff I nor 8 ,. Il aa r
tea I boek gtnoemd wordt. De pulo,V werd cleor den Prood Yan 8t;
. Sal,atol'Sllerk te IJtreeht n door den Paas bU beurten 'terge'l'ID. Vaa
Obds w11 hier ellll •ika,V , •taande ter •el'll"ÎDR' der Barflll'II"" tan
Koatmol't. Nog wa• et eene •ikarij aan het altaar 'OD de B. Maag,I,
stunde ter 'ffl'frl"Îllft' nn de atedelinren , welken ook den kerkbewaar
der aanltelden. In hel jaar 1688 Hei de toen LnLhenpiinde llrpria1

de beelden en kerksieraden uit dit •empelgebouw "epemn , en onueida
den Priester -V- dienst , docb liet , naar Lntheneh kerkpbruik , be&
altaat' ,uan. Van toen af was deae kerk bij de Llllbenchen in p
ltraik , tol dat , illl 1194, de beide Predibnten.dièr pindle , Saau
I0111Nn1a... en 8111D111t Bonoaw • to, de Henormden oversïnsm,
waardoor aij bU dl! Her1rormden in pruik bam. la 1871 eehter werd
een g,-oot pcleelte ua dil gebouw , hetwelk mei twee orgds p,Vkte ea
eenen hoogen toren met 1peelwerk had , door de vlammen ,erteerd t
deeh in bet jaar 1811S weder herbotiwd , en de •oren , die mede lot
op de helft ptloept was , weder opgetroli.keo , hoewel niet. lot de selfde
hoogte en ook aiet weder •an 1peelwerk voorsielfl. De kesk ie een
schoon en luebtig ,rehoaw , met een door muurwerk afgeso,ule,d .koor,
.j,et-lk , bebahe door
teaenover elkander 1taaade aijdeorea, door
eene grootere ea dubbele, met liouten pijlaren belette binnendeur aijae•
i111ans beeft, la wetll koor het H. Avondmaal gebeaden wordl. Aan
de ooord•ll\Jdll ftlt bel lleot is de conliltor.ie of ~aamde kw1:mallakamew-; alamede un de aaidwestatid• de un1ien1Uke , met een
U-- hek •Fpetoten , begl'lafplaatt no -aekeren aeebpitein Sca•»•
.lenip jaren na den braad we~ dil gebouw wniml mei een geheel
nieuw en fraai orgel, •enaardigtl deer den orgelmaker J, 8. R. B&it11,
te Utreeht. Onder andere sieraden , •indt men ua de balntrade u
kolommen , op welke he& orgel gedeeltelijk ruit , de wapens der toe•
regerende bèeren kerlimeeaters. Ter pdacbteni• ••• den brand en ber
stelling deur kerk , stond voorbeen op een der kerkglaaen , acliter dea
prediknoel , bel •olpnde "rsje :
· •ll!Jf 1hr FraueAn oeA / soo 6anl 111111 ,1oD NAMè,
Tot 1'-.,u,,hrg, Yu~raà Il "" ,cortd Irt ...._,;
•aar ónH GoDt MtJr ooel tóo lwft wteA gewert,
&f goe '1 ,.,,,. fffJ l',rp4rl AmoYIHII itt ,,-.
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ToOD .de !ungeli1ch-Lutberscben, in 11MM beL beait
Grootekerk verloreo hadden 1 HrlJaderde alJ In aekere iu1&ln9 of •11!1linB , in da S1• .,l,ar,adrat, alwaar •\I in 1648 eeae ruime hn , -...
ttn Boede bouworde , slichtten. Dit gebouw werd in 167i door .S.
Jranaehen tol een hooima1aaUn In beait genomen, gedarende 'INlik•
tijd de godsdien,t in eene kamer un het b11rgerweeidiuia werd waar
genomen. Na dal de Frantcben in 167:S de. 1tad verlaten haddm ,
werd daarin , 100 IIDIJ de He"ormden nn bonne kerk nnlokea ••·
ren , mede door desen gepredikt, aelfs werd in JulU 167, daarin ner
twn dagen lang het Zuidhollandscbe noode geboaden. In de laabte
jaren der achttiende eeo.w beeft dese \erk ecne aanmerkelijke vea:l,e
teriog ondergaan , en is in 1846 no een orgel Yoonieo , dat dat
i7 September van dat jur is ingewijd. De predikstoel, welke aaa beiiie
zijden nn 1ijne zeshoeken nnierd is met anij,rerlr., voorstel._..
llon, ~n Aäao11, de et"er BN,rgtlûtm en J,o'l'BH , ,rerd aan de kerk
vereerd , gelijk de namen 'en wapen• aanduiden , door den Predikat
ll1c1ur. Blosc ■ en dien• huisvrouw Muu YU Hoe■uc■ sr, en .dtor
bare heide doehlere 11it een vorig huwelijk met den Heer Hvua'I' •
WtT, te welen: C,m,a1n DB Wn en haren ecbtgenpot Grna1u 6-
flOD, H110flheemraid van bel Grootwaterscbap nn WonDu, en cloar
G11aTHtD& DB WIT, die later gehuwd waa met GuouT Con■aa • S.
cretari• van htt Grootwaterechap ''t'lln Woaaou. In da kerk vindt een bord of tafel, op welke I bU wij11 eener krooijk , de veoroa...
lotr,allen der stad , sedert twee eeuwen aijn aaogeteekend. I ■ ..
consistoriekamer hangt het afbeeld1tl van .Jonnu P11Ha111S. Jlae
kerk heeft geen toren,
•
De Remon ■ trantscbe kerk, in het Lange-G-..al, il ÏII
het jaar 1670 ge,ticbt. Het is een klein geho11w , aonder to
De Room ■ cb-Kubol\j.ke kerk, ip het L,mg..,
aan den H. Fuac11Cn toegew\jd, i, in het jaar 1761S geeticbt, lff
,,ennnging van eene oude kerk , en is ia 1843 Terboowd. Het is ,_
fraai gebouw , met eenen hootea toren en no een orgel en één altaar
voonien.
Men schijnt hier noeger t'lfeB kloosters te hebben gehad , namelijk
liet St. Bar b II ra - k I o o •ter , in de Utrerht#lw-,trcat 1 het•elk later
tot een gesthnia gedmid beeft (aie hieronder), en een klooster in de 11"11r
,-1mat 1 op welks pnd eenige kleine woningen gebouwd aijn , . da
ten voordeele der stad Terhourd worden, en nog tegenwoordig onder
den naam uo het KI oost er bekend lijn.
De B Ukerk der I ara il i ten , die tot de rinpynagoge nn Q-Ja
behoort , wordt in een gedeelte van eeoe burgerwoning geboadea.,
Het ,oormalige Burgerweeahoia, in de H~traat, ia het
welk ouderlooze kinderen Hn burgers, die te Wouon geboren waren ,
werden opgenomen, is in 1811 opgeh1;veo en werd onder het FratMCbe
butoor tol kueroe voor de genadarmcrie ingerigt.. Tban1 i, het aan bij
aondere personen ,erbuurd.
Het Roomse h- Ka L ho llj k W eesb II ia, in het Lange-Greewna.
dal 1 ia in hcL jaar 1804 plicht, en daarin worden thau 7 jongem
tn 16 meisjes •erplcegd.
Het voorm, P r ov e n ie r ■ b u i • , aan de auidaijde ,àu dt'n Rija ,
op d~n h~k der Modd,r1loot, wa1 een. schoon, voor zijne besLemming
wel mgerrgt gebouw. In vroegeren tijd werden daarin proveniers of
ko1tkoopcr1 aangenomen ; het was te dien einde van ruime eet- en zie
kt'nzalen en illndere vertrekken voonien. Op het rniinc binnenplein
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•a11 dil pwuw vond wen· ler wedcraijden eenige kléine woningen ,
ia,erlgl foor IIIOdaalse, koalkoopen, dit ceae afaonderlijke woaiai, •oor
:&leb bf.geerden. Daa dil getlicbl i1 1edert een aantal jarea nioL meer
Lol beL bedoelde eiade in gebruik.; de gaegde ..c- en aiebalillmen eii
andere oerlrekken worden Lban1 lol eeoe garai1oen1-iafel'merie pbruill; ·
Le"UI Je woaiapn op heL pleia aan lieden YRn de miadero kllUleD ,
tea voordeele vaa de 11cdalijke ka1 , wordea nrbuord , of wel aonaer'
betaling aan de miawermogeutlm lol woaiag gegeven. DiL ProTCnÎ41r1hui1 beef\ in de jaren 167:il en 1673 , d...- hel door de Franochen .tol
een gu&huia of bolpitaal werd pbrnikt, . . , ,eel pleden, Ook wer
den Yoor eenip jaren , ,66r du 1Licb1iag dar nu bestaande militaire
liuerne, een ,OOl'Uulll pdeelLe dar Lroepen , beL garniaoen ailmauode, daarin geboi1tNl,
·.
HeL ,oormaJip S1. B ■ rbare-Gulbui1, in da -/Ie/• of·Peo,11raa,, en van aebtcren uilko1uende i11 de -lolrt.r,,,,.,.,, waar bel eene
kleine arduin1Leeneo poort bad , wa1 weleer beL kloo1ler aa11. da ll.·
B&auu &oegewijd, In diL pLicbl werden kinderen opgeoemea , .,jler
ouden,· pen gebona \Voerdeaaan se•eul stJado, aldaar waren, o,er
laden , ab ook de IIDllllaniFa , die HD bunaen vader of mooder w11en
Hrlaten. . Ook oude en gebrelo.kige lieden Yooden clurin koet en lnwo•
ninf , aijade bel dHt'eDboven ,oor kranlainnigen na de noodi~ ver
blUI en bewaarplaalND ,oonien. Tban1 i1 bel geheel builen gebruik , ea
·
belaoort ab een bijaoader eipndqm aan een vDQro.aam· ia1eaolen,
In 18'1 ia to Woaau opgerigt eea poaolachap onder den ·naam
wan Vrouwen .ure on igi n Il' na Liefd ■ digbe.id, ten doel heb-.
bende, om, ,ooral in deu winter, aan beboefüge ,rouwen en· lrHÎD
,rouwen gemaakte lleeding1Lukkeo en klein kinderg8'd uiL Ie reiken.
Deaa :wereeoiging ,Lelt 140 Leden, Ook is bier een Departeaua 1
der llaauchappU: Toe /Vue 111111 'e-llge•-, den i3 JanU 18i6
OflJVitrt., hetwelk SO Leden lelt. Almede bealaal er eena 1abeom
m111ie der Maat ■ ohappU ,an Weldadigheid, 111eL115deel
behben; eeaaafdeeliog der llaa&sebappij to& udalijke nrbe
tering der r•••nyeneo ea een ■ ■ fdeeliog der Hollandacbe
ll ■■ hch ■ ppU na andbouw.
· '
··
Voor bet boogcr onder" ü• bad mea ,oorheao, - . de 1uid1üde 'HD
den Rijn , ecnc bloeijcnde La &U"n ae he •oho o 1, doch ■adert het be
roep en ,erLrek na den laalltcn Rector , wijlen Jouoà n1 L.u ■ ,
ab · Rector der LaLUa1ehe-1ebolen na■ r Schiedam , be&welk ia bet jaar
1781 pla1l1 bad, heeh beL be■taan eener aoodanip ■cbool &e Wo111Du
opgehouden, Dit 11ebouw , 'HD atad1wege ,erkoaht •Unde , hceh. tol
un de oawe.oteling HD ulo.■ o , \en jare 1787 , pdiOAd Lol drukkerij
,an de, de1L\jd■ in die 1Lad uiLppvea wordende Z■ ifl..//ol/a,...11/a,
ro11ra1d, Tbanedient dit gebouw Lot. een woonhnii •
.De Ko1t1cbool uor llei1je ■ telt 12 leerlinpa; da S1ad1•
burgencbnol SliO leerliopn, da Stad1 armen ■ ehool 80 leet-
lingeo; de Bewaar ■ cbool IIO leerliageo en de Ko ■ hebool woor
llei1je1 iu beL a. K. wee1bai1 71' leerlingen.
Weauu ia de geboortepla■ ll , beha),e HD den bierboten p·
noemden eenLeo manelaar woor de .... 'HD bel OYangelie JH,1111
l'1ITHIOI,
.
Van de G o il ie I eerden : JoH1 ■ 11 8&111 ; llr. J,c:una A ■ TO"HI
t in 167' , als E,angeliKh-1,uLhencb l'redikanL te Haarlem ; Jo■ ,■111
Conuus, geb. 18 A11s111l111 1647, t 4 April 1718; Ew,uu1 K.11T,
geb. 0 .Haart 176\!, t 110 MaarL 18;!:!, als llenorwd l'redikólllL \1
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Do,clnchl, ea lo•ua• CeUAN• A••w SAUA. p. ia S.,.....,
177.8• t 10 Al>ril 1U8, ab lh&Qfelilch-L111hencb Predibat 1c 11a.lea.
v..- d• lardrUk•- en Up't0edk11adi10 JACO• .,.. W.
a,.a,._,, pb, i8 !aauarij 1781 , t il Sep•emlw UM7, • 1a

1Cbool1u1Ud9" te Xampea.
.
Vu. deà Gucbi1dubr.Uver lfautut11 Conn•, pla. 17 _.
1841, 't I Odobtr t731S.
VQ dea.Romaucbrijnr. W1LLU X..'I, pb.1 Sepaeaberl711,
t I luuai:U 18'1 ; en .
V,n den S•kilc\u ll&UAII Sw&11n~•• pb. ia 1 - t Il lac
ia 1690,.
la IOIJO liep de JlUn aog lanp WDIUU aur. ._,...._ la l\11
kwam Ba,011d1 of Bodegraven onder deMS ,ud. .
Jii. h• Jaar 1174 wetd Woueu door die na .UtnûL Wcp,
~ - dwe, pqoodaau.t aî te tnkku , urbranclda da. ~ a
elMIÎf'. •14rkteo..
"\Vu,ra Vl, 6-l'. .,,. Oollollll, dl'OI«, •olgeu. bel "..i..t •
&... (l)., ~ .... aij11111 broeder J.. , ..riorm &-.., •
l,a~, un
de aieun. 1tad Wuua op, -,& Yl'ijbeid • .W.
eeaa. Y.Ïlige Yt=rblïtplull ea tlaapverkek Il mopo lloawen, • •
Uli, .bier "alo& p&immerd babbea. Dit. nrhult deu ~
~..- alJÏphllnnl 01Dlrent ~et. jaar 1407 : da
en beL alol 11der& ~ Jur IIS7-i t.ot Of» dien. lijd ba or+rpa: .._
i.., WIIUOIQ W. ,.,, eea n~uwe sfiàil l!D bCI& • - - ,u • 1W
~rokeo wordt;• laobbea wij oieL kunP.en ooldeUeo.
•IJ be, jaar 1441 wenl de 11111 W01Uu, NINIYMI ut àlt, •
~~m 4.
l:f-'OI •• Baurgorulil, ,erowenl.
fa. 41a Boelucbe IO Kaboljaawraohe oolaat.eo • oadu de
1111
,..,.., vu ÜOtTau.u& ol lieTer onder de voapü1t1lllip. 'fM. aillllllW,
bci11111J191• lu Buai:aaf Uil MOll'HOOU, eea Û&\ Bau.ecbe. e..-,
hf!I alo, \e W ~ , dea\ijda bewaard do(N'
.U...... n.
laa~'8 • '9 •lalig Îll .hel .bewakea. vaa dien pa-,; liat.aiala 4- J.
Y~ lluQGOu :terrauea, die. daaa:cloor. ook da~ ia~ ,-.W.Mlf;
IOllár •U wenl twee jàrea later aan .tea llltl'IIW YH W.., ü Suil,
bouder •• lltm,mu•, 1e...,,1pqa.
Ni.iteaen..,_ade de belof\ea, aoo doar.VnAwe Jl&uAUDt à •
Retw, J1"11t •ta ~ a i paan, dü w..... ■aeit . - , _.
11.oelaL ooca- nnreemd. 11011 mos- worden, oadeno■d deae 1116 •
4rukke}Uk. de &reaweloe1beid der Vaateo emtnml pl"9, • •
~•regaue, •ffl>iDdLeaÏllea en. 1ioe onbateotlitf lllia:e-~ ••
WQJ#t de bo.otr•IIIIUIJ.•oerenden daarbij bUDe. r e ~
la
~en 'lttdllllllrde• nldil.., van St. Qaeatin, t.eA JaN 1U7 • Ans N Mo11TaoUlicl, Coane&able vu inmluijk ,· • de ..........
-~ ST. Aqucl,oordm Hertor )wc; YAJI laauwaa.p.... ~ ,
die ben ••r•oif.4:a• naar aija land deed ~ - law .Il , lenial •
Spanje,
&1çh alle IIINÏte , OIII den krijpbll,elhtblNr,' ÎII "
malJI, te bekomen. Te dü:a einde trad laij met lau: 1 -in hel daanp
jut , ia oncletbudeliDf, bij. welke mep ollel'IIDk.- , 41&
lleri.o, Ja11: 1ijne hiervoor pmelde sewanpnn. ia laaatln • •
Koning alellen zou • •oor een losgeld van 112.000. gulden i ..i,,
da, liet kut.elll of slot van Wouau , beneven1 de bavlijklliiid, 1111
deu. lkr"°I. in. pudsehap anude trllflC'"r• wnrden, l"OOr :ïl,SiO 1ruldea,
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18 1luner1 n 8 penni111cn ; aijnde bijna ee11 derde iredeelle der zo•

~•~mdia aoa1, Onclèr de1c ,rerpandtng hleef '9ela•u tOl op bel
Ja!!' 1617, al,. wanneer dit pandlChap , door de 6lateo •an Holland
ui Weat-Frialaod, werd atploat.
·

Toen de beroerten ophielden pl•Ltecle \Ve&boaderabap, Ofl aanwchrij
U.,.. &uc , den Putoor alfoc diensc weder waar te nemen ,
halwelk daen. eehl.er naliet. De Hertotr bediende slet, tederL Tllli d,
P"DB" bewe,jnlJ, wel•• hier ~W811f. w•, om k,Vg1behoef\eH e'á·Hl·
datea ia be\ tlol te lqrpo. De Rllft'Gl"n8 lila111Jde- Mciro1reraah de' Sta•
l a , doch he& bl\tkl niel, dat dae illeet ••• 11111i(e •ruaht pwmLz\j.
Nadat , In het Jaar 117i , ondellllilieidene Hoflendtcti'e 1ledèn bel
S,-.-. jN beda.. afp■ohud, nlpe ook •e1heut de lted WoH•
" dit •,Uheidminaend· ,roorbeeld , door sieh 18 fOfgen 110 de 1.ijde
da Pri... n• O.uia.· De tepmland , wllle eenlp 1ttd1tllngen bo
dea, wenl,01rerw01111eo door hel beleid wan Jonkheer A••r.u, u■ Zw11Na, o...te TUI Gouda. Bij het o , ~ der ltad werd, onder anderen 1
......... : • dat Lot rfBt aldaar soa gehandhaafd worden , op oe'Ukcn
• wee& , ah,, an praimeo \Ud pledt!D I aldaa, getolgd wu , buiten
• ...edaelin1 'ftn den Pand1heere , Hertoge EMG YH D111t1nr111 ·, wlcna
• B..lmeeeler -Un• Heenn inbmtlen , vrU en onbeln ; aeu 010110,
• • - •·Olllftngen ,0 ahmeda, dat de Lathenchc teer aldaar ult,luitend
,.. ..,...._.. worden. Voorll &rad d• lla6 to\ hel verdrall' no ondet
liage ..,_.igin, toe, onder W11ua 1, Pri•• N1I f>ra•Je, ■ ll·Sladhou
cln, dmr dj rièldenebap en llllln ffD Hollllad , ker\ Ie \fOren , In de
-a. ....-i•1der Sbdeo ••n Bolland, Ie Duadr.eehl ~oten.
w.... ... ·inlullahen YaD te ..t aangelqenheid·, om hdl 00111slaalll in lier St ■teli lamdm te l■tea. Alilra- •aren de Spa•iaardw
er tin eok op bedecbl , onr haar te heroHren, K,an. •n 8.n1•0 ,
kwam , met dat ooptll't, d111 8 Septemhct 1111
TOOI' die llad', Wllllr Jenkbeor no..... Hlf 8THIIIISOR de.tUd• het be
... •oerde, die·kort lo TOnD eeaige 'fentriing 'fMI volk had binne11
~ - Ook wa1 at tamelUk
••n k,up- en mondbehoelte ,
ca- IN,•emline•cle land 1tond omkr watw, waardoor het beleg IDbeije•
lglt.. Yiel. DÏJO...han, llepn bad aeteo ■chan1911 om Wono11 opp·
- , - , de Pnlkoppera-, de Kamel'illker• de Vo11en-, de
Polaaer•, de lhomwijker~, de !1-ieawel'brasrer•, en cle
ILrlliNe.han ■ gebeeten' waardeor hU' het den'°"'""" zocht ar Ie
mlclea , dat eehter aiet sel■kken wilde. Voort■ clffd mea elkander
ae& IClba&tJ"8arlen ne en dan· een weioiir afhnak. De Graaf hield
hlll • ..ar .uit, • · In
del 't9IIJ8Ddifn jaar1, wanneer b\l , naar
Bailaaad ·ontlloden aijnde , iot Rilllar c.'tller maltert· onder bel lr\18'·
•elk da Koinap, pn....._k, wu, het- be1etr op te bteken. TerwUI
.tia •or d....le, •IM de belegerdeo bannen 'foortaN' nn Gouda •
- - ~ selanitj•' me D'fllt'' ...... t.oden Yan Bolwij.' bel
0a■a ..... Waleiblle, Wa,de,en de Lfwseweid•111111r ecne·1dlan1 keer
.._, narin k,ijr,telk àr 81aten lar, ewdie laepeeae 'flarf gemeen•
■-ap bad- me" de-1tlMI. Voor111 'Pinrn 1.iJ1 cene ongt!loofelljle meni;rto
,.-kin• Bijo, die tlaor W-•• loopL en- hootr geawallen •••·
Boela in de laallte 1e1 welen· ••n het lteleff, begon het er sebaa\-a un
......alieMeJ\en Ie worden. Ook bad llle8 er , mei verlof dor Stule11 ,
lianen celd pllatJeD van eene •icrkantc pdaante.
Van do sampaatise kerkrschillen, welke tater de lhduland1cl1e tJC·
wuleD soo jamrucr1ijli beroerden, a•r WOIIIDEII, weinig tijd, Dl bel bale, ,
cea af1chriU.end ,oorbecld. De Lulhencbcn en de Henormdcn wnrea
,,. . ftD
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nu de 11 rijdende partijen j ,raol , 1iod1 Jeu tijd dat Hcrtos Baic "'
Bau11sw1n Pandsberr der 1tad w• ge,rorden, werd de Li1thenàe pit. clien1l to W01■-u , 111el uitaloiting no andere Geaiadten , alles in hit
opcnbaor geoefend. Van deo ij•er der Wetboodenebap 'foor die'- ·
pf nen Burgem-ler der 11ad , l.011111.11 llu•- genaamd, een ""'
beeld, ter gelegenheid der raadplegingen ter Staai.Hrpll~,--
eea te guen antwoord op de aanbiedingen , 'fan W'l9 den loa-r 111
Sranje, op de Termaarde Vredehandeling te Breda, HD de Stui..
gcda,aa. In dat a■ twoord laad men ge1teld , dat -de godsdieaat , •
bier Ie laude openlijk geoc(eod werd , •~ode. de Hert"ormde, - alt
die te G1ne•e, door C4u1n1 ea anderen tJerepen •••, d1-llatliolijle
Apoatoliacbe godadien1L wu. . Grootelijb mi1hupe dit aatnord • ·
Burgemee■ter Fu11"00R, •ermita bij alleen ,roor de Herrormcle p .
dieo1t erkende , de leer in de Aas■bnrp:he belijdeoi■ begffpea, n Il ·
Wo1&D111 door boog gnag bel.ncbtigd. Hij ■lood zoo ■l.ijf op aiju&d,
dat hij weigerde het ontworpen antwoord, door zijne oaderteekeaïar, Il
helpeo belu-aditipai•, lot dat '• Land, !d•oli.a■t . 8■11 hem onder lia&
oog bragt, d.t niemand, door zijn, ondcrtcckening, aioli ., ..i. ..,..
bond, dan TOOr de ■tad; deor wel ke 1,ij nfge,onden ••• BiMR•
liet bij 1icb o,erbalea , milt men heru , ter aijoer ,eraotwoorüiï,•
eeno akte •erleendo nn betJttn hij bad. uqemetk"'· De LallimcJii·
godadi,ia■t bleef alz.oo de aen,ge , die binocn W oaon pdald Wlfll, 111
Jat, bij da •eranderins der regcri11g , in·Mei 1179 , -eeoip H......._
door den P"n' lot recerinçilcdro w NleD gekoaen, ~ - bet ÎI lllll
gemaûte nrdrar gesclhond.cn werd. · 1n diL aelfde.jur (11578) . . - .,
'• Land■ Statu .ned• te handelen over bot ■ fsweron na loaiar-)11111 1
en de Lut~AChe Predikant Su1en waa '8 clier lijd de eeaip IIÎll,
die yaq f11Y.oelen. waa , .dat. 1ulk eene gewiirlip dak aiet àa ep ....
paden beheorde te 1escbieden. Van dit gc•oelea liet laij ap 9 I••
gu■tn• tö79 io bet opeDbaar blijken , c11 ,urauade . tot het pW·,•
om wij1beid voor. '•Land ■ Staten ar te ,meeken, opdat •U dil oielM 1
■ouden. Zijne •ij■Dden meeodea an , dat do tijd rijp waa, om liia ta ·
wwcn ui Lo bn;ngen , en bel reed ■ jaren lana. ·tegen h• ........
ontwf'rp te doen ,clnldien ; doch ■ij hadden den moed aiet, om ia· 1111 ·
orenhaar tegen hcm _op.le.tredeD, Hij wr.d aanseklaafd ,bij de Sui.·
van Holland, die~ den lU luplua, be.lnlen tweerem■gtigdn tebeaee
mcn_, om te Wonan ondenook Ie doen. Dele nnoefdea m, da
:n lufi,tlua, hij den Slot,oogd op bat ka■teel I alwaardeunklagenaidl 1
Yereenigden, De Staten , het TenllfJ hunner Geniagtisden geb.ord ~
bende , ionden ■ odc;rmul twee Getnagtig.len. ••r .
.110 • •
deD Prec!i.kant aelwen, op de punteD •aa be■cbuldigin,r, te beilnm, -W •••
ktr .•~Nle4ilrde 1ich de moeclip run, olMb- bij niet koa nal■III
aaa lc . m,tr"n , d■L, 1qo men eeae a■nkllll't lef"D ' - &.I, -die W•
bcbooren \e ge■chi'!if'D "n do o•erheid der 1Jad , ale het - t' - •·
1ijodr, om d11ro•er Ie oordeeleD., bewereode , dat liet oabillijk,•••·
om unr uitdmlliugen, op den kan■el pbesifd, gehoor te pnn - •
eene aankl1gt nn aie111Cben , die nimmer Ier kerle. ha111911; d~·
d!. aaak ••• reedt t.li.&, on , in weerwil vaa de groote. clieo■IN, ~ ·
b1J, gedurende bel bele,,der atad , bl!weaeo bad , werd bij . .-der fflll
Tcrder _onderzof'k .en alleen op het gett1igmis 'F■ n m1nadaeo , die••
om aijoeo ij~er in dr goede aaak. voor r,odadim1L en ■edelijk~id, Tij•
Aodir waren , •an aijn ambt ontzrt. De s ·1atcn ionden ..-edrrom lWff
GemagticJcn naar W oz■ -1• die, den 1) No,·ember 11179, 1ijnen ,111hl•
arnoot , Ht"H'" \ "•1111•u~11. hHolen J,, dienst in ' de kerk alleen •N•
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te 11eme11 ; dool, dea• , un de oasehuld •Un• awbtgeaool• onirtuifd ,
Yond daa~ geen nijl,eM. Uit· naam na beide Leerare11 aeideu ·dei
aaderen daar de vier Kl'rkmtelten Coalll!L1• BIDU&Sll•. """ e.........
aa , Oud-Burgemeester,· Wu.Ln ·Pann11001, Dln lHo••ooi. en .l.11·
A.ann.. Dl W1T, hunne diim1l op, waarop tie Gemagtigden llen dadelijk·
bij het weord valltden en den Predibnten lieten· verbieden ioottaán · ÎD ·
de kerk Le prediken, ten ware •ij oUên nn belden or·nieuw, wt·Prè- ·
dibat wierden aangesteld , wa1Han aanatend, eene aelmf\eltjh acte ,
door beide Gem1g1igden den 10 November onderteekead; -rd opgcmatll'~
lia den dood van Rertor Ba,c vu Ba11111w1a , die op den 17 No
YeBlher 1ISM ~oo"iel , en die, IGO als wij hiervoren gcaegd hebben ,
de henlijkbeid van Woaun , nn Wt!fe den Koninf van Spanje, in
e-.•dschap · bezat , hadden da Stalen het opsigl daarover aanvaard.
ZU• Dlltonrlijke aoon, W,u.a■ ua Bannna, en aijne 1101Ler Cn••·
u■& aan welke hij aijoe heerlijke goederen, in Bolland gelegen, ver-'
- l t e , aedert overleden aijnde , veraocht luL1111 u11 Banswm: , da&·
a ·Stalen het op1ir. over W unu , LieHeld en andere Branswijltsche
..,.deren , •bier te iade lie::•, •tea beheeve nn de daarop ·regt
hWlenden ,' wiltlen blij·ven
den; •in welk venoek de Stalen bewil
ligden. Hertog luL1n o.erleed den ~ llei 11S89; aijn zoon en opvat-·
pr,·
heJeerde ·teen, dat de Staten de heerlijkheden·
TBD WemH en LietVeld , beaffeai uker buis in ••Gravenhage, ah-·
mede de enlvangene iakem1Len · soudea Herdragm J doeh de Stalen
warea •an gevoelen , dal dae ,roederen , 'na het afate"en nn l11L1111 uw
dien• saste, Gn.t.a111& waren nnalln. Dese 1111 • •
111111 ulereo ■Hl.Il Doau., die den Koning •an ~nje tepn de Sta- ·
leD .tiende , gehawd , tea ll"olge waarvan de beerlUkhedn en 8""
41erea van he&· bai• ua Ban1wus. , hier ta lande gelegen • aHea wer:.
•
ftl'beard '8rltlaml. llea liet den Bettog de <t,Uheid , om 1icb
teaeD de pelde •erbeurcherklaring, door de gewone miildelea van '
restien , \e vene&ten ; doeh dae zaait aebijnt Lol op het jaar 11S9S·
GDfll'Valp u lijn gebm1111 , al, wanneer hU de bienoten · gemelden·
eieali hernieuwde. Ter aelfcleo tlfde deed C.t.n&UD
Ba1111wia , welke'
deatlfds wedawe ••• pword1111 , de Státen om · da Brunsw\jbche goe- ·
deren ftBI' hur ·ul•e nrtoekea, · Hierop healoten •de Staten , op· des
Bfftop bandligting , ae aan te bieden ; mits hij borg ,telde •oor de
tenlftll\le', ea wanneer de weda1re bewees, dat zij de natuurlijke·
doelaler wa, van Berl.of Ba1c ••• Ban1w1a, iet,, hetwelk hij· lie
'NftDI bacl oatkeod, .hoewel ·de ·Staten in aoodani1 P"•l , hu11 regt
tepn haar m,r .WOi'· aiah behielden ' .,. ' phu'lfd re••t •Unde met'
eea Yijáad- deaer landen. De·Graaf ••• Ho1111r.o J sedert liet regt ver
lnlge■ behllelnle, helwelk Hertog H1111111nt llu• op da ·Bran■trijbcbe
pede.ren , in Holland
beul ' bragt IOO •eel hU de Staten te
..,.. , da, &ij hem die aftionden : aelft na •Un o•erlJd•· hee•
wedawe,.Mu1.t..•H N.t.1U1r, met welke tpmelde Gr•·; ia •ec. hea'fn•
,an het JUr'1191S, gehawd .wu, de hieno,eo pmelde peel...,..~,
t-il pha«l; doch het pendaebap nn Wonas■ it, . . . . -U•bia l,o,;a-•
psien behben , in het jaar 181!7, ~I•&; wnrop ffnolpn d11111 • 
JU•lieid wederem met 1le Graaflijkheid 'ffD Bolland ia ••....,igd pwordea. ·
De heillooae twisten tllllChen ·de Remooslrtilttell' en -Coatra-llfdicld
slrantea , welb in bet begin der sevenlit1nde · eeuw •• Vaderland
beroerdan; laebben ook Wo••• nil!& ia• ruit palen. Twee Re"ormde
Predikanten , Pn1111 CvPIII en P11aa1 Balc:ClOHIII', namen aldaar de·
dienst waar. Vl'rmits drze, naar bel oordeel van sommipn, niet anifer
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ia de leer tran:a , M11ulerdo11 cenifeo, die ad m<:~ Je Cntra-Rea.1 .
11.raalea hleidm,1,,ÏD dm u11vaa, dea jaan 1617 , aich vau lit opa. ban kerk al. l,û IÎugea verder. 111 - 1elu-i"81ijk vutoog , Lij 4c
WetboudendNp in1eLenrd ,erkl41w11.11 sü , • 4■& de beid. l\llds Pte• dikanLc11 van de ware Gerelormeerd11 Bclifie 'lflll"III argeweleo ••.,.
• diea M t" "u b'-8 ....- , • Goda heilig '!lloord oicl 1i,iwerl~ •
• yoJro• de Nedtrludlolie Coal'eritie en ,lcn lleiJelbur1J1che
• predikt.ea; ...,_ende duN>• 1■dere 1-nan i.e IDGpD .......,•
GICII ander an&,rocicd k11aaa op da& nnoek, du dat ia nede _ , lll'lta~ ' lol dal'. UP boog~"- ' op do
kerkcliju oal111l1111 D8llu orde, IOU pa.Id &ijn. •11 clil Dl._
tnred.. , oolWea de
11ua, Predikaa& ÎII bat 1.-d nu 1k11NCn , 01U voor li11 Il ,._
keJ,. Uij deed wUu., voo, da canla maal, in eeae Nlauar, q ••·
,olpoa -111■1.in ,
openllfl , in . _ 1Hii1 i■ do lla,a
•lr-.l. Dit duunl1 l,ol in •11 ,oa.-id Bl!pteml,er- , •au- ar i■- l 
dal voortaaa 411 A~erdou en do &e.uonslta11l•aiad• '-rleliap
ia de kerk aoodea pred.ikta, llel dea 1Nt1te11 Zeodag ia· Sep6eale
1VDe1l dil eetM11 UIMU( aemon. P-■• Cu•• we1'e in de11 middag bel woo"1. VH et■ Af111<1■deNlea , welke 41a umidd111 ..._
v1r1a6ciren. ,. • • ai11111111d ••IMlu lijn pboor. la emo aande •
klaagde hij ,icli da■ INIYer , de11ijJ bij IMNka aan--.-kle al• - NWli,
dat se iu b1111110 ~lll'ÛIIJ wildcm volba,dea ; t.gu welb, .i....
teren het Coa&rfo•ll~•tanl■Gb gn"'- , ...-• de ,-lo,&iaalit, lil
1.ij1M1 loebaorden wn■ lie'
Sederl ,ell.,c{do f.na
di11111l., lo& op heL ci11àe ,aa &,embtr , wanneer liij ,u dt ••·
houdcqch'f 114~• oa&1ti• , IÎlb '81n bel JIN4ili,ea ia • kerk tl.._
io. do ,~, \e ol'&houcw.n , tol dat de Afp,aairditJdea der Sla,
IDÏ'-tfaidcra tlie na • DoM't1cl111 ■ijaodo , welu &uu reucln...,
11l~r 1"M"- siju....g,ko--. ZU,..n amlllpeoot nu..-11, •
,-ol ~n■aolijli,a ia u ilemoaalnat■-e pYoelen IIUade , lift s\jae ~ , 911pl,,in!lonl "•ar~. Hel liep un Ie& ui Ml i.;.
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••·" _, j..,.,. 1.619: "r. da .Alp,Ufdipin Il We-.,_, 111,.
IDUkle mea -.eQ aaau.., . ., lid inb.....- v111 t..aohdclipipa •
sea Cwu1 , die aaalei4illf lJ••• lol. 'lelt liaagtrijlip ••dema..W.
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P • lld bleek ualo-bea, bomee, ook IOIDDIÏge•
dal de mcuderbcid , ÏPIIIICN de YOOl'IIUlllllea du 11111,
van de f"oalNII 4or R~IUUllen. niel afkea-ig • - • Wij i.. ,
di, ,J uit ~a ,anoek Yell Ouderlinge■ en Diakenèll , ai& Ml■ ,. :
de - t e led-. der
aan de. Arptauèigdea, wu,bij ■I llt
rorden, del ,ij.d& açlionia1 ,. . laauen Herder Pana c.-, •
buu ICUI "41,tio Wolfioo4cnc:b1p, wil!iea te aicl doen lO&.IIIIMf ....,
allluecl.e, d.u li,eicb, ~one 1-aan laN 11.Îel oûl,o"ken, 1119r ia cli..i
wortlen.,. immer, lel tiu .S.Op· na de o.r-11•
•Jaiid, , ,DjJb di& werd na. ck liaod • • - • lotepleel, • à
~ .tier weiaitJe, c.n,....S.monllraatm, 'lepa do . ~ •
•
· • BaaOM&ranl•, 1.e - r Ie. •-lioera, llepvn
la'f • ,u . . . ....__iUeerclo. lluen, de ReCN!II
m
f.,._IJolN TAI..._ 11,uu,, .... We"ah, mal illt, - da laf-t...
en o.tlici-.n .der. bllllfl'lt nn. .biuinen aal te ·oetslau m Ie beda·
k,c11 YMr ho-. 4ieo■ l , · en. - . 1e"'11lgen1 andere lickwaaw ~ ,
pnfauie ~ . • ·C/trûl,,lija. lûlig,"•, in boDDe ~ lt
slell~n. \Ji& n111m CD op laat nn Vria, ■auun ••• iwd■ lid J"'
lt ,oren Je Wetbouderaehar. ,-eranderd.
Alle duc bcbotdaaidddtD ,

ea.... Uwenko. ,
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min al, hel vc~bi«;<lcn v:ia al'zoodcrlijkc "C.rffader_iucco der lle~n 
tlra.nlen , waren mei 111 ll'!:ll , de gevoelen, dier 9'!:alDdlc: aldaar uat te
roeijen. In do necdaamer Lijden , welke eerlang geboren werdea ,
sticbuen zij aldaar eeno kerk en gemeente.
Had WouDu in de jaren 11S7ö eo 11S76 het geluk gebaJ, aao het
geweld der Sp♦ njaarden tegeosta.ad te bieden , niet 100 gelukkig ,r111
de stad, owlrent honderd jaren laler, in bet jarr 1672, le9an «11;
magl des Konings van Frankrijk. Op den 23 Junij van dat jaar, na•
dat de Rerrering nn W oaa~H 1ich geooodzaa~l had gevonden , nije
boede bij den K.onin1r nn Frankrijk te ,cnockea, k1ta1U de ~kgraaf
"&Il Rocurou mel eenigc hon,dçrd p11,4rdc,o \"oor de •lad ey werd, met
cea gedeelLo daarvan , bianen rrela.ten , en In penooa op beL ~aated
aeleid orn 1ieb. te nncrscbcn. Hij vertrok wel 1ijuc mccstu ruaosch.ap
weder aaar Utrecht, doch_ lieL zestig musquclt,iera nn bel huis des
Konings, wel een Bevelhebber, binnen do 1ud, welke, ,ier dageo later,
door 01,olrcot drio honderd anderea gnolgd werdeo. Do inlercrina
daarvan waaktu ,eel opscbudi,ling onder de burgerij , waanan nie•
mand den last des oorlogs ÎmN1er gevoeld bad ; maar bel liep oog
erger toen dezo muaquelliers ,ertrokken en nadere ruilers , t,eo a•ule
van ou;ilreot dertig man , wel 011,1Lre11l lwee honderd man ,oelvolk,
in hunuç plaau k,umen, die ,an minderen rang wuea. Dil was
cebter nog gering , in vergelijking no twee duiiend man, dio do i11rrc1eleocn naderhand m9cslen huisvesten , terwijl 1ij door do Franschcn ,
mcL het gedurig opbrcogcn van oprlorrsluleo , gek'feld wi;rdcn. Zij,
(aaklco ç.cbtcr Tan due gallea 1cer onverwacht op den 11 Jwij oaar.
elageo , wapneer al heL krijgsvolk uitlrok , soader dal men er oenige .
redeo l'aq wisL Dit ontbicf de &~d Wo1naa11 wel van ,ijandelijk
krijg volk , maar de iogeaclcnen moesten echter ooderseheidooe scbat
liop opb~cnacl\; ook zarrcn r.ij aan bel leed van Frao,eh,e lH:1~4-intr
co iulerrcring ~og geen çinde. Op deo 18 September , 1ijod11 e11a Zon•
dag, onder bi;t oefenen Yan de aamiddaggodsdieo,L, kwam lii•.- bo
rigl, dat een groot aantal · Fransch krürrnolk, oo~eç gelei,cl.,, wan
den Ucrl!>g u1 L~.ua■aae , vóór de p<><M"L wu eo d~o doo,:Logt be
geerde , 0111 , als bel ware, het kwarlaer nn den Pri111 ua 0-..1i11,
bij Nicu"çrbrug, aan te \asl.eD. Ken waa genoodzallkl, dep oiacb in
te willi11cn, en ler■ lond ,ernam men bel bevel des, Joniop, Ofll de
stad te bçi.e,len. Lu:uaaoaG vertrok weder naar Utrecht. en liel Lilt
bcTel oYer Wo1am:1 aao den Graf H u L~. Nu beaon de ellende ·
der sLedcliugerl te vermeerderen en bel opbrengen van gedurige 1cbal
tiogcn ruaaklc Leo arm. De LuLbersche eo llemoostrantacbe kerken
werden lol wagaaijnea gebruikt.. De pogingen tan den Prin1 u Oa"u1 •
op den 11, October daaraaovolgende, om W01u~ uil clll m♦gt i,lcr Fran
scben te rukken , warco vrucbteloot. De vijand '°ond, ecb&er biec O\'Cl'
•üne \'Crlcgeohcid, deed ecnige noodscholen Daar den kant nn Utrec,:bl
co 1L-1k een arool vuur vao ,ijs aan op deo Lrao1 ,aq den ,o(Cn der
Groote kerk, waardoor de booge 1pill afbrandde. BeoifJ• ~r"udcud9
balken vielen op het dak der kerk en deden ook dit gel.io,~'{ 9rootdijk,,
urleeren. Oodertehcideue hoi1en in W OIHB■ •erdeo, door de ovenlie
ll'ende vonkco. ia braad gcatokeo, De Franscben krcoco bij,Land vu)
,·olk uil Utrecht, waardoor liet kwarti,r van den Heer u11 Zu~
nt1J 1rerd "ó!"fîelasl en overmeesterd ; 100 dal bel volk van den l',ioti
vu Oaun van Wotauu aftrok, en de stad nog, lol den 7 November
1673 , in de marrL der vijanden bleef, "anneer zij ze verlieten , na bel
vorderen cc.ncr l,randscballinr: van vijftien dui1c11tl r:ulrlcn I die dcç
fr~rurliru hcta;ild 'l!'erd.
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Ba beL uitbaralcm Uli deo lngdsê:heo oorlo11, iu het ju, t71) 1 c~r
da l\egerlnlJ no Woaan111 een bUaonder lalUll' ,an vàdertandsliirtfe,
door aan ieder harer iogeieleneil , die op de 'vloot al1 ·1ald1at o[ 11111toa,
dienst. aou nemen, eem, heloooin(f no tien gulden, bono bct .._
handgeld , uiL lo 'r8ikH.
· ·
· '
In de jaren 1786 en ·1787 trok, omtrenL Wan11p11, het mltldel,-11
ilèr burger krijgsmàgt, aoowel als de aelel der eonimiuie ler tenlt,
diging -YaD Holland en der 1tad Utrecht, eene groote· meniste ... alle
oorden , · uit de steden en dorpeà van Holland , meestal met den aaa11
van · 6llflooticlaappen bestempeld , te aamen , die van tijd lot tijd _.
anderen w1rden afgelost , doch in aantal 1teed1 -Yermeerderdeo, liet
alleen oet'eaden dae sicb ··vlUtitr in den wapenhandel , daar lij cl. wa
penen in hunne banden al1 het. ·,ol1trelit 11oodaakelijke middel ter be
koming no de gezochte grondwcllige bentellinlJ be■cbouwden ; ..., lij
hielden , bU aanbonderidbeid , aoo gewone al• buiteugewoae , •cspw·
ringea , in welke aij bonne poelen• over het landsbutilnr. -onbniàapild
te kennen gaten ·en middelen voorsloegen , welke •U oordeeldn tol ffl•
betering daanan te kuuneu ,trekken.
In cfen somer van het jaar t787, wetd te WuHa het regÎllell
imanlerle nn deo Generaál P.ut.~BIIT op ·het. uercilieplein of - ..,..
plaall , nabij den hoordwal , · te· samen geroepen , om compapienln,
in banden van· de Generaals Atnar1111 ua Rw"t en Suu.AU • i..
DHL, te w-DD buo boofdkwarl.ier houdende, den eed nn ..,_.
heid aan de Stalen •an Holland , on.ter onlllalJ uit dien der . . .
lip geQeraliteit., af te leggen. Dan , daar nu vern de meellt UI
eieren , Onder-oOicieren en aoldaLen, sich aan de bevelen •an det l!lail
hooder, Prin• WILLB■ V, al, Kapitein Generaal der toea nor Vereaipc
Nedèrlandeo , •erko1en te booden , en den bon ,oorgeslageo ciell •
de Staten •an Bolland weigerden, nroonukte· dit niet •einis •
sïnr, te meer, daar een groot gedeelte dier. troepen diea das 1icla ffi
oproerig hadden ·sedrageo, soodat men alle reilen luid van ma •
opltand, Ter Todrkvn,iog nu ••n daarnit. te wacblen onheilen , wad
men geraden , de gewapende bo,rrU der ·1tad , en eenip liarpn of
auiliaireli van andere plaallen, welke zich daar hmaea befeticla,
onder de wapenen te brengen , en de noodige rondee , -ter bewarilf ,11
n111 en ·,oede orde, le ·tloen; terwijl men iich wooraf, mei_, ftll
beleid , door tn11cbenkoln1t. van de meeat wertrouwde Ollic:iera 11
Onderof&cieren, -.an de 1eberpe a,atronen, waanau de· mililairea wn
•oonien , bad meester gemaakt, Nàdat alaoo aan de ti.pea, dit
alle naar gewoonte in orde geacbaard ■ tonden , den gnordenlcll •
bekend gemàakt, en het aftergen daanan door het groolile pdeilll
pweigerd ••• , werden de onwilligen , hU het ter nederl8ff'D buH«
wapenen , gelul, uit de plederen te tréden en Toor als llGj ia de
ilad te 'ffrblUven; wordende ·hun inmicldela gelegenheid IJl!P"e&, ••
na zich eenipn tUd te hebben 'bedacht en tot inkeer te lija gek-,
den gèffrderdeo ·eed als DOIJ af1ooderlijk te doen en ia dienst. Ie lilt
ven ; een maatreJel ; welke ten se•olge had , dat , onclaab de po
Jingtn eter Ol'llnJlll"limle ' Otliciert!n , eenige der oawillifea da eed
aflegden én in dieoel der Stalen VRD Holland overgingea , ...,.,
het ge,re6ad oproer -verhinderd werd. Onder de weinige ia ditllll ge
bleweo Officieren • telde men de Oterete Nuun en den lapilein L1•
11a ; lerwijl de onrigcn 1idt naar bel de1llfd1 beltaaade kamp ol
leger te Z8J!ll begavea1 , en in dienst van den toeno1ali,en S1idlioudcr
oversinirt!n.
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ale to punl , tea ptale Yan eeaige honderd man , ,oon,.. t'8D ■Il•• wat
lot eenen nldlOfl Yemscbt wordt, waarover de Beer ,A. C;
f'eD •Del'ffnur, llommandaal •an het VaderlandNb Geoootechap te
dier -1lede , het .opperbnel .knt!f , door de 1ijnen gebonden 'fOOI' een
man Yin moed ea ia krijplmncJe aeer bedrnen. . • Dil lege,tje. 1011 , "
om de woorden . Le 9ebruikea na. Wno Bu11 (1), • YoomamelUll
• dienen, om de ·oproermaken ia het oog te houilea , en te trekken
• daar het noodig wa1, o,a dnelH le beteoplea en oopnblilkelijll
• &e s&nfl'en ; 'fOOr\l •on dit kampement. dien• ·om de burgerkorpsen
• in den wapenhandel , .in de 'foor 'l'rije ingeulaMn IIOO boogatllOOdip
• kfUgslaade te oefenen , en om den alpmea!aen YUaad afbreuk ta
• doeR I dewijl .be& aoodaaiir wu ingerigt , dat bet oopablikblijk trek•
, ken kon , waar de nQOd het Yorderde."
, ,
.
Bij het inrukken ••a de PrwtHa in Bolland , op , bet,laa&at •aa clit
jaar 1787. werd ook Wouaa door hen beul, doch het daar lig
gende regiment iafaate,ie 'f■D ■Ha•1n , hield pd11reode 1ijn •erblUf
ia die stad eeae soo •oorbeeldip krijtplocht , dat de inwoden onr
niets daa onr den last der ia•wartiering le klap,ï laadden.
Bij den ia•al der FranJClieD in .om Vadarland, op het einde 'fan bet
jaar 179', waarbij ook de 1lad W OIBUII , als •oormaar der provincie
Holland , ia eeaea pdaclatea ,._, YID tepawHr gesteld ea met een
•antal lfOelM?I hout werd, werd de Bemoastranllehe kerk tot inlepinr
ingeruimd , inaoaderheid 'fOOC' die, welke tot hel korps van den Daic
selaen Prin• 'f.d Haalll.O laehoorden I doch dae giairen met de 'fOOI'
he■ 1 wegeu de 1tren1e koude ,.. dat jaargetijde, hettemdo braad
slol'ea soo OD'foonÎjJlig te werk , dal di& kerkjebc,,aw daardoor in btaad
geraakte • door •elk onheil , ea nrmill. de br■ adspoitea aithaofde
vao den
•on& niet konden werken , nie& alleen d,t aebou• ul•e ,
maar ook de Roomacbe kerk en verdere daarbij irelegeiae woniairea ,
grool pYur liepen , om door de vlammen te worden urleerd. Geluklir
eehter werd deae brand, to& welks blunchiDI( men 1icb allHn door
he& aanbrenpn van water met emmen bedienen kon , DOi( tijdia ·..
stuit. Weiniir tijds daarna bam ook het terapijkend pleelte Yin
het Hollaadsoho hoofdkwartier , onder hewel van den jongen en dap
peren Prin• Pa■eui1: N1I Oranje , op het alleron'ferwach&ll , binnen
WoaNll ; doch vertrok , na eenen nacht aldaar te beblaea •ertoefd ,
naar den kan& van Leydea, terwijl het te Woaanaa 1ijnde garninea,
na eenige nnterking te hebben bekomen , onder bevel na ukerea Ko.
lonel · H&all.L achterlileef.
. W eaaaa , in het •olaeade jur door de Franscbea opireeÏlcb& aijade,
werd venolgea• door beo, 1onder den min1ten &epnstand , beul, waar
bij het HollandJChe gamiaoen, op het glacis der ves&inir I do wapen•
moest nederleggen en buiten diens& wenl gesteld.
Den i9 April 1798. 1toad de stad op den rand •an baren onder
gang , door eenH venchrikkelijken brand, in eeae op den binnenwal
staande ar\illerielood• , in wier nabijheid een kruidmaaazijn alond I waari11
280,000 pond huskrnid bewaard werd. Het lood uit de vensters ••n
dit magazijn ••• door de hitte reed• aan hel smelten ea racda wu do
planlliergoot , benewens de dur rondom •taande palissaden aaa bel
brHden , loen eenige brave en 1aoedige kaaonnien , ondenteund door
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....- .....,. , oll ml dal no 1ç, IOIIPl4I• Hiewade era alla ge
,.._ &rolMreaài, niet all1110 'de brand aldaar blasch&m , . . .., an..u
he& dak met uUe uilen &ecen het. ,ent.r iodriapa der ,lam._•
weiligdlo; waaru men in dea 11111Qidclaf de brand gelaeel meesler 'ftl'II.
Dea ilJ Nofflllber 1811 werd een. ~ der <hoje-plde 1 · . .
der buel ,an den Hee, Coum.■ I • ~ •• J - • als Geaerul 1 .._
llelllld, om WOlb•, da& dm&Qd• ...., •wak belet wa, in te - .
HU eÎllchlo de 1tatl op en kwam er DClf diea alfdea ateN biaa,
.._... eea pleelte bewaakte het tori Oranje hailell de atad • ea de
oterifen aioli, llit ooderHlaeidene redeaea • ,...._.. lioocleade ..,..·
de eallàel(elijkbaicl, tla& de ,,......_ 1eft1f soada danea koaa,
pffll .aÏllla oabnorp aan de rat& ower; liàim ia dien lllllfileo .....
aoacl de Graaf .Mouna t die 11118'· lt U&reclit lag, - . n•aiealil ...,..
........,pen in atilte op Woam lol, welke aa.o in dea .,.._
IIIOl'pn op het onwerwachts de ,tatl uDYielea • Hir -klra ia. . . .,
m aldaar, door hunnen bnelbebber uogemoedigd, eee tooMel •
plaàcleriDf eá - . d a.irlgtten , dM allND ge... ia staal was ~
Wlllt • den DMm der Fnaacben •oor eeawig te ilrtaad....._. K...
welüb toela • • • aU de 1tacl binaenprakL of _sij Tielea 11p de wned
aame woniapn der Yel'IChrikte ill'INIMfl aan. :O.NID en TIIII...,. ..,.
du door 11.oplt doomapld ea YICJtPD door alle de haiam. De ,.__
ramen werden er IOOdaoif daor wrbrijaeld , dat de IOldalea I nea als
door de geopende deuren , de blli1111 er door bitaaeaclroap1u ~
konma , · achoten •U verwoed en als 1inneloos in het rond. De alolaa thr
kabinettea en andere berffhlataeo weNleo met de kolft■ der r-
fflbrijaeld J al het gereed• geld I juwelen , geud , 1ilwer a al wal
eè■i9e 1Jaerde had , werd bU~kt en mei bat lioaea ea .......
IJOINleren Wllff8••rd ; het ontilbm tonder eeai1 oaiencheicl w....W
en de rampaalige bewoDll'I ugea 1ich godwobpn , hunae eipM • 
baarbedn ,oor den dag te balen , ja , seUi tot het pûba de •
bolpaame hand te bieden en het wegvoeren gemakkelijk te ...... 1
terlfijl sU , lor belooniag ••n dien wreedurdigtn last, BIil ..__.
dooden t.lreigd , gacbopt, geslagen en •elan grïe,end ,.,,_d ..._ ,
den. Na , .doer bel berooqn wan eeaige gllJOGde inwoner1 or - ._ ,
die am...balwe aanmerkelUlle 1ommea ouder 1icb berustende hadda,
eeaigc dnisende pldeas bijeen gebragt Ie hebben, ftrdeeldea die llar
barea de buit ia 100 weel mogelUl gelijke boopea. Het
Die& p
·DOIIIJ , dat het in kuten en ldatea getondene werd gestolea • ook de
-borotogiea , pudea kettingen eil oonienelen werdea met woede ._
iapelellen afgerukt ; de paarden en wagen, \'ID de stalle■ ....
--nomen, het gerooCde gedeoltelQk daarop geladen en naar Utreebt wer-coml, Daareabo,en mat deH plnndeniele beade de maal bar«
graweliladen \'Ol met het dierbaar mensehenhloed der , onecltsddir
door hen vermoorde, ia1Joner1 , 1onder onderseheid na rang , staat,
kunne of ouderdom , als ••ter door de 1Jonlogea en op de stnatea Il
~oen •troomen ; selfs de plaats, waarin de R. K. buane godadieuat uit
oefenen , werd door die barbarea niet onlaien , ja, de leeraar dier pds
dienlt, J1111.111111u Jos1m1111 wmuu1 •.111 DH HuDB, weril , wow hel
-allur rlllield en om lijligenade 1meekeade,
door hen pwou
ea Ofttkwam ter naanwemciod den hem bedreigenden doed ; t.,._til de
Predikant der Henormden , P1T11us 801T , door een dier woesllmrde ,
'Wll'd doodg111eboten. Op dusdanige -.ijae werden er niet minder da■
&e1 en t•inlilJ ~nonen door hen koelbloedig •ennoord , 1111 B"Urlijk
.en ruim dertig ligter pond.
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Het wapeo van W•-• beataal in een uld van C-, ••· -~
fuee, verdeold in lwn rijen me& tehuiaa ,ài&en (l•agé) ,aa 1ilfer
ra aaar, "''11"!':ld vaa drie derpllJlt• ruilen (l"a«~) na tabel,
, WOKBD&N (HET GROOTWATBBSCU&P'.'VAN~), ·dQll.srulli, p
tleeltalijl prov, Zuul-11.U.N I gedeeltelijk Pf'M• U,,_, 1 palende lf.
erl 0, ua hel Naderkwartier dw pro,, lJttecbl , Z. 0. un den IJt..
ael, die hel Hn dea. Lopikerwaanl aoheicl& , z. •!1 dea enm,..,._
waard, ,,..,,.. het .... 4eor ._ Uael peellnlett Is• VI. ••,
Jlijaland.

•

Dit dU"8ra---, begrUpt aiel alleen het gehee_le balju1tlàNp flit
W01ua■ , mei een'8'9 aadl,re hatjawaebappen of am1Nichlea, maar IJe.
slaal daarenboven , omtral ,oor dé helt\, ia la..i..a onder de p!'OTioaie
Ullecht, en atl'eb siela a141as uil 111' wedel'llftle van den RQn ; doch
hel oud1ta pleelte dunae list m. ., aan de nOórdl\ld• •.an die riner.
De landen un de 1nidagde 1Ua ,oor een frool plèeltlt ia latena tUd
ia hel GaeonuTIUCIID•YIIII-WOlla. . . oppeomea , omdat aU alel langer
psehikl op den IJ•el baden uitwaterea. Dit w11 oonaak , dat dele
fanden niet alleen het W oerden1ehe hOOf morsengeld moesten he&alèn ,
maar oek he& lltinland► of Sr,aarocLimtpld , hetsV pheel of len
deele, aurmale 11\1 delwep badaea ha11en bvereeakomen, Om llne
reden wu aan Dijkgraaf ea Boogheemrade11 vao BUnlam:l de n11tehoaw
over den rins deur inpnomeoe poleien. lte1 verdere bewind ,
ten aamieo van he& lleentregt, wu ••• DUkraaf en Rongbeenr
radcn va■ hel GtalHWA'l'UIC■ At-Yu-Woanu verbleffll, die ook dit
r8f1 oefenden over de pelden in .Kamerik , Harmelen en Zegveld ,
Yolpna nitar.eak nn Geeommi,teer.te Raden· en Gemaff1ipe■ uit de
Stalen des and, •vau Uttechl ; door wedenijd1ehe Staten bekraéhlip
op den 18 AutJUIIDI 181i. Dae rinir en acheaw pat , htpvotjse
1lelll uil.spruit , mede doot de alad Oudewater , vollJIIII oYereenkomat
ploten in bel Jur 1719 , tuscbea Dijlgrnea en Heemraden, aoo
•an Rijalaod ah Wo•n■, en Dijkgl"llllf, llursemeesterea en Schepe
aea der ltad Oudewater ; waarom ook twee ~atdeareo aan de lo. meinbrag der laall&pnetde 1tad •Un pmukt, di.e blJ hel W .anuc:u•
worden ooderhoaden en ,op selere peil pslolen. Het Gtaeot'W.ana
lCIIA. ..,,... w...111 be■lu.t 1.ban1 ee~ i/.pettlakte no 18,7ft band,
r. U Y. ell.; als: onder Zaid- elhnt,l; 8148 hnd, 13 Y, r.
19 Y, ell., en onder Vlf'HAI, 837' bund. 10 •• r. 84 ,. all.
· De ondllle bekende btndTe■ t, welke wegen, cJil watmchap door et~
Graven nn Bolla■d 'Verleend is, werd sepveo door W11.i.aa clen 6oede"
wa H••gon,n I in het jaar 115. - Bier in beveelt hU den Baljuw
HR Womlea, die loe11 wn of namaal1 w11Rn un: YijN #'elg,•
6ona HffflWfllld ••
om l\jo latidl .....,.. •"" re &ew6-m"
ffl'II& Zmlyl: , llwltleltlylr. , Zytleing, 1'alm•g , Slsys_en, Booln
,-Ie J,,. Jlarrert,lyl:, nuk • • dm llarnntlgl: lolh . ~ n l 
Ja. lae." Dese hanches& werd door Keizerin M.a"un& bevesliatl,
in het jaar 1546. Uit ·deze brieno blijlil niet, waarheen·het Laiid.
no Woer\len •Une■ watcrlozinir gehad heef't; doch uil rene ,olgendit
·ha•best vaa AHa■cu u11 811Jnn , B91JllTtn in hel jaar 1363 , lan
meo duidelijk o■tdeld1en • dal genoegzaam alle de polders , onder he,
,watenelaap behooreode , hunne uitwatering op den Rijn en door Spa
re■dam gehad bebbetl. In dil jaar werd er door den Hertog eene sehei
lling toer•t•n tuuchea bea , die aan de 1uid1ijde eene waterloaiag op•
den IJssel hadden en die·, welke uitwaterden door Spareodan1. j,aa..
dtte laa\skn vergunde hij teven, tweP. sluiaen in Sparendam_ le mallen,
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• 1111& dea laidea .,... dan ~..lioh&e 1 (1).. die wade bie, GÏLWaleND ....
daa • welke pumeolijk allea wa'8rp•1 ea werk aoudea bnarea •
Waoadea. Yaa due 1luÏleD aaa Spareodam wiadL mea e, tepaweordir
aiet. DINI' daa Ua , die uer. goed i1 : de andere werd ia later tta
door het GaOOIW&TIUCIW•w.d-WoUDu aitgekoclaL, Ber&og .A.uucn
gaf, ia_ be& jaar 1366, •• be, Laad-na-Woerdea ea de,-n • tlie
daarmede ia den llija aitwateNID , nor drie 1lailen mei drie Wide. riapa ait .den llUa 1unde in dea Um , 6éa de LÎale...._ IIÎL •
door Oudewater en lwee. daarbowen of beneden waar hel clea u..,.
raad aauig en diea1thaar aou oordeelen. Uit krachte waa deae haacl
west "ent deswege, ia het volpode jaar, _ . 0•11reenko1111t a.t de
Il.ad Oudewater gemaakt , welke 1ich bad verbonden dien . walerptlf
te gra~ea eo te onderhouden ter achouw ea keur HD hel Gucmr&na
sc:au-wu-Wouau , welke oHreenkom■ L nor ia hare wolle kracht ia.
Het G1100Tw&UUC11U heeft, wolpn1 dae baad•esl, oo, hel pool waa
twee aadere watergangen , ruim een half uur gaan• , beneden Oude
water, waarwaa de eeae de l)ubbele-Wiericli.e en de andae à
Enkele" Wiericke wordt geoumd,
Betreft'eade het beatuur vaa hel Gaoorwuauc:an-n,11-Wo&UU bee&
.!1.u-.i:n vu Bauuu-. ia het jaar 1388, voor hem en aijae nakomelia
p o, bdoofd de Heemraden aieL te aullea dpeo afaettea door 1ijaea Bal
JUW of door iemaad anden da■ door hem en 1ijue aakomeliapu, lielwelk
aieL 1J81Cbiedea &OUCle , temU hem of hun dunken aoade ut aij lid Laad
niel aut of dieulhaar ware■, Hierbij wenl den Heemraden wu Wev
dea ook belast het heemnadscbap te bewaren ea te bedrijwen , to\ . . ; 
en dea pillNDealaads wel&ijn , plijk als aijao lleemradea ia Bijalud
dedea. la het jaar 13915 heefL ook de IJerlof oor Mlle oad- liudvell
gep:rea. Hij bebield het ptal van vijf IJeemradea, gelijk hel door
WILt.u Graaf w&11 Hauoawu wu daarP.teld, maar bepaalde, lla& er
drie qil het. Land-van-W oerdea en twee uit het. Sliehl-van-Ulrecbt moa
Lea • ~ pkOHD, ieder in deG waLergang, përfd en geped lol twia
tif na.rpn laad■ toe, De Hrkie&iag ■ohijat bij aan &icb aelwea ltel.a
dea la hebben, Doe 1oudea bij beL aaalenen na groote werkea mee
tea ,aadplepn met tien Wa~rdaliedea, lwee uit ieder kenpel , te kieaa
bij de laadpnootea ea buren , ieder ia het aijne. Aan de Waant.
lieden sou ook jaarlijka rekening worden gedaan, 0..-tor J.a w.u Ba
,u,11 , werkuren Bisschop van Luik ea Heer Nn 1Yocrtln , maakte ,
in .laet. jaar 1'10, aocb eene andere bepaling oml.reaL bet verkie&ea
del' Heemraden , wolgens welke hij , behalve do Lwiatig morpa laads
or meer, die 1ij in het waterschap moealea beaiLten , vu&llelde , dat
die 'l&D jaar tot jaar op nieuw door den Dijkgraaf &e111dea moe&ea
'lerkoren wonlea en wooral eea in ZegHld. of ia Kamerik. De 8--
radea , die ééa jaar het ·ambt hadden waa_rgenomen, 1oudea ia vier
jaren niet weder aangesteld worden. In het jaar 11SOi heeft DIU vu
Zwiar-■, ~I• Dijkgraaf van bel Luo-u1-\Vo1&H1, aan Burgemeea&en
en Gemagli9dea der stad eu des lands, voor het Hof wan Hollaad ,
beloofd en o,ergcgeten \'oorlaaa pene Heemraden aldaar Je 1tcllea ,
dan die ia het waterschap ge&el,:n ea woonachtig aijn , met hanae
alinge ll'on1taá 1 en gep:d eu geërfd, aaar inhoud der handvestea,
Deae bepaliar wan de woonstede der Heemraden , welli.e ia Je hand•estea
der .Graven niet 1owoude11 wordL 1 .alsmede daL de Dijkgraaf omtreat
hel jaar 1643 eenige 9eko1eu had , die geen LwinLif morgen IJeped
(1) Jiamelljt het Stlcl1t van Utre<ht
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11rarea, ~fnÏ, tn Îlien tijd getehil sebaard te hebben. ·Men •orderde
Ma den Dijlgtaat~ dal bij iJe aanstelling doen 11oode volrn• de'labd~
~esten en wilde hem tevens bepalen de Yerkiezinff te doen uit penonin
het waterschap 1Joonacbtig , en hij1onder uit de ker■pelm van ~-
-eld en Kamerik , · bij jaarlijklèbe henrtcn , en nn Harmelen ait het
Sticht •au Utrecht, alsmede uit de 1t11d Woerden en het ambacht Yllll
Bodegrnen. Hierteiren beweerde hij, dat 'de· handvest.en nitlt waren·
o~ereen . te brengen., met dé lo1t11men sedert Yele jaren in geb~lc.
Dit geding werd , m het zelrde Jaar , door het Hof van Holland niJge
weaen ten nadeele van den J;lljkgrRR(, die de zaak in heoger beroep voor
den Hoogen Raad trok; doch. alvorens liet TOnni, af te waehten , werd
er ia het jur l64S •oor dit geregtsbol een •erdrag getrofl'en, dat de
D\lkirraaf joarlUts · in het stellen ea verkieaen nn de Heemndea sich
soa Lebben lè gedragen naar de privilegiën , handvesten en keuren va■
het waterschap, en ·uit dien hoorde urkieaen ·'lljfbevaefde Hee111rad11r
in het walerschllp en gegoed tot twintig morgen land11 toi; ale drie uit
het Land-van-Woerden en t1Jee uit het Sticht 'fan Utrecht. Op dlb
grondslag van dit verdrag ·voor den Hoogen Raad ef vn de meerge
melde handvest van Hertog At1il1caT n11 81m1111 van het jur 119:S ,
rusten de nrlibll!n tan nadere overeenltom,ten op dit stak , tea 0Ter1taan van Geeommitteerden nit de Staten der provinciën Holland e11
Utrecht , gemaakt-, gelijk die tegenwoordig nog in kracht aijn.
·
Than1 be.taal het •bestuur van dit waterschap in Mtlllll Dijkgraaf,
vijf Hoogheemraden, van 1Jelke een tevens Kameraar ia, en ·eenen '
Seeretaris.
·
·
·
Het wapen "8D dit 1rootwatencbap is hetselfdo 111 dat VIII de 11N
Woerdën, met uitzondering, dat de twee reijen 1ch11ineraiten golven •\fa.•
WOBRDEN \HET KASTEEl,-VAN•), of an Swr, -wonau,
"8orm, l&asl. in het Balj. nn 11'Nf'Mfl, prov, · Z■id-OoU.tul, arr.
en 6! 11. 0. VID Leytlm, ·lant., ·gem. en in den aoidooathoell der1tu
,,,oerilen.
·
·
Dit gebouw ligt booger dan de ,tad, om welke reden de teepng der
waarts, van de 111id11ljde van den Rijn komende, tl. ""°fü wordt ge•
noemd. De tijd der 1liebting •ordt door de scb,Uven vrij eeaparïtr
gesteld op het jaar 1160. Zij noeml'n alt de stichter GeDD■ IDVI n•
Rann, den acht en twintigsten Bisschop Vlln Utrecht. Sprekende van
de heweeirreden die dese kerkvoogd , tot het aanlenen eeaer vesting ia
dnen oord sou geliad hebbeo·, getuigen •U, dat hU, toen oYerhoop
li,irende met zijne' Stichtsche ondenat'ea , dit •al• een dien1tif middel
Machoawde, om· hén•in bedwang te houden. De·bewariag •au het
slot vertrouwde ·de Bisschop aan eenen man ,an ■laaien , ouder den ti•
tel van Tl.,,rlm of Slolwiogd, welke titel nade,baad in diea vaa B-,
overging ; zoodanilr.'. Heeren van '\\' o■IDD Yindt men • • genoemd i-.
den jare 116:S. Zij hielden die stad een& ter leen van de llt~hi.
lèl1e Bissehoppen, doch de beruchte Hua1w n• WoADU verkr-,
het van graaf Ftoa1, V. De laatste kastelein , die di& k•teel , alt
toen aan de graaflijkheid nn Holland behoorende , beeft bewoood, i1
geweest W1Ltl!a v.111 DIR Bons, Bnrgemeetler en Baad der Stad bouda
to destijds Baljuw en Dijkgmnf van den lande en groot watenébap
no Woerden. In dm jare 1737 werd dit kasteel door,u•D~• Hou ■,
op bljzonderen la,t der toenmalige Stalen van Holland , mgem1md , ten
dienste van eene uil bon midden benoemde S1aatscom1ais1ie "Van d"
lensie, Niet lang na de omwen\cling .-an zaken in het jaar 1787 ,
nam Uli Ha Boni , door eene cerewacht .-.n PruillÏlebe buaarea
1a
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.,.,,_.w, op alcaw all 1-telàa bui, na be& .._.., uaUANlcle ...,_

op walar aU• natpr biaDa dia md lielr.lemle paatm , n 111m ile tot
daa, _ , _. -VIMrlaacl 100 noodlouigro lnn\ dt Franscbu,
ia bel jau 1711G, llelalad•.
Tea ..~ dar ia 111ft pagde jaar ~oorgcvallene 't1erandering Tin
uua, • ._a dil k.....i ■itt meer door e~,n hstel in l,c..-oond ,
...,. iareris!, \et - e 1tu&,gn uge11i. Hor do lwrodpHaianuit
41p

■,. P.- i.o.... .,.. s..u.., • .,_ .sm c.-r
.,.. a..... , e..- IANta n ,erJtwM; ala ook,,_ - 
.._., op l•l der fruadiea aldaar io bnariag .-&eW. GedaNDde
• l"'••••di■r ••• die ptnoau , werd aldur IIIN9 all 1tubp

.... Bollud

....,...e o-,.lln9l de HO Hel pf9Cblt pnaaU hdlle■de S . 
L•- fa latl par 1798 •We■ UI. . . . Sft11A ft

J...._ ua

' - - • , 1oad• Terdere procedant, uit b1111M 1&uugeNIIIJUÎI Cl■&dacla TAI L&Na want a1u '• Gra'feabap o.e_rrbnst. •
Het b■teel ie ia be& rierbo& pbo"d , ep - , dar 'fier bNle■
uonÎID met " pleel"4ff ua • • p■umcle roadeeln ol a.rna,
1lap■ ,

welke eab&e, M118

•~!i_r laoegte ID IURle b,bben 'lfflOffD;

lijede

dit..-- ,aa lijd tot tijl& wnetercl • berboawd , • •111!,d&-■• ia
llllat oad.,..dea. llen •eod er ■•• •ow eeaÏB9,ie-, -

.._ r.-c!••

••.wij&el d• .,.._.., alotkà, lllin■ea •elke, ia l'l'MpN lijm,
de LutMnàieplNÏenl& •ri lld«-ÎlllldL 11d pboa,r • • _,, eehell
en NÎm, .,. . . . . ••• oodenebeide11e nrlrellea, ~ welk• da _..•
..tnkun au • INlitenijde - trui e■ onWemlMICl aibric' ~
Her een der wooniullllte pcleelt.e■ der 1t1d ea bare we■ti......- •
._. oali,rau laad. Bowea du inp• or poort., dote, -Tlr.e - ep
tMe , . . ; - biue■p ..... el plei• komt, beet\ me& eett blii■et;a ol u
llMltp, • ~ • hel lr.eainplr.amertjl paoemi, dewijl· L-. D,
~... •,.i.a, op dil. ku&eel •ortoe..eade, aldaar~ ops6UIM
a. Vu daar, du mea ook u& den Rijo, lepA _ , ,._. p' nabij de brug la■ de Utrecbllcbe peort, eenen trap , de lr.oaiagt
lrap
•reft, 11111d8' paelde V111'11 aicla uit bel jagt, 1ftc1
daea lrap , . . . kl bsteel llepf. Uit di.t bbi■etje ~FL ..,,.1r,a..ac1 r-Îf' ..,., c1oe wat ,. bui1.ea de eet- o1 u,.-1a1~.
Op de laiaaenpluta , ..d Dieft •Nltf•, paed....aallea ea lr.oebl.i
- .. dia...._ . . . .OMD •U•· &ene der bo••nnrelilen m •
weonijde, faltnillle •-baan tot &üaellr.ams TOOI
MÏk" o[ -oklr.alurt. Oadar de poort lllr linunijde baeA ,
lup ._.. ~14ea wp, d111 lolpDf lN • ond...,..ebe ..
... ~ welb • • .lr.et ....... cloorJ111p911. i11 11111 pSehe 'fd wtÖ;a
de . . . . . l91IIClpll!B. YIJNM bewaald. 0- . . ID UG1p191 ...
-alclau41e pUahMI., ... ll'emk&uifea lol oilDelaiag 9111 ,.___ _ . .
pplM~. Au de re~da , tepa o•er p■eldea. .._..,,, it 111&
..,. . . .,• .,.., d• port.ier.
.
.
.
8f ..,...-, ~ da La■dia11 der Eapleclaea ea 11■-, ia
NNnWlaiMlitl 9 tea J•N 1188 1 werd be&; ~~WeuNW lal -•ili&air· -■pitael inawi,t. la •enolr ua tUd .._. 4it aeboow IDt
wr de modlDitn , die. deor det1 .......
•· •
ID ·utpru4 ftlOONleeld werdn. Law w..-d het bewooai
dew. dea .lliafnijnm111w der artillerie, a1a lijad.e het Ier belcllilr.,.
liiog ,....W - be• DQparlamut 'fan oorle9. la bel jHr 18.W is 111d
i,eboow lot eene llralgeYan1Jeni1 pbraikt, woart.e bel titan, DOif dieat.
WOEiDENS-VEliLAA'r (HiT), 1lui1 in het t.root- 1'atn-,cu,,
- - ll'oerJn, , prov. Z11id-/10Uoml 1 op de '"e111 der pro'f. lltrrcM ,

.....-r•

•oore--

•:.:~• •9!1lftk&

rng,1,zed by

Google

W·Ott,

s••·
141Mti~•""""
werd,.

Hl

waardoor de Greeht •aa ,te .lijdret'llf r•cl'u•idca
.
Den tlai, , heboonnde aan de 1tacl 1',,.,._ 1 ÎII ~ • op I n .
. N. ten W. daanan , en daar a\f ee11 belangrijk p11nl uit•akle tao de
... BoNlllldNLe waterlinie, ne wrd •I ,fflluip door eene 1111nfe11
1

.........

WOKllDB1l-81.Uli tDBt, eene der IÖf tlailen te S,..,.-..·, ia
llijf,lt,rad, pnw, IIHr4-H.U-. Zie S.u.■H,.. (0. W•-----·1'11-).
WOEllE!U.Tl'A of Woauuns, eil, in Ood-lntlil, eendvz...
,ill-,,a-ldll-B_. , 7° I&' 1. B. 149" 17' 0. L. Het is 1
mijl ta-r en t m\tl breed.
W8UllUM, uam, welbo IIIIOII in de waadeH111 --■t p,l
-n de plauelandat, W or,tlrie1,na , in het l.a""--•""'-, 1'""•
lfflfffll,.a--1 Zie Wo1N1au.
W088T (Dl),
Met &aill ia ..,,.., 1 pro•. Zr,i,I.
B.U..tl, .,,, en il lt, z. W.... •,.a,.i!I•..,., bat.., se•• 01111 f lt.

,111•.

hlÎIIILlfflfOII"

JIJ. ..... lf•lü,ijj.

.

.

T.- plutH, wur dat tailNlerlt ge.oadett w...t, • lleMI ,..,.,., het
.
•
aclell. h. Rooge-W oe,i. Zie liet •oipMte afl.
Zf bealnl , ftlpn• hel ltatl•ter, eeae eppeniHle- :,aa 99 , • r.
SO "• ell., en wordt in eipndom boleten doorWa,uaH..... , wclOn
adlir te NuldwOk,
WOBI.T (HOOGE-). ...,., kall. in- ».l{td,,,l, p..,,
latul, arr. en il n. Z. W. ,an '.i
kant., pm, en j u.
W. ua lf-U.jl, duia Nll'II tllimlerlf lè w..... p.._n, Zie
het ftl'ip nt.
Ba wa een OllplMII■ aterk 1loL ; door wijde ,...._ ee 1inphl
•..,... De lanen ltftmfn en llemea lell deele -rop dee W1f• ttll
Nhen Naaldwijk en Honèhelredijk uil.
Dit
bad, .,.. alt he& ..1pnc1e Lu■-W--, •V-- naaa
-oalleend no he\ adell. placht YA■ •n Woa,. l'ua• • • - Wnw
baat d'iae ,-leren- ,eeiita, in 18117, YN de Reenn ,-n -,..,.. ter
leea. Toe• het àanta aa11 de BeefOD' ,aa Naald,rfk • ...,... ••,
,,..,. liet doet dne meie ter hiea aÏtpfeftlt.
WOEllT (LAG-B-), teonn. bst, in -..lfla•tl, prev. Z..,_H.,,_.,
.-r, OR i1 Il, Z, W. V8!' 11 fhaNwA,,p t hltt, 1 pa, - f 8, 19. YH

z-,.u.

tb.....,,

11:.,.

lltu,ltlt,;"i,

'

TerpÏ:tae, wur het. pdlaD beeft, wafflN!tlllt'Na beplehllthin,
IINltl• met eene INOC ef gracht ....... ; ep
lloncl, lot
a 1ait, eea oadell, 9ierbnteo lel'flll, •Du-it•ea-t.o,-e• paeea1d,
..., welken Mam Ina, •oir het .,..alnaä. op dii- pleia , tlai ,e
tlael1111ltk • - de lteenf:D MIi I'........ loNDI IJ'beawd ie, -.im
peW wofllt. Dele- tOl'ell had eeue 1pitM up, •lade hel ...,__,,.,..
"ootl sterft .lot-, dat yoerlteeft.
hee&. .._ -,, tlll& dfle
DiaiYentoru eene trtiplaatl
il ""' miwlai?•'. WW' lij ale&
eapatoerd t•ee 1lmalen konden opualea. llö et ptlÎII . . . dl!&ell
toreo i• ene .,_., gmld- e■ iat tie dMtep ....,,... ..,., •der
lOheidene ,raeldboomen pplant. De laaea •au dit Ullleel 1tteltte~
aiclr lol dee, ■..tijk, ilr la■d-àmbaellt, llil, O.k He,, er eea wee
er - laan , 6, tlutm mede nl'IIÏllip ÎI , au, het kl...ter·, het
welt op het dorptp(ein ai1kwam, De soegeaa..te hOIIO. ., met
de tllana daarbij behomende gronden , bellande eewe oppenlakte Uil
1 hUlld~ 40-,, ,. S6 ,. ell,,-,rordt. ia eigendom bneten ea bewoni
door AaAtft Yu■oa, huinrouw ,an
n■ ••11 Boe.

•t>.....

sn-•bier__....

i••

•

D,g,zej

o,Coogle

WOE.

WOBSIISI\OT or Woa1u•n, ND der Yier wijua t wuria Ml
d. W-rcau, ia het 11.ijli--lfïj,,,.gen I prov. G e ~ , an, •
t 11. Z. W, •ao 1lij••r, kut. eo gem. ,,,,,.,..,. , •erdeald ÎI, . . .
tel& er '70 iaw;
WOBSTDUIN , hofstede in K,-nlou, prcn-. ifotll'fl-H.U....
arr., kant, ea 1 n. Z. Hn H•rlfltt, ,em. B1-""-l T..,.,.._
-'•,,_,,,,.,,_....,.,,,,,.,...,. t u. YaD . , _• •,. i■ de,,...
aan de tnburt Yaa Leydea op Haarlem, bU da ..._

z.

g••-1,

padabro(.
One bofal,, bealaande, met de daartoe liebooreade ,___, , opperwlakle •an 44 baad. 60 •. r 68 ". ell. word&. &baas ia ..-.

dom baetea door dea Heer ■r. B. S, u11 W1csavooaw C•OWMUa•
1rooaacbti' te Bloemendaal.
•
WOES EBOEF (DE), geb. op de MiJJel-11..,._, pro•. fhlàrlaJ,
distr. rel.-,, arr. en I o. N~ O. na .lnJina, bn&., gem. ea il 11. Z.
na .lpildDóra, ruim 11 a. •••
wurt.oe bei kerblUIL •
hoort, aan dea ■lr■atwes nn Apeldoorn op Arnhem; met 8 b. ea 40 iaw.
WOESTENBEB.G, laadboeve io de bar. ••o
pro.,, 11...1-

BH.,_,_,

B,_,

BNNrul. Zie W11aU11■-e.
WOESTBNR.UD, ,eb. in het ,.,_._..,-_,_...,,, pro•• Lia
Zie W•1■Tltll.u.8,
WOB$TEWATER (HET), naam, welke men "roeri'.• wepm .__
itoimigbeid •an het water , pf aaa den Ba&M■&II , •• Sco.iá-,,.,,,._.
,.,.., pro•. Zeel-. Zie B1AAU&11,
.
WOESTIJN (DB), bof■tede ia het J f ~ e r der pro.. Utndil,
arr. en 1i u. N. •an. lllrHAI, kant. eo i u. 0. N. 0. ••• ._._
hr_o.

pw• •..,.,...ijà.

•-----.1~,'

WOBTU, , oad d. io Oa-lrulil, in. den
re■id, BnJ" op het BaJudw eil. 11.0Mggap.
.
WOBZIISáP,T, ,eb. ia• het Riji-..Kij•.,,_, pro•.
Zie Wo•i.-.
.
WOGGBLUB, ,eb, in K••-trla•J, pro•• Jfoor,l-ll-'1-,1, arr.,
lanl., rem, en li min. N, W. 11110· .IU-r, ..o de ·Hool1111art..
WOGGENOII , WOGGBND , WOGGENBEII en ·WOGGILIGII ,
oade aame,a •an be& d. WCN111u■• i11 de J'iff,.Jfoorürun-, prn.
lfoortl-Hollou. Zie Woau■.
WOGMEER (HET) , ook wel het OU&■-n■■u genoemd , ....,.._
meer in de Ym-lfooruriuJJr, pro•. Jf-,1..Hollorul.
.
'J'ot bedUkiDf •• dit meer. werd hel octrooi 'oitgese.-ea door de S&aa..
van Bolland 1111 We■l-lriesland, den 111 December 1198, bel hieW
echter no tot in hel jaar 1807 eer .hel bedUkt wu. Thaat ia .bal pold. ia het arr. HOOffl , gede■ltelijk kant, II_Nftll6lii u daarin ••
deele gem. OU..., le deele pm. Herulwod.eo voor een..., kl.

G.,..,_,

u,..,.;

redeeltekaoLJIOOPII, pa.
palende N.W., N. en Jlf.O. dea Ohclamme,,.polder, O. -un den pold, Berkhout, Z. ua dea Ur
Mmmerpolder, W. aaa den. Heubroeker-polder.
De■e r.ld., he■laat , •olp■ het kadaster , eene oppenlak&e na
· 681 hu • 84 •• r. 48 •· ell., waaronder 66!1 .band. aclaotbaar lalNI •
na welle onder
volp■ het bduter, 406 bud. 8i .... r.
411 ". e)I. HU wordt door. 4 111olea1 no hel owertollige water oalluL

n...-,,.,..1,

WOGNUJI , oudtijds WIMIUIIO■ , W0&GH11■ , WOGCD111■ , W.oe1111of Woaoa. in de wandelinc meeat•I WOMBLU1 of WOKU ,-~
tea , d. in de I' ier-/f~,,,. 1 prov. /foorJ./Jol/ONfl, arr., bot,
en J u. N. teo W. HD
gem. ,,,,,,.___,,_,,,.,,_,_
•111

n-,

.
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Dil dorp "Wind, wen reeds in bel nrd,·ag a,e& dea Abt na Lhter
bacb nn het jaar 106j vermeld. Het ia een der froollle Ya ■
de Vier-Noorder-koggeo·, doch ;ju de 111nntJendc eeuw ID 1etal Tan
bulaea afgenomen , waul in 1639 ,tonden er 18.S buinn , honderd
ja,en later aiel meer dan 138 en in 1749 1lecht1 1H; lban, ech&er
telt men er weder 174 L,, bewoond door ruim 1000 inw., die - l
ia bel boter en kau maken en in den landbouw hun bestaan Tinden.
Het -.ooraaamste •an het d, ia aoordoo1twaarta naar den kant Yan Nib
wwoude, doch watwaarll uaar de sijde wan Wadway is eene 1trecli ,
die geheel en al met boereahniaen, op afgescheidene werven, bebouwd ia.
Sedert weinip jana , ia er een klinkerweg gelegd door WCHl■ II ■ naar
Spanbroek ; terwijl in dit jaar (1849) eene bauatinir naar Nibbiaoude
■al· ~aalt worden.
Dè He"·• die er 370 ia getal •Un , behooren tol de IJCDI· nn 1'og
•••---".,,.,., (sio daaromtrent •oorta het art. W 111wn). llea had
er ia clo elfde eeuw reeds eem, kapel , lat.er tot ecma lierk Yerhncn ,
welk.o aan den H. H1110111an w'aa toegewijd en bij beurten door den
Paiu en cleu Abt. TAI laao111 begeteu w11rd. In het jaar 11S66 stond
bier ah Pastoor Broeder J.111 n■ H■oua11, wien N1co1"u1 1 Non Tuu ,
al, Abt VIII Eaao110 1 in het zelfde jaar rmagtigd heeft, ·om een lluk
laads ten behone na het Paatoonbu11 te verkoopeu. Do kerk , is
HD ateenen gebouw , met eeaeo vrij boogen vierkante& toren , die
eene achtkante 1pi1.a heefl.. In het jaar 184!1 ia in plaats Yan bel
oude een nieuw orgel in dea kerk geplaatst , hotwelk nrvaardigd i1
door de11 orrlmaller H11■11us K11nc:111sa van Aril1terdam 10 den
11 Janoa,U nn ilat jaar voor het eerst bespeeld werd.
De R. •K., die 011:0 er 830 telt , onder welke ongeveer 360 Coru
muoikaalen. makoo eeuo 1lat. uit, welke tol hel aarlspr. van Hol
laacl-en-Zfflawd, deli. nn Il'ac-Frie,lond, behoor&, en door eeneo
·Pa,toor bediend wordt, Do kerk, aan den · B, Hnaonau, toege
w\jd, ia een 1teenon gebouw, met eeneD boutea toren en no een
orgel -.oonien.
· De dorpsehool wordt gemiddeld door 80 leerlingen bezocht. V rG!!fer
werd bot onderwijs v,genn in een paar vertrekke11 vau bel· groole en
ruime Hervormde lierksebou,r, docb·toen den ti December 1837 een
felle brand ontatak in eeu hui, naast de onderwijaer»woning , waarbij
ook dit gebouw dooi· de vlammen w11rd aangegrepen en afbrandde, oor
deelde men het tijdstip geecbikt, om, bij den herbouw nn eene onder
wijHt1Wonin11, tenna eeu beter en doelmatig schoollokaal daar le atollen,
Dit achoolgebouw i1 breed 6 on lao1 18 Ned. ellen , nu welke lengte
eene ruimte van ii el il aFgeaooderd, om Ie dieuea tot doorgang en
&neoa &ol eene o,erdekte nrblijfplaa11 ~ bij on1JUosti1r weder, voor die
lindoren , welke, Terre af wonende, gewoon •Un , de uren tusscben
de twee achooltijden over te hlij,en. Den IS Novembu 18U, .had de
plertige inwijding -.an dit acboollokaal plaai.a.
Ben heel\ er een Dep arLemen t I Toe lf•l •• 'l
dKl
den 6 Mei 18i0 opserigt ia en 11S Leden telt.
· Do kermÏI uit in op Pimteren.
Bü den watervlo_ed •an December 1671S werden de landerije11 onder
Woewva mede door zeewater ovcrllroomd ; to dier «elegenbeid w11rd
aldaar een kaheljaanw irevangen, die 6l oude pouden woog,
WOGNUII-El\-WADWAY, gem. in du Yicr-lfoord,rlogg11n, prov .
.Noard-Holl-,l, arr. 11n kant. Hoorn; ,alende N. aao de iem. Zijbe
eanpel-en-Bcnninll'hrnck I N. 0. an Nibb11wou..l1t-1!n•ILau\lel'l I Z. O. ;i;i11

.4lg,_.,,,.,

"0 ,.
Zwu11-ltq-cn-l,aa,g-Zw1101fdijk, z. co z. W. aan

Jorjl , W. a1a lipanbroclr..

Berlhout-u-laan

Deae p . bca,aai uit den 11 older-va11- Wo1 DUlb•eo-Wadway.
bevat d1 dorpen WotJDUIQ ea Wadway, CD beslaat, rolaem Ml
kaduter, eeno oppen&.kle ,an 1646 buil. l!O •• r. 8' ,. elf., ....,.
onder 16,'Si bond. 43 ,. r. i7 v. ell., belutbaar laad. llea tilt•
198 b., bewoood door MIS bui.-. uitlUllande et11 bmlkins "
i11SO inw., die meca& in be& boter e11 kaas mok10 en ia den I...U.w
hua bea\aaa vindea.
De Ben., die er onseveer 380 ia paal sUo , onder welke - 
iOO Ledemaaeo, maken eeae ~ · uit, welke tot da ld•.1u B-.,
ring ,ap ~ro,i, behoor&. De _.., die ia dat 1'11• W....,_
ambt beeft waargenomen • is seweat Coa1111.11 B•nn. , dit ia bel
jur 117' berwaart1 bam , ea ia het jaar 11178 °'erloed. (Zie ...is
het an. WAJl,r,n), Het beroep gucbiedt daor dea l!erkerud,
Do a. 1.., 'VID welk.e men er ruim '170 telt , maken . . . . . lle
1lat. ,u 1'or-!" uit en parochiëreo pdeelt11Qk " S,..W.
■ en heef& 10 deae pm. twee acholeu ala êérae te W 01nua ea "8t
1.e W• ~ , welke pumelijk pmiddeld door 1111 getal no tnei...·
liapn
t wordea.
Deambtobiea eo dorpea Wogu11m, Wadway, libbiawo,..,
u Ha1pnrt, te w1'-a de weaibut ,u Hauwert, ~ • 0......
WOPDII gelllUIDCi, hebbea bi een haad1t1t ,aa Ull'lfll f11o111 ,11 la·
t01ed l"P'ID deo 1S April d• j,ars 1418, eea ~rtre&' ad tie
at.ad 11oona verkregen ea aija I ka eeuwip dap , ua de nïtJuk tU
Hoorn onderboW'ig flPIUlkt. BU de aelfdi hanlw•t, Jr.repn .,._.
ten 1q Boora ~ , om Vredemaken te Wopum ID ia. c1e~ jllal
aen daaroader behooreade ua te ateUea , ea weNI de repprak ~
tie selfde plut11111 aan Scholal en Sobepeaen vaa Roora ~
Het 'IJApcD dner pm. u no azuur, met ecaea boom, ~ lf
-'Ja ,.,,.. eu ••tl(lb011deD doet- twee leeuw• , .U.. ,au pad;
WOGNUM-EN~WADWAY (DE POLDER-VAN-), pold. ia cle fï,r.
Jfoonlerlloggn, prov. KOO'ffl.Hollarul, an. ea kan&. H..,., p.
11'a,,.. .-ea-11'~ 1 ~lende N. aan dea z,beeanpel-poldep ea •
Beoni~ll'-polder, 0, ••• deia pold. Nibbaswoude • t. O, . . •
pold. JJampleu,
aan ~ea eold. Berkhout III het BuNdorper-aa,
W. aan dea ~brocker-polder.
, One polder bealaat , valpn• het kaduter • eene opl'ff'laktl ••
1616 bqaa4,. iO ,. r. 84 ,. ell., waaronder 11599 bud. iëliotllw laad,
U.t ,oltlerwa\11' i1 gemeea met tie Vier-Noerder-koffea, me\ ui_.
ring na de hoep afgekade laaden , welke boa water tlatr ~
daarin on&la1t1a, ea na de Acbter-koge or la,re alplade Spienlijur
landea , welke hno watu daarin uitmalen, lfet polderbestuur bellMI
ail njf Polclormealers , (onder 'lfelkt eea Praident) geadlÏlteerd daer
eeaea Seeretaris-Penai~meeater.
WOGNU.BRKOGGI •f S.•uaow..i, ook wel de z..m.-,
genoemd, een der l'itr-Jroonlnionra, ia 1'11t-Priat.d, pro,.1'..,d
HoUa.i; palende N. W. aan ·d'e Boopouder-koap, N.N. O. •
N, O. aaa de lliddel-koge der Vier-Noorder-~, Z. 0. • del
Zwaagdijk, Z. W. aan de Wealer-kouo van Drqlerlud en 11A lat&
Baar1dor111r•meer , W. llil ■ dea Spierdijk en de Kaager-polder.
la deae afdeeling der Vicr-Noorderkogen liggen: de d. Wosau111,
Wadway en Spanbroek, uil1Dal.ende de gem, Wo1nam•ID•
W n ,t w"? r.n S l' a a h r o c k. Zij beslaa\ alzo11 , ,-oli;caa hel k~tu•

z.
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ai■e oppenlu.l• YID 30:IO buad. 117 Y, r. M Y, ell., wuronder
87 buod. 41 •· r. bela1Lbaa&" laod ; lelt 18li ll., bewooad worllen•e
door ISIS3 hiii■gu., wituia&ende eeae bewolki ■r YDD illSO iow., die awnt.
in deo landbouw en bel ltoter- eo kM111111bo baa bedaan vinden,
Dae loge 1taal oecler bel belLuur na de V•-loordorkOflJOD,
WOGNUatEll-!lBER, nam, welke■ RIH ON ••I eeoaleeA ...
het Bu■u.N■•■a■, ÏCJ de Yi1r-ifoo...,,,•• pro,. lfoor H.U.11tl.
Zia 8.u.1W1a ■Pu-a1u.
WOIJO, d, in Oo,t l■tlil, resid,
opbeteil. Xo.,,._Fa~.
WOK.AN , eil. ia o.,,.Jnd., In dea 11.W.•..l""+J, t'11t de
behoonad•· N. W. 'fall lobroor. IS0 SO'
B. llfl
wordL duor Chria&eaea l,ewoonil.
Behalve \et hoofddurp Woka •, Yilllk meo leD Noordea MIJ 01mi,re
._leÛle dorpe■ , waanao S • ma u bel 'fOWDUIUle ia.
Op di& eiland bad do Oo.Li11di1Che-C.Ompagnie reedt Yro1r ee■ fort t
met eeue beaetÛHIJ ua eeoeu Onder-Wlicier en
waDHh1pp1n1
ltit ror1' hetwelk sedetL ODtJeYllll' aea&if j•en verlalen lt ' il \hena
1eor HrY■lleo ea betlaa& ui& nio&s aoden claa op veie i,lMIND inae•
ator&e maren~ ter hoogte no 6 ell. n 9,41 ell, dik. ln 1111 gall,eel
be-lul het een vierkanl na ruim 78 ell. • beûl op de ,,., hoeke■
hal!lioas , waarvan lbant aaauwclijli.1 anip ,por• •••r 1111. ., etJa.
Op de bu&iooa heelt men ia l.t&er Lijcl
1ebeid , W■al'Op eenitr•
lila'• geplaaL■ t waren. Het buis tan den Orang-KaJa, 4al middea ia
bel forlJ• ligt • is het 11118ige geede "oonhul1 J alt.. 11 ,ow Ml otetltr'
in eenen alaal van diep HrYal_, en de inwonen al• nw be,eet,g
oaar ecae beaeltintr ,an lflllitr• neclerluadaclu, ma1itaireo. ZU waden ,
aoo hun clit versuad werd, parae handen aa11 laet- ...,., .laan , .ai
bel lort wederom io goeden •l:a•L Ie bnntr••
Hen baeft 1r ook AOIJ nae kerk, lea Z, ,an lid dorp Woh•,
atiacla eca acbllOll III alerk opp11111t.seld '9bouw, • ofaebaon er deuNHI
en YeDllen u■ enlbnkm ' il hel Oftft!Jelh in
pedea .,..,
aioclelijk pt-lon, Aan beide aijdea, bij Ml iabm811, .Un baobla
aet .........a geplaatd \'OOr da mannen. - lD hel middo YOOf d•
nouwcn ceae 111e11igle sloelea , die 11er ouderweblh uitges■ào 1ft
zeker anderhalve ....., eild lijn. Bier III daar list NDI eakela .nrk ,
waarvan h• o_paebril\ onleeûaar i, pworden, De IQken..... bMJoo.,.. wor•
den &bam nid weer ia of bij dil k•kgeboaw Ier MHa besteld , llll8t' op
eaa lerkbof, eea 1oed eind weegs Leo N. 0. 'HD de lterll piep.
Dit aieawe lutrlrJiol ia omheind en de p1leden 1ijn all• op eacler
tchaidea• wijle Yermrd, Hel mas al• eeD prijua1waarcli9 bewg, YH
de pede ge1indheid deaer be,elk.i11g aangemerlil wordea I dat men ei·
onderaeheidene graliledea ,au ,oormalige hiv oYerledeu a11mtcnaren tan
het Nederlandaèbo bestuur uatrelt., ,welk• , even urraWitJ al, di sra
vea hunner eipne toonuden en wolkaboofden , in orde worden gel10Ud111,
WOX..ui , cl, ia O•l•lrulii I op het ••,..... eil, IP. . ., . . de
We1Lk111t.
.
.
·
Bij dil d. liggen ha& lorlje ea de Hartormda kurk: Zie Le1. veri19 arl •
Iets teo Noorden van hel dorp woonden in der lijd ee11ige ■eldlam
wedanèa I door Vllderlinp onlutea uil het dorp tenlrnen, Beae
aij■ lbana ouder1N1rpt11 aan ha& IJG48 der Cbriatenea 1 me& welle l\i
ia HII' goede venLaodboadinlJ leven.
WOLBEB.HOFF, geb. In de heerl. Hra•(vrt, irroo&lt. Lvz,,,.fntrg ,
li.w., arr. co 4 u. Z. 0. tan Dtelirela, k•"-· 11 ·11. Z, W. un lfrlt~r
ncrtl&, pw, C01t1dorff; mcl 15 h. eu &O inw.
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WOL,
WOLBERS, hotiledeiahlll 1'11tff'i-,ti1r, prov. fbniiig•,arr.w '
W. N. W. UD 6roaÎtlfffl , kant.,
ea I u. N. Y&D
_,., IS mia. N, HD lfoordMra, waar&oe IM& bebeon.
. WOLBOOIISVBKN, heideteld ia he& graaf,. Z.cpi,ffl, :re,, 0d,
imoml, gedeeltelük- gem • .d.ltffl, pleeltelijk p . Li.,_,,,.,
ID voor eea aeer klein gedeelte gem. ll'üda, i 11, N. van ~•.

aem,

. , Il,

• i u.

z. W.

,... I.w1i,.._,.,,.,

it u. 0.

VID

z..

Tw-Bo,g.

Van dil laeideveld liggen 6i0 bund. onder -'""- ea 1lecla11 illuil.

onder ll'i#A•
. WOLBRANDTSURCK, voorm. amh. en d. ia deo Gnoü-Ziü.
lioU.,wl,d,.--rd, prov. Z•itl-Holla•tl. Zie Wo1,Hu■nuac,.
WOLD (HET) , naam , waarmede ,eehijcl• wordt. aangeduid lid •·
R11111awor.n, in de beerl. R•inn, prov. D,...,__ Zie B.,_..._
WOLD (HBT), buun. op.d11 Ned,r-Yeluw, prov, GelJer'-l, diitr.
'Ytluw, arr.ea6 u.N. W,van.d,...,,_,kaat.ea$}a. N.vu,.,..
■-,-, pm. ea lif u. N, HD Bá, onder l...,.,_; met 8$ b. ea IIOOin.
WOLD (HKT), geb. in het. graaf,. Z■1pAn, heerl. B"'-c,
prov. 6.U.rlau, distr., arr~ ea 8 u. z. o. HD Z■lpia, bal.,
pm. en O. Z. 0, i a. van .Jallna, ea i u. Z. W. van B"'-c,
waartoe het kerkelijk behoort.

WOLDBBBK(Dl)of WoH-AA, riv., prov. Drerad.. ZieAA(W-~
WOLDBBR~ (DB), berg op de Onr-r,i-e, prov. In""-',
pm. D.n,piji.
.
WOLDBEllG , aulienlijke· heuvel ia 1'ou..litn,e , prov. Omija,,l.
Zie

HINIHUtue,

.

. WOLDDIBP (811) of an Luau1a, , ,rater in bel r.,.,..,_,
prov, Oron~, dat, met ondencbeiclene t.akkeo ea kre~,
10 de gem••.,.. oalllaal, ea, na, met eeae noord001telijkenp111 1
evlt die ~ - le bebbea doorploopen , ia een1 onatelijke stnllilï, •
11'8J111Cheidi11f luuehen haar en
vormt; ~onrll, nOIIIIRIIII
Mhietucle, eerst de grenacheiding hwehen G ~ en cle ,-.
tl, IAel, venal,reu tuHCben Grootegaat en OW.ierl: ualmllkl, • •
delijk, hij de c;-aarkeuken , door een verlul , in be&
tl •
lrekvaart van Groningen naar Leeuwarden uitloopt.
WOLDDUK (DB), dijk in H-■,i•go ,. prov. Gro■i■gn, pm. I •
Duo dijk hcpnt bij de Noorder-Uoogebrur; loopt. op i a. afatuili
wan de kerk •au fioordwolde , ,oorbij den llonnikelllwe,, au, W•
lerdijkshora , waar hij eene ooshraardaehe rigtin1 aanneemt. Lup
de eoal.&ijcle 'VBD deaen wei lagen voormaala 1.uucbea dea IIIUÎlll
weg tea Zuiden en den Ouaendijk ten Noorden, de barga Tede ■ 1,
de Poel, Alma, F'alkerda en Sijrera.
WOLDDIJK (DE). rroolen wei, welke ia heL laa,e loopt deor liet
d. &.iRlr'INltl, beert.
prov. Dr,,.11,e, Zie ll,..awor.■•
. WOLDB , de landstreek of het praedium , prov. GrotcÏrlf•, bi cla
· ~oden brief van 1040, bekend onder den naam ~•n Gao-u-Wt111,
Goo-u-WoLDHH en nu aUeea Gooiiau. Zie de& woord.
WOLDB (TER-), d. op de MiJtlel-Telu•e, pro,. G,IJ,,lntl. Zia

Groo,_,.,,

B---,

R,,.._,

TaawoLH,

WOLDENBURG, ook wel an 81111-n-Nnnua genoemd, oad
he~renhui1 in het graaû. Bergi, prow. 6,IJ.rla■J, distr., arr. • 81,
na
kant. en
u.
TID Ter-Borg' gem. Bnyl,
1 u. Z.O. van ', llfff'fflhrg, ia het d. Jfetlenk•.
'fer plaatse , waar het 1eat.un heeft , siet men een klain laoitjt,
mede rt'na ■ md W 0LH11 ■ 1JH , wiarop de heerlijke rffleo van liel

z.

z.,p1,,a,

:s

z. w.

W Or..
hicrbove11 termdde gesloopte huis •Un overrt1un an belwelk, - t de
daartoe behuoreude 9ronden, beslaande eene oppervlakle ,·on 4 bund.
r., Lban1 in eigendom beaeteo wordt door de11 Heer J. T. K ■oa,
woonachtig te Nellerden.
WOLDENDORP, endllJda Wor.1111anD11ou (WoLD■ana•n••), d.
in het Oldambt, pro,.
arr. en 4 u. N. ,an ll'ituelwt•,
kant, en 4 u. N. O. van Z■itl6Jw/., gem. en i u. Z. W. ,an Ter
-•ln I aan den Dollart. llen teil er in de kom HD het dorp
6S h. en· 370 inw. en met dè geh. de Schan1, Binnen-Aa,
Ruinin1aweer, Zomerdijk, Leaterhui1 en Heermen 10S b.
· en 600 inw., die meest in landbouw en veeteelt bun .bes\aa11 ,inden.
Ook beef& men er eenen korenmolen.
Uil den ouden naam W01o»■ &11DOaP aou me11 moeten afleiden , dat
hier voorbeen een bosch F•laan had , doch aedert de inbriak van den
Dollart beeft. dit dorp weinig boachrijk1. Lanp den aeedijlL be1taat
de bodem thans uit eeae dunne laag &ware klei , waaronder mea knik
aantreft.: ook vindt men onder dit dorp roodooro.
De inw., die allen llerv. lijn , onder welle onpYeer 60 Ledematen ,
maken eene gem. uit, welle tot de klus. un lrirue'lwln, riDf na
•itl-ltl,, , behoort. De eerste, die in dae rm, het leeruramht he■A
waargenomen I is geweest &ekere Hn111ca1 , die in de ,ietde week 11Uner
bedieuinr ia o,erleden. Van bel jur 1006, laeeh _WOLDIIIIIIHP echter
geen eigee Leeraar gehad, tot dat in het jur 1613 laei Synode l(Old
YODd te nraoeken , dat die plaats weder Yan eenan bekwamen )n.
dikant mogL worden Yoonien , waarop bier kwam JOU111• WUIIOLDI ,
•• in het jaar 1657 onrleed. Het lleroep p■cbiedt door Collatoren ,
SLemgeresligden en den Kerkeraad.
·
De moren .••• de kerl , die Y66r de ReJ'ormalie aan dan B. Paan ,
was toegnijd , rijn ; even als die •an den toren , nge1neen dik. Hal
■cbUnt dat de kerk aan de l\lde "1'8D het koer ftl'lileind. en iapkort
ÎI. Thans is het een re,thoeki1 gebouw , met eeaeo 1tompe&1 toren ,
in welken Nne klok van bel jaar 1479 hangt. ·In hel jaar t8SS heb
ben eenige leden duer ,emeeote uur Yermogen banne giften bijge
dragen , om kerk en predik1Dlnonin1 te laten bentellen. •Vit het
Conda Yoor de noodlijdende kerlen is mede hiertoe SOO gllldeà ,ep
Yen. Op het kerkhof rust bel lijk Yan eeoen onl'DllÎII"' 1ticbter eeoer
nieuwe Doopsgezinde 1ekte , &ijnde een onderdeel der Vlamingen m
ulti Yan de aller6jnaten, namelijk : Uso W &u.u, eeo boer van~oerd
broek afkometig, welke in Oost· :Friesland o,erleed , doch bier in 16111
ber,11en werd. ·
·
be dorpschool wordt gemiddeld door een ptal van 60 leerliDIJCn beaochl.
De. B111111111&'s hebben ,oortijd• onder dit dorp gewoond, HD daar
de hènaming van B u i n in Ia - Wee r. Jlen 111et bier nog een ouda
gra&.erk HD dae aan&ieulijke fami6e;
·
Dil dorp werd in Januarij 11S8' door het S&aatscbe krijp,olk UD
kolen gelqd.
.
.
WOLDilNS, d., pro,. Frialatul I kw. 11'edlrgoo, griet. lroUffa•
tl,rl. Zie W0111.
.
·
WOLDEB , · naam , welken de inwonen geven aan het d, W1ua ,
in het graaf,. Yronlun,,., pro,. Lia/,"'f, Zie Wuu.
WOLD.Ell-AA , riv. in Drfflllw. Zie Aa (Wo1o11-).
WOLDERKN, naam , welken men in de wandeling pet\ aan he&
d. W.uu1, in de •njmj •• •, 1/mognbao,eli, kw. r_,.,.r.,.J,
proY, lfoard Brabi1t1tl. Zie W u1ou.

to,.

o-~r,
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Woas.1■ 1 pro,. Fritdau,
Wouu.
WOLD.ANNENDORP, 011de 1aallQI ,aa he& IL Wolo8Ullftt, tl. i1
heL Olda-6&, prov. Groaingn. Zie WoLHllNU,
WOLDMEER (HET), meer la FiHlgo, prev.
tlllàu
heL lleetJaoiser-melll' ea hel 0pwienler-meér.
WOLD-OLD.à■ BT (HET) , het aülelQlste pleelte nn bel OU.
_ , , prov. Otvwtiag•. eudtUd• alda1 1enaamd , omdat bel mel ..i
hou& heaet .wit, Zie Ouuin.
WOl,DSBND, d., prov. Fri,,lam, lw. 1'ntargeo, grie4. "••·
6ri1,eraü,l, Zie Wo.....
WOLDSTRBEK, gedeelte van Ft-'fa, prov.
Zit Dnu,

WOLDB&IUM L.oudt NHI van de ....

k•~ lf'ute,goo.

Ue

tlro..,_,

o,..,.,...

o.o,.,,,,

w....

WOLDTIL (DB), bNf In ut
prn. 6ruit,r, pm. a
z. ,an lfHrrUijl,' bU BuïteJ...bnis. la den woldwe,·, Oftl' ..
Harks&eder tehipllooi. Dae til is voor eeaïg. jare• door eea llelllCI
bruggetje of boogje Wll'V811fCD,
Over de venleeli ■1 YU 4ea Woldweg , tlHlcbea de 11wea bapila
j

ll.

11an O.unwolde eu het o■derlaoad vao den WOLD'lllt , ÏI eeae •iU..
verval in HD prOCGt•Hrbeal de, Ueereo Hotfdaaa ■aea QI

..-okt,

ilen iO Mei 1619.
WOLDTIL (Dl), voorqa. llrug la lall 1 ' e ~ , pi... At
.10 . . . N. YlG HHg,.,., ia den ... ,uaa1iea ..,
de,e ea 1.ceBkerk., onr da CIUva, welké ia be& jau 1117 llQ( • ·
iloeb &laan•- aii,t meer bellaat.
O,er de k•wa ,an oaderhoucl ftll die brus bee&aal
altrpnal
,an eeoip Heeren Zit!,:~~Yan den 10 DC1111mber 1617.
· WOL111'1L (DB),
ta ia lae1. ,,.,,,..,..,,_, pro,. lr,.
• . ,.. , .,. en 1 u. W. YaD 6-i•,-, .....,. en Il u. Z. la o. ,u
z..Aona, gem. • 10 min. N. ,1111 11..,.,-l.
Dae boerderij alleent sijnen aaam ,aa . . . naliU piepa WIICllllc
IN-ua• Zie het YCIIÎJ art. ·
,
. ZU belàat , mei de daarloe belaooreode paden, ••• oppanlalu
•• 8 •u■d. 88 v. r. 70 "• ell., en woNlt in eil(llldom .baetea, •
de weduwe B. K. Woumr. (1), woonach&ilJ &e Boor.lr.vk,
WOLDVBBN , pb. op de /f.,_Ye,-., pn1,. IJ,ltlnW. Zit

..,., r•·

w-. ••,

•e

w......,...

WOLDWIG (Dl), wer fo het Oeonge, prov, Oro.ï.,-, p
lfootddiji, in 11e11e W--'ijlut ripiag, leopende ,an de IJaphrar Ie 0..
ter-Boogebrug naar en Lot aan den lluiac&erbru1, Zie voorll o,u •
•• hierboven hel v&. Wo,nu., bralJ in he& 1Joo,,q1.
WOLDWIG· (Dl- NIBUWI-), weg op de Owr-Y.,__, prot. fld
...,,_,, ütr. ,,.,,,_, pm. lhffluj,ijt, in Oaiter>woU., ÎII ,_
noordoot&elijke rig&in1, loopende ,an B&bws aau tl• •ialeNlk "
O.terwolde,
WOLDWBG (DB OUDS.), weir op de fh•Yelaw, pro,. (J,11,,..
,,_,, dilb'. Y.,._, ia o.,,.,_.14e, po. Doorupijll, iD Ml 11~
delij.lr.e · n~ing, loopende ·•an Kampen nur de Zand•!f• •
WOLl};.ZULVBST (BIT), 1ijlYeat in Fiwlfo,
UtoÛll!"1 IIÎn
ui&st.rellendecnerde land.en endv8iddebnren, ellem • Scliild•
"'old•, •elke hel tiUaoad.tr ,oorretl p■iele■ , vae door cla slllÎND der

braY.

11) Bij hel unnemen van gcalachlanamcn. I•

de plaall • ...iror dle f&lllllle 'l!'0011de.
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drie uiuijlea1 au du Delf, of tipalgk .._de, ia 1411, ...._ &oese
damde Slocbtenljl aldaar, ait &e •aterf'D , Mndcr er achol ~oor Ie be
taleo, Sik dorp beef1 &iJae eipae acbepperij eo enen Sàeppe,. ·De .
landen, daarond• begrepen, U,geo binnen· den Bitserdijk, tot b\f he&
Sebaapbok ten WIiien, en Tan dur bÎDllen den GniaDweadgà, lol
aan hét 1ijlregt 1'111 Olinge en hel Damaer-hamrik ten Noorden , hel
Oo.twelder-aijl1'81t. tea Ooaten ea de Sgp ta Zuidea. He& Oldamllt ,
be& Sloeht.er- ea het Dorpatar-aijl"11 pelen er UD, Da alnb opp
DOelllCle 1'erpnnins lierut op eentl
■illJ,l'Olli ...

_,.....iaoriale

Borg....,,_,,., BMdl n B_,_ • ~ , n t1e ,_,.,..
lwlal.n •• Bwingeload • Fiwla-.,.i- e■a. .,. • jlln H1!J
ü,. ll'o~ • a Ztmtlaq, J.&.
Vaormaafa enderbiel• dit ••jlfflt met .lppillpla111 twee •Ulea te A,
piapdam • Ga,rew_., do,la welke &bam aia& meer bataan. De u1t
waterior ,u he& 1\jlfflt beef\ na aUeeo plaat, door het kanaal de
Groen , welke het Sebildmeer ae& be& DumateNliep verbiadt. Onder
laet Wo......a•••, telt mea thau UI watennole•, Het pbeele •Ul
,at i1 onder- dat pmaal IJerrepe.n.
.
WOLI , YOOna, D8UD van eene hGfatede in be&
pro•.
~,,.., an., kant. • 1 n. Z. Z. 0. Y8D fhora-,..,
ea
10 min. N. Yan Barn; welb op aommigu kaarten all om Sû• wuNI,

0oor,g,,r••

..

....,.,

WOLF, hofstede iD 11'ed#wolde, p,ov. ~ , arr., laat. ea
i a. Z. Tan '/1' inNAon, gem, eo 1 11. Z. wu H'eldt,.
WOLPAABTSDUI, eil. ea 11911l•, p,ow. Z••n,l. ZieW••ouwDU&,
WOLi'BllNTSKBB.CI. of Wo,...,......a, WUOl'lll. amb. io clan
Z■iclAolla""'-Wlffll, ..
ZtUd-B.u..d.
·
·
He& lag aan c1e ÖOll1ijde wan dea Dllhbel, paalde N, Mn het amh.
,an DuhlMll,lam, O. aan het amb. ,an de N-■e,
aan de Oade
Bau , W. aan da Dubbel.
Hel in dit· amb. gelegen do~ wan den aelfden 111111• wu eea fier
7i dorpen , me bij den watenloed na 18
Hit ftldronkea
ID wu ondv de lM t me ■edert Die& weder .... pkomee :,r."•
WOLFBUN , heerl. ia de o.,,_..,._ 1 Jl'O!•
diatri
•• arr. Nij-,., kant..Bl,1 1 pm. ~"ll'el(flfflt; palelMleN.
aan Henell, O. aaa Loeaen, Z. aan de Waal, Vl. •• Aadelat.
Dae laeerl., bewal aieta daa de bun. Wolfer en ; be■laat eeae op•
penlakt•, TOlgena hel bda■-, YBD 84 band. IIO •· r. ISO •· ell. he
laa&baar laad ; telt i h., hewooad door I hailgea., ahmakende eene be,,.
,olkinl wan NÎDI iO iaw., die haa heetaan Yinden in den landhoaw.
De • L, die er nûm 11S ia getal •Ua, parochiiren te Herwll. e....... die er WODID' bebeorea tot de gem. van B.,..,,, - •••
beefl ia dae heerl.,.... ■ebool, maar de kinderen genielea onderwg.

"°•·

z.

No....,...

Q.,_,,. ,

De.

teHnwlt.
De.. norm. afauderlUb. heerL ia ■edert onlieugelUke Jarea 11111
L • •" 111 wereeaip J maakl alaoo eea ged11lte •aa de hevl. toen e a
e o - Wolrerea ait, welke in •dem heaeten woNII cloor .Jonkheer
JAS CA... Wu.ua 1'&1a111111 v.11 WU1Dao, woonacbli1 te A•terdam.
De baan. Wor.nua of W•YUD., lip i a, W. tea N. YH Nij_,_
IJeD , i n.
W. wan BIit, 10 m1a. N. W. vaa Loenen.
·
Voorheen llond hier een oud kuteel, hel Hui1-1e-Wotferen ge
beeteo. Zie hieronder.
WOL.Hl\BN , pold. ia het
pro,. Z•iJ-HoU.U.
Zie Wo1.. . .n.

z.

,.__.,.,..,1,lel,
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WOLFDEN (HOOG-),· buor1. op den 1'11l11wnsoo111, pru•. r.,f.
'"'-"· Zie Wou■ 111 (Hooe-).
WOLFEREN (BBT HUIS-TE-), Yoorm. adcll. h. ui de Onr-le
, _ , proY. 6eltJerlaad 1 di1tr,, arr. en i 11. W. tea l!i, vau ,,,.
aegn, li.aat. en i u.
W. HIJ Bl,t, ·gem. ,___,,.,,,,,.,
10 min. N. W. 'IBD het geb. 1'olfern.
Ter plaatu, wur het gestaan beeft., aiet .men thaa1 eea11 boerenWIIIII(,
De daartoa behoord bebbeode gronden , be1laande eeae oppmlakte ••
64 bood ISO "· r. ISO "• ell., worden io eigendom bneten doorloau.
J&11 C.am. W1r.r.1a.l!'.1111csv1 YH L111a-■ne. woooaehlig te Anuterda,i,.
WOLFEREN (LAAG~), boun. op den l'e l • - - , pro,. U.,.
,.,.,. Zie W ou■ 111.
•
WOLFBRSCHEN DIJK. (DB NIEUWE-) , . dUk ••• dea
P!O"· Zuitl-Bollawl. Zie Wor.n••••1C11S•D111t (D1 N1-11-).
WOLFERTSDIJK, eil. eo gem., pro•. Zecl&11d, Zie w• ...._.
· WOLFERTS-POJ,DEB , voorm. pold. io het eil. Ztnel-B""-',
pro". Zeeland, ten Z. van dep Nieow-Bornele-polder, waanchijtilïl
1a het jaar 1616 of ten minste weinige jaren later bedijkt. De ia.
paden Yan BonNle hadden gedurig oneenipeden met de ioplaut,
j ,ran-den Wo1.rnT1-,01.111a, tot dat, na herhaalde grondbraken, i■ hl
jaar 17111 , d11ae laallte terlorea werd.
WOLFHA.G of Wouaaua, geb. in het LaaJ-wJ.,.•,
pro•. Liwa6nrg, arr. r.n IS u. 0. ten
van
iu,0.Z.O.
•an 6-lpna , iem. Y aal,,
WOLFHAGEN, geh. io het l.,o...,...ralienlw.rg, pro,. U..,.
arr. en 4 u, W. van /1/autnelit, bat, en l 11.- N. •a• Sïuan, p.
111 t 'u. Z. Yan &lainnn; met iS b. en . ruim 110 iaw.
WOLFHBES of Wor.111u1, laudg. op den Te'-oo,,,, pm.Grl
Jnla,ul, arr. en i u, W. N.W...a 4f'f1Ma 1 kant. ea ~ u. N. ll.
'IBD Wogcningna, gem. eo i u. N. 0. vaa RellCHI, 1 11. N. W.

z.

.4,.,_,_

-.,l,

z.

•aa Oodn6e,1..

•aadnrld,

R,,,.,,.,..,

. .

Dit laadgoed moe\ reeds vroeger dan de nertieodo eeaw sUn beleN
geweest. lmwen vindt men, in eene rekening •an het jaar tm,
•an do tienden der nieuw aangemaakte landen te .Wor.rua P'lf
gemaakt. Het wu reeds 1iad1 ftracheidene eeuwen eipadom
.no de balie der Duillcba orde te Utrecb\, die baar vaa den hu
Montfoort ten leen hield , en miuehien reed, voor lang weier ia
erfpacht uitgegeyea had, toen ·de eigenaar der beerlijli.beid Doonmli
haar in het jaar 1726 aaolocht. Sedert il WoLl'UII te pi.ik IICI
Doo_r,urtlt uit het placht n1 ·.ALouauaa io dat ,an Bama
onrgegaan ea door de •eraehillende Bèeren dier heerlijlbeid in erf.
pacht oeaeten. Het beslaat eene ui1ptreli.t.heid gronds YU lip
.tOO bood., waaronder SH buod, heideYeld ea eea hoach Yaa 60 bu4,
Tot op onae dalJIID ver\oonde dae plaall , ia aekere lutea ea ,,t
bedeo , die daaraan ,erboaden waren , een aaamorkelijk onrlilijliel
.ter leenttellige regerintr, Het wu, namelijk, iogeYolp dÎII iierak
middeleeuwscbe iarigtingen, dat, ook op de Veluwe, alle ~lir
.1illers (de Edelen en de steden alleen unguooderd) den Graaf of llcr
'°I aek.ere aoogeaoewde gewone dieastea (1m,ieio onliurio) t■ bnU·
Nn hadden , als bij Yoorbeeld : het blisvcsten van ruiterea en 1■-·
ten , de pondacbattintr , het maken nn wegen en dUkea, W
nu graan ia da Heeren 1cburcn en diergelijke , Yaali. willeleurir ep·
1alegde lulcn , en aulka terwijl hunne goederen nog claa,-nbona 11111
de fdclen er, de steden iu de b11itenpwone schattinren of INdu dr11rn

,llffl,
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die 1JtWOlle Jieosteo DM -.area de buiUetl de1• aoo,e•
11oe1ude wildlurJtige goeder,m benijd , welke io gene andere latten
droe1ren I dan alleen in die, welll.e ook door de edelen ·en. do 1&tdu
belaald werden , ecb&er waren •U daarent,gen l(èbo11den , om op d•
ja1reru>ee1len bevel. selr. met verla\ing nn ploeg en akker, kar
rn paard te doen Hlgen , ter wenoering van bel vorstelijke jag~
reedsebap en na het gevangen gro•e wild ~ ook moesten zij , telkeat
na vier jaren , 1.tkere bela11ting , onder den naam nn ruimgeld be
l.end , betalen. Znll. een , van de gewone dien,thaarbeid bevrijd,
aanaieolljk w1ldfonlergoed was, onder weinig anderer,, dit Wor.n1&1,
gelijk. het ook ia de voorttglen en luteo , daaraan verbonden tot op
onzen tijd toe gedeeld beet\.
- ,
.
.
Van den Utrechtachen ug leidt een digl belommerd pad uur het
hRi11 va11 W ou■■a, dat , hoewel thans toL eene landman1woain1 -ia
gerigt • in zijnen breeden voorgevel en boog opgetrokken ma,ea , aijae
,orige bcsLemming, tol eene aan&ienlijke b~re~boi11iog niet ondoidelUk
Terloont. Van Doorwerth loopt thans ,een ,g"ndweg nur Wounu,
welke alaoo den 1traatweg van färeebt op Arn.bem doorsnijdt.
Het bealaat, · met de daartoe beboorende gronden , eene oppenbkte
un IS68 bood. 07 v, r. 80 v. ell., en wordt iD eigendom bezeten
door den.Beer JAC:qva AD111B11 Paos,■a, Baron u■ Bauu.1. vu Dooa
wuH • woooaehLig op ... k.uteel Doorwerth,
WOJ.FUEKS (HOOG-), bunra. op den _Yef,...,.soo,,a, pro•. Q,W.,...
la.tl, di1tr. 1'el-, arr. en 1i u. W. ten Jî. van 4rf!Mfll, laat, en Il u.
N. 0, van 11'ageningn, gem. en t u, N. ·van Doanr,rt/&; met 4 b,
en 1IS inw. - la de. nabijheid •• eene station Yan deo llijn■ poor,re1,
WOUHEES (LAAG-), buur,. op den Yelu~,:a-, prov. G,111,,._
111"J, di,~. 1'el,,.,, arr. en I u. W.. N. W. van 4ni/u,a, laat. en
ii n. N.O. nn .ll'agnmgm, gem. en i u, N. 0. van Rnuiu•, t 11.
N. W. van Oo1l~11I, waartoe •U kerlellJk ~boort; mel 4 b. en 13
inw. - In deze buurs, ligt mede het laadg. W o lfh e.ea. Zie dat woord.
WOLFHEËS (LAAG.-), landg, op den l'el•-sooa, prH, Gellürtoatl. Ziè wOLHUS.
'
WOLFJ,INGEN, d. in bel l,alj. van 4rlo,a 1 . lllt!ijerij HD Mar,,l,;,.
gen, irroolh. Lazffllburg. Zie WoLWILIJIIIU,
WOLFOE, naam·, welken de negers geven aan de 1uikerplanl. KLII■ •
■oo•, in 1Vtderlo•d1-Guiana, kol. Surina,.,. Zie K,L11 ■■ 00P.
.
WOLFSB&RGE, geb. in het G"°r,gt , prov. firoai11get1. Zie
RIOHLell , Uil

\V 01.Plll■ G!II,

WOLFSBERG, geb. in de llrijmj .a■ '• Bff'togtnboul, kw. Pnl
lanJ, prov. lVqor•Bral,auJ, Percle 4iatr,, arr. en 4 _11. 0, z. 0. va.,1
BirullllJH•, kant., gem, en 10 min. Z. 0. wan ,4,tn; mei. ISO h.
en 1180 inw.
.
WOI.FSBERGBN of Woua■H1■• 1eh. in het 6oor,gc, prov. ,6ro■i■g,a, arr. en Sli u. 0. ten Z. van Groninger,, kant., gem. en I u.
Z. W. na 1/oog,'!"'tl, niet ver. vao Kropn,olde, waartoe het kerlielUk behoort; met iO b, en 200 iuw,
.
.
Er wa. vroeger ee11e kapel opgerigt , ter eere van de B.

11.aa,.:,

welke

kapel eerlang eene builengemeene Vt'.rmurdbeid verkreer door.de wou
drren, welke de ll. llaag,I aldaar verrigtte. Bij een bnllu vau Biaebop
W11ö■oLD • van h~L jaar 1t09, werd aan _de bezoeker, dezer plaats veer•
lig dagen afta11t loegekend. Zij wat geslicht wan wege d11 ab4ij •~n
Aduard en behoorde vroeg1•r onder Noord-~rt'n , maar ..-ercl . reed• 10
hei jaar 1282 daarvan afgesebeill'a en nü verklaard·, waardoor ua

WOL.
,lt, litrk Tan lloorcl.-Larea, lleor de altdJ iOO lleellftl (fleYen • de
fft!bNlene eaheiainpo om pnaeiaà kerk, bcnteld '""'• lletlll+t,
ûat, aelf• nog lanr na dit 9',rkhenOPIDÏDf, de Kafia.'ftlWftDI 1W..r
""' aaarhOOllen, ahb.- in eeae klef' .,.. den Predikan& te 1..,..
•olde., in de klwikale Yerphrias, ni bec ~1641 , wordt p
aegd : clac op 81. J..,J.g ,& Y w ••
..W, aecl 6-iill
wrl. Het batlrof il er nor unwair,
WOLllSBEIGD (NOORD-), woraa, bailanpl. ia 6oGilaa,I t prtt,
/VtlfWfl,.1/ollart~, att, ID I U, Z, 0, 'Hll . , . , , _ . t lat, ID 1i 1,
Z. •• lf'aan/n I pm., '• tJraNlMd.
Dne bllllenpl, il in lae& Jaar 1817 ptloopt. Tw JÛIIN I waar
•U ,-taan heelt I aiet men thans weilantl en boleh. be dlll'l8I lle
her4- hebhndtt pndea , eeae eppenlakte healaaede van onpn• t7
hand., wardea ia eipndom beaeten dour de Heeren Llf'IIIT • S..,
wooaacblig te A-tet'dam.

WOLJSBBllGBN (ZUIi).), veor11t. baitenpl. in 6oeiled 1 pm.
lffl IS a, Z, 0, ••n
bat, etl 1t a.
z. van lf""""-, pnt. '• fJraHtmtl. .
· Dese bait_enpl. ia in bel ~ t848 plo_ep&, Tet plu•, waar q
~ heel\, liel. men 1ban1 weiland en bot,eh, De dutlloe i...d
heMMncle gM1tlea , elde oppenlallte- heslaade van .._.,._. 17 lialll.,
worden ia eigeadom be1elea dool' de Heenn , Pa. . • a....n,
woonaebtitf te 11 Gra.e■ land , en 811 wonende te Aanterdam.
· · WOLISBOSCH, pb. in de 111a1'8teÏne beerl.
pm, '/J.J.
Brd6-4, Dff'tl. diltr. 1 arr. en ISl •• N. 0, HD Bis._, uaL •
Il •· 11. N. 0.
B1lrt111N I pa. en 1 11, O. 11. O. ,an 6-rc.
WOLPS-CAPORBICA , •ollerplant, la
hl,
s.,.;..,, un de P,rlca-lreel, ter liolenijtle in hel •fr~•-i ,-.Ie
iloTtDWUl'll •n 'hel maten Laad-•an-Niea.....T'NIIOtiho ~ flenedellwlllfl
aan dnerl. nilierpltmt. de Vretle; SOOtf alk. groot, me, tt8slma,
De Negers aoemen baar C&,■oau,
.
WOLPSHAGBN , voorm. bue1. in Z4Uau, Pf'IW• ONnj,,,1_, .,,,
kant. en 51 U, N. van ~ e m .
!•• w. na 8-11
in dea PoM.,..,._a.,
• Ter plube waar clii Wt. piep .et
aiet men thans een boeren-erf,
·
WOLFSHAAG , pb. i11 be&
'1llmog_., pro,. •
-N'f, Zie Wnnae,
WOLISBIZE, ,..... op da Y,,_.,...,,_, prG'I', thl,l,,W.
Zie Wo,nm•
. WOLJSBOBI , ook genoemd Mnawaue, geb. in de •,fj,rij t11
i,_,..Roll-,J I a,r,

.J,.,,.,._,

6"""",

••li

lf-,.,,._tnw.r,

z-u~,.

I.•••

•• H""'9•"°',,,., kw. m,,.,_;,, pro... /f..,..-.,,,,,,,._,

_,, ea

r_.

!iti o. W. van •, Herfoqenl,o,.,eA, kant. ea 11 0. na

dis1r.,

lf•/.
bnmna, aan den K.lialr.erweg, tmabH

wiji, sem~ en 1 u. N. 0. TIR
:Hétltden en D1'1111111; met 51& b. en ffl inw. .Daarbt stalll du__.
•lntlkoteamolea ''8n den Bl•houl.
WOL'FSBOBK (DB), woesle- beide qi het markrr TIII B-,,._..,,.
z-, proT, lfoortl-BralJaml, gem. #'o,.--,.Ifoo,,,,,,_,.,,,.u..
.a.1noort1, halffrwege en ten W. aan den 1lnalft!J tiulehea Berrea
-op-Zoom en Booger.tu,idc gelegen ; op- sommige batten al, ctll pk.
-aangeteelrend.
.
·
WOLFSIIVBR , ■teenplaats in lfedn-lo,J,..G•iaraa., kol, St,ri,,nt,
aan clt! P,rita-1'rre1' , ter rer,tenijde na het amren ; pafende ho,e11•
"aart&- 'aan de snilerplant. Nieuwe-Timotiho, heaedenwaarls 1111 deo
militairen. hoofdpost 8'tair ; met '6 sluen.

WOL.

r.,,._,

WOLJSI AB ER (Dl) , plaara op do o,,,..
p,o•. O.U.,,-,1 1
grm. en 20 min. 0. van n....pi;A, wuromtmit men dea 11.ier 11pmeen be•e11dcl\ 1fl00tan 1leeo 11111tref& , wellaa den 11•1& draag\ 'fllD
den E•n• l\■ 111n Pina. •
.
WOLPSIUIEI (DK), plaat, in de daio111, op de 0..,-.1',I_,,

P""• 6.W.r.rul 1 trt•·· ea t •• Z, qa 0""6• , in de hnun.
llilliagn.

W0LFSK.UILBN (DB)• lleu,or. in INt .&n._,il Z ~ , pro•.
1 n, W. •an Geea, gem. Oute,,.._I#•.
W0USLAAR (GROOT-), hait_. ia tie llar. ffft Bntlo ,. prcn. Notwd
Ti,,.J, di11.r., arr.• f u. Z.O.•• Mrtdil, bat. 1111
l 11. Z•. O, .... m,,.,1,,., pwr. Binrwln-n-B,_,,
Dit !tuit. beslaat , met de claattoe bebll0felld1 bouwb88'fl en •er•
dere fl'Clllden , eena oppenlakte ft■ it lt11ncl, 96 •• r. 1 " elt., ftl
wont, in eigendom bne1e11 chior den Hee, :V.aaa1a na Ii'lftftne■ ,
Oatl-ltooM-Jnspeeteur ch, Belutingen. Het t.b1a1 heltaamle heerenlmil
is d- den tegenwoertlÏft'en eigenaar ,-tilllllt.
W0LfSLUR (KLBHH, halstede in Ie bar. ta1t Ml"MJ; pro•.
Dr,,etl,e,

B.-,.,,,

lfoord-Brabond, Yitwda di1tr., arr. ea f •· Z. 0. Yan BreJa, ••nt,
20 min. z. O. ftn Bi-•, pm, tNtttwi.a--1JaHl,
Dne hlllf1teclo wonll in eicendom, beailee door den Heer JMJ• •• V11ft,
w.c,onaebtig te Breda,
,
W0LFSIIUHLE • 1DOleta in de hwl• . . , , , groolb, L ~ ,

en

IS! a, N. 0, van l,u,,.N!f, llant., kw. •• 1i •· N. 0, · •an
a.......,,
rnt• en t
N. 0.
onder. 1'utll!tlnllig

MT, ••

n,,

'fllt .,,.,,,.,,

1

...,toe de liewone" lerkelUl heheoren.
.
WOl,PSMUIJLB, melen in het balj. 'flat .,,,.,.,,,,._, poolh, L1t>
.t'ftlhrg I arr. en 4 n. 0. tin Z. nn Dï.Airdt, llaal. en pm-. lkAten,a,la,
WOJ.fSIIOHJ.E, molen ia de fleert. R....,, 1'_Wllt, L--'1r&rg,
ltw. en Il •• Z. Z. 0. •111 61,._-,A,r,, arr. 1111 t •• Z.O. Yan Ltt
laat. e11 1i •· & W. 'fllD &aidt, pm,
nder

••-"•ff,
a;,.,...

._.rff,

W0l,PSNIST, pit. in de Lan1111,_,, pNl'f, W.-IJ""1antl, arr.
t •• W. Z. W. van '• He,1og,_,,,'/,, bot. en I u. W. 'HD
ll'aali.ijt' fftD· ea,eu..
W0LFSNEST (Dt), \"OOffll, laat. b,, pro•. Jf_.J..B,...,,J, J}fffk
distr., arr. 111 4 11. O. Z. O. van BiruU.nn, kanc. en. f a, W. Z, W.

PD

no ..l,t,11, gem. en 10 mi~. N.W. nn de oude ••rk van s.-rm,
it1 ·hel geb. Slinn,
lle& oudo b11., hetwelk binnen dli 1mch1en eene appcnlakte be
•leec an 93 •• ,. 30 •• ert., is •roeger se•loapt. Da tegeawoontice
eigeaaat' heef't de neorhttising mede doen afbrel:en 1!11 de 1lalli11J • eeD'
oud gebouw tol eene neLte boerenwoaing illl('=rist , in welk, gnet mei,
111e11 Qlefflt aak• het jaartal 188i liml.
·
W0LISWA&RO, eoll wet Wouswan, en Wot.nwuail, YOOl'III;.
lloose beul. op de if..,_'l'du•, pl"O'I. thlJwla■J I clit&r. Ytlaw r
arr. -",..,.,_, kant, en ge11t, #'agmirtgrt1; paleode N. aan he& Ha
"Venkanaal en de Uiterwaarden , 0. aan d1r Uiterwaarden , Z. aan de1'I
·&ijn, W. aan het lllavenkanaal en de11 Rijn.
·
Reeds ia liet jaar 1384 beeft DtH Bon- 'fH ,bnHn de beerf.
W 1u1wz■ 11' , f'lttlf,n Gwidt, Ho• ffllh Laag• ên tÜtt ltanprlc ,an
Il' agom,ger, , 'ftn ftoa111nus Hit W tnr.1111. ■ on11 , den vij'ligsren
Bisscbop ·van lJtreeht ten leen regt , til •trley , ontvangeft. Hij wordt
,e11~md Jes Bi;;i•!Mpl hrltfllffft, die tiaar 1111 een 6orcAl,r11 'fan het
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huil Ter-Bont., . - . . oder Bbeaea, boudeade w11. De_,••
schre,en heerl. is mel den beogen en lagea gerichle in. de jmn HU,
1417 en 1419 weder in dier ,oege ler leen ontvangen. la Hl7 '-Il
111~•1&. Heeuaa Hoaort ea 1'üeA, de Wo1.1nruao, met alle aljle
reilen en toebebooren. te water en te lande, _, ,k gro/Tt1 a ...a,
tinJea ea Je lH!,e ,. 1"ge Mt!f'lijlwil •erkoeht aaa C:ima, PIICI
n11 BnaT,
Dae 1aatate 'll'erd in 1428 door Zwl!Dn ,,.. C.U.-,
den twee en ,ijf\iplea Binchop van .Utrecht• en in het. jur HSi
door RuDOr.r■ na D11,■oH , den drie en. vijf'tipten Biaaoliop, ,ai.
1net de Wouswu■ D wl ,l,- gui,Ate /,oog• ftJ. loage, en qjoe aa
komelinpn •Un acbtenol«en• in de jaren 144.:S, 141S9, 149$ en 1Q
door de Bisschoppen nn lJtrecht daarmede .beleend porden. ln 1878
heefl 8111n11, P1sc& de heerl. Wouswuao verkocht aan Rno,,.u,O..
■up , . Gede11_uteerda der Ver~derinlJ no do Stat.eo-Genenal t1 L,
traorcUaari, Bn,oy6 no den Slaat .bü de z"ittencbe kantons • 4ea
Harlog ,an Snoyeo en1., wiens dochter 10111,11& Cuu 11.111 01111a,
,ehowd in 1697 met Joan• B.11110 Baron na PaNT, Heer 111• lia
!Jlrdm en Kaldm6ae1&, Gel.eimregerinrraad no Z. ll. dea
PruiNen, de heerlijkheid .aan het geslachl ua PaaST hragt.
De heer). Wor.taWAllD 1lrekte 1icb. aan de overaijde. van den RUnai~
alwaar , in heL laatst der vori,e eeuw op eene weide , de K1111btilt
genaamd , no1 een jusliliepaal 1lond , aanwij&end1t dat daar eea lioer
reat,gebied was en 4aardoor bew!lllrd werd. Vroeger was hier een llu
kasteeltje of spijker, het.Hu i1 ~ te- W o lts waard rnumd ea •
klein •~rh11i1; beide aijn echt.er in hl!L b.elJin deaer eeuw afgel,nul.
en in de _plaall daanan het tegenwoordi19 ,eerh11i1 1ebouwd , dal lill
eenige hu11 o~der WourawuaD is. Het lÏIJt aan den RUn, waar een- Teer.voor voet1110,ers beeft, bet Kleine-veer, ook wel.Pa~
• h n veer .IJenaamcl , in den pold. 1f'olf1reHrtl, en is •rU ,.. peldir
lulen , d!)Cb daarenle1en nrpligt den dam ,au het gezegde teer aw
Wageningen te ooderboudeu, op eene hoogte no 4,811 Ned. elJa
in de haven. Dit veerhui1, met de daarom liggende paden, eene op,
pervlakte beslaande van 3i bond, 14 "• r., behoort aan den Bm
Baron .Y.111 PALL•JIDT
B.111.■d, wonende op den huise .Keppel,
WOLFSW AARD, adel!. h. in het ambt van Bml-n-Rn,y, prot.
6elderla11,l, Jftdmli11riltt, arr. en 4 11, W. van Titl, bot. • 1 ■.
'1'80 c.lt!fliarg, gem. 8H1l. Dit adelt. b. ÎI een hecht , llerl •
sierlijk gebouw.·
WOLFSWAABD (DE) oir Taoosua-Po,011, pold, op de /F• •,,.
l•w, pro\', Geltlnwrul, distr. Y,1"w, arr, ,4,..Ac., kanL. en pa.
1'fJflffÎrlgm; gedeeltelijk i ■ de heerl. lf'.alf-rtl, palende N. •• lilt
HHenkanaal en Uiterwaarden , 0, aan de Ualerwurden , Z. au cle ririrr
den Rijn, W. 1110 het Havenkanaal.
.
.
..
Deae pold. beslaat, volge.ns bet kadaater, ene oppenlakte 111 4'
bund • .41 .,. r. ISO v, ell., cAaaria staalêên .seeraansienlijk huia, eurÎI
de pacbtea· nn het daar bestaande veer over den Rijn , op Lak,
woonf, en wordt door. twee alniaen, op de haven en venolp• opda
Jlijn, van het O'l'erlollige ,Y&ter ontlast.
WOLFSWlNKEL, geb. in de J/e,'jtrij
Rt1rtogn,h,tj, lr.
P,elland, pro,. lfoor•BMht1,l, Etnte distr., arr. ea 4l u. 0.
'Yin •, 1/erlogealod ,. knnl, tn !ii 11, Z. Z. W. van
gea.
en 1 u. len Z. Z. O. 'l'an St. Oetlenrotk, aa ■ drn
Hier staat een olie• en volmolen op gemelde ri,., waarom dit ge• opdt
oude kaarten veel onder den naam van W111&1UOJ.111 voorkomt,
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aolen werd , bij eenea uuval der Fran1ehe11 iu 1794, door de Bnirel
scun in du aacb gelegd, doch it i,1 1800 weder opgebouwd.
In dit geb. been de Hannovenehe Generul ,01 W.u.■anw, in .Sep
tember van het jaar 1794, eenige dage ■ a\jn hoofdkwartier gehoadeo ;
ook werd hier, ia die 1elfde maand , de broeder na den Hannovenebea
Gèaeraal-Majoor Baron 'to■ Lr■11n111 , doar de Franseben krUrr•an•

een fllBllllt.

.

.

.

.

· WOLKBN-EIL&ND, eil, ia Ood-/aJ.il, in de lntluelw-Zet. Zie Mu&,
WOLLEFOPPE-POLDER, pold, in Sal,'elanJ., prov. ZNitl•Holland 1

arr. Ratterrlam, kant. llil/.g,rdng, ~eeltelijk rent. Bill~•n
Rntlda11, gedeeltelijk gem, 1'wt11Hrkeri...,,....IJml, recfeeltelUk gem.
Copptll1-ett-lt1t-Slot•lc·C•pelk-op-tkn-/Juel; palende 1'. aan den Eeu
draebla-polder , 0. ua dea Groote-Zoidplas-ea-deo-Ach~e.-.Bue-polder,
Z. O. ua dea Blurdorper-polder , den Hoogdorp1-polder ea den lllid
delmole.i1-polder, Z. aan dea Keten1cbe-polder, Z. W. aan Klein0rumoorden• W. aan den Ommoordscbe-polder.
~e pold., heelaande.grootendeel ■ uit uitgeveende p]u■eo, l,e■laat,
,olgen1 het kadaaler, eeae oppenlakte HD 481S boacl., waarvan, on
der lf,·,u_,.J;-,1-ap-Jm-/J1iel, 31 buad. ISO v. r. Hij wordt door eeoen
molen ,an het overtollige water ontlast. Het land lirt 2.01 ell. be
otdrn A. P.
WOLLEGAAST (DE), bnnrlje, pro,. Fri't1la11J, kw. Znen•o"'"",
griet, Do11ia.,,,,i1al, arr. en 3 u. Z. van SnttJ:, kant, en 1111, N. van
J, wmmff, I 11. ten N. 0. van Tjerltga••I, waartoe hel behoort, op
ttoeo aandisen heuvel • aan den rijwel{ no Sloten naar de Joure •.
WOLLEPLAA.T oHioouuwo, plaat in den mond der Oo,ter-Sclwltl,,
lmchen heL !liddrlgaL eo de Roompot.
.
·
WOLl,I~GHUIZBN, ook WnL111G1 ■ 011111 gespeld, geh.- in F11ter1110lJe, _pN>V. Groningen, arr., kant, en 1 u. Z.Z.W. ,·an 1'in1c/aoten, gem. J'laqtto,,lde,
WOLI>HAARSDfJK, ook WoL,■.uusoua, WoL••nnuuc, WoL•
r&UT.DIH.. WÓJ...a1011& en WoLHBTSDIJ& gespeld, oudlijd, het 'fijfde
eiland va11 Zteland, Bewesten &Aeltk; lliaus door de bedijking va ■
den Wilhclmina-poldet en den Perpeneher-polder pheel met Zlli,I..Be-.
"""'" 'îereenigd.
Wanoeer dit eiland bedijkt is geworden kan mea niet •eggen, De
lronijk1chrijver1 brenren dit lot lid jaar 800 a SISO. Hetgeen
on
lieatemd is eo nagenoeg bei selrde aegt , als dal zij het niet welen. Zekel'"
der il hel, dat het land deaaijch reeds bewonen bad; want iu hel jong1te gedeelte van hel dus genoemde Oud- lYolpliaar,J.ijJ: , dal is in de■
Dos ter land 1che • polei er, ten jare 1370 berdijkt, wordt thans
ien vliedberg argegrnea, gelegen op cfe Tol- or To ren •eide ia dea
Parenhoek , en uit der.en ia, onder meer andere voorwerpen (le welen :
11a •tee•, fragmenten kwart•, aandateen, scbierer, kal~steen ea krijt,
1l1mede beenderen vaa dieren , vogelen en YÎ ■scben) , ook te v~rsebij■
Jekomen een Germaànsche werpbal, hoedanige er velen te Katwijk ge
ronden z\jn een aantal polschcr'l'co, die het selrd.e karak'°r drageq
111 het ge"ondene te WijlL-bij-Dourslede, en , onder weer Yerroest ij1er1·erk , ook nog een aluk HD cenen ijzeren priem door 011dheidlienner1
rebooden Yoor een gereedschap, dat weleer toebehoorde aan eenen al1Udeo Frankiscben vellenbcwerkcr, schoen• or lleedermaLer. In die ■
:elfden polder werd in 1822 , op in palm. diepte , van onder de derrie
aag , oJ>rdelnn een nog gne. maar geheel doorroeale, \jseren hamer met
:enen langen 1teel, clie al mede naar laug Yerdogen eeuwen térug "U•t~
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. · Men verhaalt ,.erder, tlaL hel eiland, etrtL oaalrent liet jaar 1188,
mtt dH naam van WOLtHUIDIJ& it nruoemd ge•orden. Ook dit u
aiel jniat j wu,, 100 heL ,rvcger bataaa beeft., aal hel ook wel 'IWF
eMto oum hebben gebod , eo daar er 011 geen aadere voor wwà ia
Je plaau gtpffa , mogen wij bel er '°or houden , dal WOHIWI·
11u1, de eigenlijke , Nflle ee oorspronkelijke naam it. lr ia ook IIÏell
oneigenaardigt in. F11LP■1HD, WeHUT, is eene aloude A~i.u.c.,
Fri81Cbe en Zeeawaclae naam, die nn de ,ijfde eeuw af wordL aur
trolîen, eaa zeker 110g wel ooder 1111 aijn. Dal Vader Sron (I) m.
d,a Waiu,loed no Uil87 l8jJl:

Slll 2ttlant berbranc fdtttlile
.êonm Dalcf)rtn rit !Wolfaertfbth

bewijst alleen , dat die naam reedt toen 11lgemeen in zwang waa. Dit
blijkt al mede uit een charter ,aa Graaf FLo ■ ts V d.d. ll9 lei 1278,
waarbij hij eenige, door 01erlijden aan hem n"allene, Oflkia ÎII f',I.
fan,liJ;e aan eenen nieuwen leenman opdraagt. Ook _hadden dl! "Wtl
phaarsdijkache ambachten iets eigenaardigs. ZtJ waren desLQd.t mdi
gemeene ambachten , die door allen geiamenlijk beaeten werden, ""
nar sommigen 1ich naar de amhaeh.ten meer bepaald vernoemden, liet,
pen het waanobijnlijk maak.t , dat bel geheel allereerst wa ia he!
beail 'fan êéo peiwon , wiens afstammelingen of enen de baiUÏIJ in
ltaar geheel lieten , maar de opbrenpt naar gelang van iedcn mipra·
•en Jeelden. · ·
Sabbinge 11111 het hoofdambacht en lag in het midden. WU 111le111r
van , dal het in het begin der dertiende eouw reeds bellood ea ia 111. 1ien •as ; want G1LLII YAII Suam;■ komt in de brieven na td llt
15113 bij herhaling onder de Edelen voor. Het had, '"olgeias de•
meinrekening van 133i, eenen omvang van 141S0 gemeten. Tbu, lel
de Oud-Sabbinge-polder nog geen 316 gemeten, maar tot brilllld
behooren, behaln het Z ui Je r land en de N ie a w-Sabbia1~
old-er,· ook nog gedeelten van het W e1 ter Ia n d en het OOI ter•
and. De noordelijke verliezen zijn oog nieL herwonnen. fa 01d•
• Sabbinge 'fiod& men oog het dorp van dien naam, ook wtlhrt
Oude do r p geheete. , wur voorheen meer Edelen bonne WD11Îllp
hadden, rondom ccne vrij aanzienlijke kerk , welker ovemHjfselen, tllam
pbeel opgeruimd, ataao af,ebeeld in den
YoU,,J,,,,,r,l
'foor 1837; terwijl op weinage schreden aCstaoda zich het Hai1-t1S a b b i n ge 'ferhief , waarvan het onnchot thans tot eeoe boetmW·
atede is ingerigt. VergelUk voorts het art: S.&111111:1 en het dur gt
atgde, aangaande bel wapen.
Oostkerke lag, blijktns den naam, tea O. tanSabLiage. Bidder
GrLLIS v.aa Oonuau, komt in 1311S ,oor. Het ambaehl ,ns ia JSi!
rroot 81SO gemeten, maa.- ging weinige jaren later nrlore■ , en blei/
drijvende tot in 1'70 j toen een gedeelte er no herwonnen werd in dn
Oos te ria n d se hen-polder, groot 91:1 gemeten, van welke effll•
wel 1lecht, 6411 tot O-o st k c r lt e behoorden. Het atrekt 1ieh ni
den Helleweelsclien weg (i) oostwaarts op uit tol tegen de gl'fll' 111
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z,,,..,,cAeri

(1) Bqek IV, ,.,, 5:11 ea 622
tfJ Op de kaarten nn Hnl'l1'0A Y&a den molon af noordwurtl ,..,_e. J>t ·
molen et.at ten W. na atralugenoemdea raponboek. VerrelQk J. "' UflllKIT DIII·
ULIIIIU, (Jo,üdü111fltU' 4ft" A/o"th llttl11adtr1, bi. 18.
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~ ea ben, ,ooru dl Lea Z. aaopaleade groadon. Hel J.ijaoudor
wapeu ,an Oo1llerke beat.oad uit drie waue* manen TAD IÎIYV, op
eu Yeld vao u1111r, In drn auidelijlLen hoek 'fan dea Oo.terlaad.sela.
Polder, vindt men • "dort bel lntale gedeelte vaà de aaliead1 1111w,
Let !,epDWCNHdip dorp Oosna1111. Zie dat ut.
·
Weatkerke l11 ten W. nn Sabbi"ire. Het bevatte in 1331 ia
be& geLeel 1447 gemetea • ID no, GOO , iie o■der de■ -■aam van • •
4ca veraaLwoord werdea, onder 1Jelkeo aum 1icb ook iemm~ Bde
lea onderscheidden, 1ooala Wu.,... GlloLia, n■ ••• ■ uNII, die ,n 15198
ia aaaaiea wu. Welligt dcclen aij laet aiet naar het hoofdambacht,
omdat er te dier lijde reedJ eeae familie beat.oud, die aioh n• ._
Wun1u1 aoemde, aaar het dorp na dien naam bij Scberpeailu.
Dat er 0Yea1Jel ook bier "91141 kerk 1tond , blijkt aog ten oYenloede
a~t een obarler- na 1318, waarin pproken wordt van J1.1 llu111U,
P.,, ,_ tkr 1'ull.rû i• 'Il' olplaaar,tlijl. Bij die kerk stond ee■
deip ,- eit ,ermits au, ia aeker gedeelle vu deo tegeo"oordigea Wa.
terlaadsche-polder , eea a&reek groad1 ÏI , vaa o■gHeer 100 roede■
lengle en IO br:eedt.e , waar men oural oude Cundamente■ ea ook
doodkiaLell heefk aanptro11'en • 100 i1 het allerw11nohijnlijkat , dat al
daar laet tl. We I t k er k e bnf'L plaan, Het ambaeht ia , behalve hel
martoe behooreade 1uidelijke peel te ,u dea W
er Ia n du he a,,.
polder eo dea Westkerke-polder, geheel verlorea. Het nllde
geldt •oden, het 1Lralupnoemde gedeelte van dit ambachl, ltet,relk
alfa .ll&IID kan ontl...d laebhcn van zijne lisgiog, jni1t aan de - 
den vao het Schenp , de Z.uMiet-, de Wijt vliet, de Arae en het Sloe.
Mea noemde hel ook de Piet, welke num nog aan-de meeat w11telijke
pont Tan.den W•tkerlLe-~der wordt IP'llevea. lleo pel'& er ,e1nchil•
lende baclarijvin1en tan. ll111111aau noemt het een 1roo1 dorp of 1t.e
deluin , me& kasteel en haten ; StuLLltiH■ daareategea • schobt be& m•
kel al, een burir Indien de ,ele overblijfselen na aware gebouwea,
-.,elke ■01 in he& jaar 1701 , ten Noordwe1Len van d111 tefenwoordipa
Walkerke-polder , op heL l&rand ae•ood• en HD daar :"l(Phaald ww
den, overblij,lielen zija r,.eest •aa hel oude ,ehouw, dat 10 1S68 door
de ue werd nrmeutu • en welb lora •OJ tol 1151i aan de goltea
welntaod bqod , dan moet het geheel e■ al buatea den huidipn rioadijk
laebbeo gelegen. Jo den 0111~k dier sleeohoopen voad men ia 1701
-ook DOi &tonkea ,aa replmatig geplate hoomen ; terwijl he& .._.
aeU aieh 100 ver weshraarll uitat.rekte, dat •en , bij laa1 water, van hl&
einde· ar, den nermao op het lange hoofd bij .lrnemuiden ~
koa•. A.an deun laat,ten n:aam 1iet mea, wauom mea dit Made ■
door bijvoe,iaf na de Pi et ondencbeidde. Vaa waar die bijaum oat,.
11ciad sullen wij kunnen opmaken uit het wapen, in verband met NDÎp
-cbarten. S...u11&1u geeft all wapen van de Piel. , ee■ veld taa sil••
111tL een kruu na 1■bel , nrgeaeld Tan eenco 1le11tel 'fall keel in elk
kwrartier. Dit doet denken aan geet&elijke berkom1t of heenebappij. Ba
werkelijk beat.oud er IOOdaaige. lleL kapiuel ·tan St. Pieter te UtNebl
beaat, al aeer vrMg, op WoLnA,..Hlltt 1001Jel al• op B • r11• ht1 1
Zvil-Beeelat1rl- Be•ulea-Yeude en Noord-Beul••"•
de meate tienclea en het au het be&it daarna verbondeae palroDMt,.
schap der kerken ; doch •erruilde due, in 1310, tera andere goede-:
reu, aan den Graaf, die in 1311S, wepna bot verlaelîen daarvan hij
ver1lerf, eeae overeeaumat Lrof met de Edelen , die den tiende■ vu
St. Pieter ia pach, hadden. Bij die 01eneokom1t , bij welke de Bee
nn ook 11Cnip matiaiog nn het p11tronutregt hedoogea til het Nf'
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TID pn11otalie TerwÎllrvea , trad Ridder G1u11 n■ 11 Ooanau ""
de gnamenlijlle Awbacbbbecren iu Wo1on&üuu1. op. la de lat,,.
domeinrekeningen werden. die ûencleo van Weslkerb paoemd, als dt
tieaden van •uiJn , g • I • de Piet, dat wel het aelrde ui lijn alt
• de St. Pielcnlieoden van beL Weslkerker-ambachl." Hoe helaaJrij_k
d11e waren kan daan1it blijken , dat in 1471 , loea er van het plleell
-ambacht nog maar ruim !114 ,emeien overig waren , die tienden ww
deo verantwoord meL i i iem. Mi roeden. --ilet uitaonderiog der,.,
den wamt de oude ambaclitea overigen■ mj van alle beden en •
&ID , die 1eeoasenteercl werdllb bij 1leeoacbielen1. BeL telChot WIi YGtr
de Am,bachuheereu. Alleen dan , wanneer bij de breecfte geheten wa
he&aa)dea aij mede en plijk de overigen. Bewijs bie"oor werd, ÏII liet
jur 1131 , gegenn ter rekenkamer te Bru1ael, en al1 reden dam■ ap,
pteekead : • om der A.mbachllbeereo gererli1Jbedeo niet te verkerlel;
• aijode bno nornaam1t1 inkomen." Zij weigerden ielfa oaderliau Ie
betalen bij steensehielen Toor dea Rongendijk-polder , bntfflllde dit
'-• gedeelte er TIit lol de o"d' ambachten behoorde.
Keeren we nn met onae gedachten weder wat achterwaarta , clan ,ia
den wij , dat W 01o,■ u11D111. , ala eiland , in de dertiende eeuw lllel
drie kerkdorpen , tw11 buTn en meer andere woningen van Bdelee,
er vrij goed moet hebben mtgeaien. Bij de oprigtinr der 8008' Vier,
1chaar in 1i90, werden dan ook vier Edelen uit Wouat.usara tot
haar toesel•ten , te weten : Piu11 l'ln1u1ooa , WOlll'III Sonl '"
Su1111e■1, W1LL1■ G1L1.111. u1 Ha llu•11 en
vu Sc:aam, die
op ·het oude dorp woonde, en beneTen 1ijn nder in 1fl0 WIi hel-'
1eworden met de ambaehllportiën , diê aaa den Graaf venalln wa
ren , door hot kinderloos sterven van Dona Do1aar■01U, en St•
W11.L1■n. De seaamenlijke ambaebten bevalteden, in het j11r UIH,
oolr. 4:147 gemelrn echolbaar land , sonder de vrooneit en andere nUt
landen. Van toen ar bepn er enawel een regt kwade &Ud·
In Nonmber 1334 , op St. Clffllensdar, 1,ralea in hel Wettea liü
·Mndeo lwee polders door , die ook reeds op St Catbarioad-, 1189 M•
aweken, maar toen oor hersteld waren. Ditmaal rïnaen aU verl11t1,
Ook Sabbinp leed aware Terlieaen ; terwijl almede geàeel Ootluru,
of toen of ren weini1 later, door de 1ee overstelpt werd. Op det
15 Janua,U 1:ffl8 verkregen intusscben Ja1 n• 8.t.n11111 en qjne •·
nn , op last van Hertor AL111cn, tergunoing om der, pol,e ia Wu•
•H ■notc(het Zuiderland)" te bevencben, mit• dit werk Tolbn«' are
\'6,ór St. llaarten 1:ffl9. Tien jaren later, des Maandags na St....,.
ten , dus 10 November 1368 , werd daarentegen het Weaten op aiea•
1etei1terd. De Pieter ■ polder gins met Jluden verlorenen - 1
Terlaten worden. Doeb dit Terliea werd eerlan1 verroed in hel Oollu,
doordien BertOtJ ALnlCIIT , aan wien bel verdronken Ooatkerlie nr·
Tallen or ventorven ••• , den 1IS April nro t aan W1LLDH Jla111111.
n1 C.t.rs gaf • Ie dyken tot ehoreolanden ; eu wt . le geven tot siaea
• seoenstcn alle de •tdike, Yoncblaodt ende slijclanL, dat Bheleghen
• es· in WoLnUnDTc in den prochie, die bi ouden tiden die OOltlerle
,. gbe1ieeten wu, ende dall oobedyct in der procbie vaà Zabbingbea,
• -tw1erd af te gaan , 1uut-.·aerd en noordwaerd , also als ouae Beal•
• m.eèlter beleiden aal van den dike van 7.abbinghen , ende also oeat•
_• waerd als 'l hem oorbaarlie dinkea zal." De eeoige voorwurde wu,
dat de Lelft de·r aanwin1ten aa11 den Graaf 1oude komen, en de we
derhelft aan ua C.t.r1 en •üne nakomelingen of erven blijftll, Dese
uitgif't had belanrriJke re"fol1en ; want ook de oudere Heerea beliielde■
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hunne regtcn , en d,u werd bel aog meer daa 'l'l'Ol!Ber eea onnrdeel
baar goed. De eente nucht was de bedijkinr HD ilea Oot1.erland1C1be-polder, met ruim 913 gemetea land,. IMAr Yondea de West.
kerken , die Yoor de inbreuken der golHn -Ukea moeiten , eenl'n
aieuwea bodem t.er bearbeidinlJ, Op• den auidel\Jken hoek 'l'ID dea
aieuwea polder , ter plaatte waar de vroesere kerk gutaaa bad , nr
, . . daa ook weldra een aiem, heilipom ea en ■iettw dorp , waarbij
ook de Heer YOOr. aich een ,erblijf deed bouwea. HU bad troa11ten1
aiet in eea1 alles bevenabt , wat hem wa■ afrestaao , en de nrlandin1
bleef ua dien kant Yoortduren. Daareabonn verkocht Hertog W1r.
•• , d• 8 Murt 1407, de "lte• , welke den Vont waren YOOrbe
boudea op de verdere u • - , ua Cr.&a ,..,.. Boa■nu ALUIC■'l'R.
•oor 3715 Enpl1ebe nobelea (iOISI raid. !ilS cent■). Dit pf eanleidintr
tot niemre lledijkiapa , ••• welke de belaa11r\lklle w11 da 'bedtikiug
•aa de■ Hongeudijhcbe-polder, ia 1'!19 (aiedat art.), di,.-ia
gemeemchap_met de heiren •an Oud- W olphlandlJk 'l'lnoabt werd door
811CTOa n■ Vooa•on, ale ecbtpnoo& vàa Joabroawe A,aa, '• HeeNln
<ÀAD dochter. la den nieuwen polder werden 971 IChothare remelen
pwonaeo, HD welke uo puoemcle Joabrouwe m bare deelpooo•
tea , 'l'ID bat Oo■tea afJuàead , 816 ~eten 1110 roeden werden toe•
pkend , welke ~ a,ea_ heerlijkheid vormdea , .weario d11plltkl
weldn kerk •• dorp ·pYoodeu werden.
.
In bat Westen clureatepn bleef het nrlieaea •oortdurea, 1ood1t,
gelijk wU reed1,opmerkten, de St. Pietentie~en aldaar in 1471 lleabt1
,er11Dlwoord werden met ruim i i gemeten. Het ovel'll!bleveae w11 be
kend onder den naam ,aa be t We ■ t ar Ia ad , tot 1675. Tea IJe'ffllga
'1'8n den fiCthrief na 1370 ea den •erkoophrief van 1407 bedijkten
da paameolijke Heeren tea .Noorden en Weslea, hetgeen h11n rijp
'8heen t.er bedijkiur, Ten Noorden , Y66r het Sabbiupr-gedeelle ••n
den ()oalerlandacbe-polder tegen de daar nog bestaande inlap , waar
&ban■ bet diep ligt , werd be& Harde b o I lek e drDOf gemaakt , door
da Beerea n• 8ou1N11I en C,n. Het wa1 ■lecbt■ 154 irematen irroot •
ea betaalde, nn wep de kostbaarheid der seeweringen ; pene IJ••
1cbo1,, maar 1tond nolJ Yermeld op de 1teearol ,aa het jaar Jlf8i.
Omeker ÎI de tijd, waarin het ,loeide; doch in bat jaar 16811 waren
u DOfJ oude lieden , die verklaarden , dat do Noordweg , thans nor
onder den naam Yan Rardenboldscbe•,-lf hakend , dur ter plaalll! ,
'l'oorbeeo bad doorgeloopen ovei de11 tegenwoordipu aeedijk tol &1111
eenen anderen , en dat het hun aog beugde , dat •U daár , waar nn
het diep wu , overhlijf1elea hadden geaien Yan tronken , irrebbaa en
eeneo kalkput.
·
Ten at1iden won mea , tegen het Zuiderland en als Yoorlaet lintr ean
den BonrndUuche-polder, Zicbuyt met 1159, en Beroeken 1aet
78 pmelea, · IJat laallte (welb naam aan roekfl , aorpn , doet de11ku) achijnt reeda beawekeu •te aijn , 100 niet ia de v\jt\ie11de 1t1ow ,
daa ·toch bij den 1&ormvloed van IISOD, die ook Ziohoyt 1100 erir ba•
veade , dat mea vreesde, dal het verlatea 110Dda worden , hetgeen den
l.audvont niet hehagen wilde, Yennh1 • daarby 't eilaat Yan Wel• faertldyck bij 1ucees1ie na tijde groote en 011verwinnelicko 1ch1de
• ea laat lyden 1oude." Deaweire ging ook dea 4 December 1!M)U ,
•au de Vorsten Mu1 ■ n,ru11 en l{uu , de ordonnantie uit, • d.,, de
• llipzetenen, aelande en· geërfde van Wolt'aert,drck gemeynlyk den
• dyk Jan voon. polderkt'n ,nllen helpen rerar•ren en Yermakt'n , ■ n
• den rrërrdcn en ingelanden daerinne te bate cameo," - ~rlcrl kom\
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,.,_., tea Z. W. tam «len middeldijk die er cloorloapt graet 16 ,
meteo , en ,ten N. o. YaD deaeD 110fr !18 rmelea , palende ,.. W.•
de bedijkia1 YU 1ü9 1 ea geheel ea al epse■omea oadw het W..•
•• Oad~Wolpbaanll4tuebe directie. D64r , . . mn oek
,rat.eriaplaia, waardoor be, epperwater aich oatlaatte ia de 1111a.
,reiki oade kade , DOfJ een buurtschap ,onat ia de ■abUINid ,...
t1orp, tegea de ,,."ide ,aa Fretleriau-pelder tenr1fl de trlllt
Rbiedde laap bel ,.....,,. of de ~ I , , i■ 1641 111et

de••
t

Jleena-~lder û ~ ea aog ia /fin•s.116i,,ge, dat pellll,
WU bowlen aboo lredericua c, a. Yoet een ...WOW ,a '-Jl,
door 1tarmYlaedea , . . 1UO, llli en 1111 , ,oor __. • f ••
+n om•ang beroo&I.
·
den 1aa~■oemden ...,..,. bnweek . .
1"1.,,.
dijk• Weef terloa,n. lloe\lelttke t\fdeD .-olpen, •:boe ......
w...uuan ooit acbijaea moge, het cleellle .,Ukelijk ia • W.
De banier· lier "'41heid wa, ia U.H, ia. Walehe.- opflltousJ 6 - • Zoid-Bnelani ware■ nog hi de llllllJt clea- Spaajtulla 1 •
ban bell·Wea om bel buarde •iddellla'IJ •ter balpe Ie • - • 111
deed cle 'IOOr de ,,QbeW ■lr\jde■dea neezea ·dat - - • llieb ap W.
nuuma aoudm w■ lipil, ea van daar •• ,._. ·lanp . _ . •
Zaid,liol helemmeren, ZU aonden er da• ftll ,y,,. eeae ._., lp
ail I om •it te 'fOOl'komea , ea die uitpioadenea psa dMtliJ lil
ruw Ie werk, dal de bolto inpseteaea de Tlast aamen. :Ylffllp
ataba lij de dllken door; die ,aa het Wll&erland op den....._
laoek, betfl!8D dien tea pHlp ferlorea werd , en die •• Oolle,lai,
ep een• oabekeade plull , doch met ltreDf ,erbod, YID de ._. 111
bitntel te 1...en. BV ba■ ,ertrek name■ •U ui& de klok·• lil
••• toren ,aa S.1,i,iap. Na buo nrtrek 'ftl'kleeddan aiela .....i,
ter mi,leiding· tan die 100 eawelltome beaoelr.er■ , de D11Dftll • ""'
wen en bentelden , in llal pwaacl , dea Ooaterludacbedgk • pà
si kon-. HieNloor bleef wel het eil1111II hehonin, me& .,.,. 111
laet W11terlaad ~ doeb fJel bevoed 1ieh nog lup ia ftef1 ......,
waat de ailpwebaen, te Goes afpweaeo , omdat mea ben..,.._.
en aaar brielea 'fllll Ar.u w11bue, topa wrder, .en de aelattrpWe,
Yeaea waren niet hU marte al de eebade le beNt.ellen , dae, ..,
1tlaea ea ltroomen allltff8hraatt, Ook loeD reed, •• bat :
Zailwlie&- ende 8cben19n
Locpea beide om 1trengen ;
■ehben haar YllrmeleD

.-ee1

eu

Wille• Wolfaerbdijk opiten.

Toen de 8panjaardm nit Zeeland •erdtiimn. warèft , .,.. • _.
N6 ~ , dat de eYe,aebleftDell, ia 1578, aa■ Wu.ual _.._..,
ÛI W eilan4 niel to houden wat, indien- mee hua , 1,o,.. .._
aob&el'llalNI en seacbotea , niet onderste■ ade mei eeaen l&ai• • •
pnet, pbenn OYer f1beel Zeeland bemellbreedle, Vu 111& ....
eiland wu ll'OllflDI Dieb offri1 , behalte hetgeen lhau ~ •
Nder deu naam van W·aleriar UD Oad-Wolpbaars•t•,
(l) De .,._,, IICbllnt me\ 4ie van S , , , i , ~ aJIIOlllem la ~ •
1ft
ia VOU'II'- Y-W DJe\ Zivl, 1'8ÜOr&iJIII van Z.,d; M,,r- eu. JIM tnft dill M
nlllll11 ook eltlen In Zeelan4 un, b. •· bU IVaardM. Be& lag daar lulQII
JaroeJilën nn 'Wa&11den en omer Vrou'll'eap&roehle, aroot bll de brudta 8J plldll
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en nrdronk op El!dalzend Maaaotenavond 146$ bit storm.
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.,.., 1181 semetea tilt raadea. Dit WIi ialua&chea oe1r. be& tijdperk
a" diepaa. 'fetllfÎIII ID HD dea hoog11ea nood. Alt ter gedach&eni,
aa d - ia het beittau, •• die watetfof aederL alLVd op aich ■Plwe
....... en a..t.l llOf lelJ8aweordig uit Hoen DUlgr..r, twee Oawo
en ' " - Peai..,........ - De latere g,oailu •onl•a ation

tfallk ....._..,

·ZU beauan ait: 1• den Ooat-polder of Oo ■ t-Nieuwlud
Hlaee-polder, li4Jclelmlfkins, ia 11197 ,ptt:18,em. i69rotdcu
CiGl band. li •··r. 17 •• ell.) ea verkrepn uil het un Ooailerle
llelaooNade ~te-fta HonreudUk, Btt de doorhruk van 1631,
WN cle smdoostpiinl •IIUÓ&, eo I giapa daarmecle IS pamea ver•
lono, Je .,...i,e ua iet aabteraitbreapa wan: dn dijk.
·
90 den Beere ■ -polder, nublf, ia 1646 en later, door .td...

.... ...... pnaleakreà, .... pleelle ..... Hoose_plHt met
Wr-.11---• weNI .,.,...igd, Bij wu toen mot:, 718 pm. i11 •. r.
LalW, .ÎD 1718 heeA mea wear 70 sem. aan de' aee ruee&ee mtoa.
We urliaea wana ND ,.,air YUl liet 001twaart1 opt.sen nu dam

n- lden1, door welk
, ea het ia het Wenen lleclijkeo der Craa!ë·
....... de eliatreem' naa, het v..
~-wordende'
._ uidellkea ...,., 'flD Wolphaandijk afka1a e, ea -Uno weilel\lke
11la ■ r,.. ••neen Nlaeul'lle. · Deer de bedijkiDr YàD daea poWer~ wer•
- in tel0' de b■tlD en de aitwateriar Yerl. . ' ......, eiade Hn
tl• aideqJlaen dUk ••• dm 0.1-Nieuwlandaelie-polder, 111 .bel
pn 'l'Ml'Waler benclapen ia eea watvgans, Tlaau1 h tte.. ·peW. ~
-

,.,.heea-

-

,roc

1170 baad. 81 t', r. ·88 ,. ell.
·
1° •·We ■ terta-adaohe-polder, herdUk&fa 180, HU tl.M!id'o
in 1tel • 1881, -11 werd telkea■ hónnchl , rroot liO baad. 77 , • r .

.. .. ......u.

,• bel oweNeliol ,an de Hoogeplau, ten p,oljre· HD hel •lililln
tier Garaalea-lreek, eerlaar nauw met \Vouauua1,a urbondea.
llianlit eall&ead in 180i de Nieawe•Sabltinre•polder,. gtvot,
KI ..-. i88 •• r. HU 91oeide in 1881, maaP werd ten HH'den jHe
hnencbt. Doch , hU a. ,lo..a •an 1808 aadermaal doorarelm,\e'II ,
W., hU d,U1'111 ut 18iS. Tf!OD wel'II laU herdijllt, 1roo1 Land.

,

M~~n~~

·

1° de in het weltell lot tegen de boaW'fallea na .Budell of d, Plet ,
wedvom u n ~ • eehorrea il, ten jare 1898 • de W ut• er kcpoller bedijkt, l"fl 118 hond 71 w. r. 11 T, ell. ·
·
De aohltieode eeuw .heet\ peae nieuwe wimlen geleTerd ; ~ • 100
ale 11' den- Heerea-pelder , ·werd aaapmerkt , nieuwe terlie■ee. Het
bleet eebler hU deae aiet, waa& reed, ia 17111 llloett dp den Zuidpunt
,an Nieaw-S.hltiop, eene iala,e relesd worden, ••n nagenoestoo •· r.,
..ake ruim liO pmeln ialtield , die eenÎIJI jaren daarná , reedl in slil~
m ...,,_ henohapesa waren. In 17111, hadden er nieuwe Tallell
Ylllr den ..-,ten Nieuw.S.hbiap-polder JtlUII, De 1oorgronden aa..
ûa, WAND , 10 drie jaren tUd• , 1-l tot 18 roeclen ierekort , · en de
9'81-wu tet 8t roecla HD_ den dijk paadercl , 1oodat men reed, bèt
iilaa
eeae nieawe Ïtllap wonnde, Dur echlel' de ,erlandlng , ia
è.e.je , Boapndijk , ■
lhaak ea,., merkllur toeilam , bepn da
liracllt 'faD den moom ook hier ar,. aemén, tolde, bij in 1809seheel
gesloten werd, Bij de gedarip ku1Lenweranderiu1, 'lolileden de ~lt'
waleringaloiaen ook niet meer aan de behoefte. tn 1717 wml· dtt1 etne
1ware 1leeue11 tl11it en groole kom met twee 1leenen bt11lcri gilegd 1. i'óo,·
41. Nieuw-Sabhi11ae-, We~terlaad- en Weitkerlui polder■, voor welic ten
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oa ander 011gcveer 9000 gulden werd uilgl!ge1e1. Daarubo,·tt moestm
beide laaLslen ,a11 174~171SIS bij11a unafpbrokeo de dijk"o YVIWlftll,
ow legen dea aaodraog van hel Sloewaler b•leod le aiju, lerwijl .tl,
Niem1-Sabbinge, 1lecbl1 r11i111 288 gemeleo be,auende, door , .
aan voorland , ainkwerken , ena., al b.ooger 1111 boorer .pacb9' . . _
vrageo , aoodat. diL, korL na 1741S , lol IS gnld. per pmeL •• 111'"'1=1·
lleo schreef die auidelijke 11rliesen, IOO als wij n:eda àplMrklm, liie,
aan de da~mea , welke, oe lul ,,u GecommiLteercle Badn, • 
gelegd ge-.orden door hel Wolphaarsdijl.~e-gal, ten einde de ~
van Goeoje meL Wou11ua1D1a le verbiudea , ofMlal de Pu\je or liet.
Goesche-diep , \e dieper mogt worde11. Zeker i, bel , dal &ij de lias•
en de ,luis nn Oud- \Volphaandijk dra seheel oubruiüaar ·....__
De achip~n ,rerhuiaden deswege naar de nieu•e haven , uo dta W111arlandachen-polder; maar de landliedea hadden bel kw•; wllll •
landen 1londen des wJnten ".eelal onder wat.er, teldal ia 1791S OIIM IIÎelw
11lui1 werd gelègd in den Noorddijk. _van den Ootlerlaadacbe-poldlr,
\egenover Kortgene , welke U,000 sulden ko1lle. • . •
•
&> lleL '!a•L eiade der achtLiende eeuw wu ook dé nrlaecliDI ,la
Zuiden ,olkomeo cewordea, ea bij de bedijking vaa den Willtelaia1polder in 1810, werd niet alleen geheel HoagendUk berna
■cn , maar ook eene aaoaienlljke hoeveelheid nieuwe gronden , •• wdb
iU band. 4i ,. f, ISS ,, ell, aan Wou11HUaQ& wadeo &alplnl.
7° Hel vetlorea° gedeelle vao deo Be eren - polder , werd 11111. •·
dera oude en nieuwe gronden herkregen ia den Perponche,-pol
der • bedijkt, l.eD jare 1846. Durvu aijo aan Wouiwaaua lol·
fffoep Ht band. IHS,. r. SO •· ell, Na
eeQw• wOl'llela at
u baren , beeft da, W01.P11Uaoua &ijne oude uilpatrektlaeid . .,
eo doet alaoo wederom eere aan
wapen : eeo r=:oen vu keel tp,
eea veld Y111 good , wontelende gelijk Z.l~■da
" , op - •
aame11ce1teld uit iea 1olvende fa1cèo va11 .1inopel ea ail,er.
De 1~111en\ijke ambacht.en wordeo beaelen door Jonknouwel
Ma.asa. Baron- de PUPOIIC■U , . aijode mede por&iOJ1ariHe9 da h
'fall Cou111.11 Baron N P11,011ca1a 801.■mu.
WOLPBAARSDIJK, gem., JN'O'- Z,tland, distr., arr. e■ UIL
60,1 (3 k. d., 7 m. k. 1 S •· d.); paleode N. aan de 1.aidvlid, die
baar •an de gem, .Wiuekerke-Geeradijk-'1 Gra11eoboek-en-lame-·
Nieuwland, Kortgene en Kali acheidt, O. aan Kaueaclijke-ea-Oat·
BeYelaod ,
■an het Schence , waardoor .g •an '• Heer-Bendnb
kindereo•en-Wiuekerke en \'an '• B11Cr-Amad1kerke gllClaeideo
ZU i.taal uit lletceheele voorm. eil. WolpbaaudUk., met 1111
d. Oo ■ tk..-r.ke en de ceb. Sabbin1e en de.Oude-kaai,•
slaat , •11i«en1 het. k•da1Ler , eene oppervlakte ,■n i671 buad,, ...,.
oader i8i1t bund. 89 "· r. IS8 v. ell. beluthaar land; telt i!0 lt.,
~woond door 280 buisgea., ui~akeade ene bevolki■g ,........,
tHO inw., die hun beat.aao ,inden ia den laodboaw. Ool laeef& ,_
er eene~ korenmolen en twee bHens : eeno in de Scbeua-, welk&
llerk o_palijkl , e■ eeae goede &egenonr llertgene , waamaut ia IN&
jaar 1847 een •teifer i1 gemaakt ' lot aaol,aplaall YOOI de claplUu
van llliddelburg en Rouerdam voorbij komende 1toomboolen , •welle
corresponderea op diligencu vau en naar Goet. Ook il clur Jae& peil•
,eer op :Kortgene.
De Hen., die er ongeveer 1ilID in cetal a\jn, onder welke 470 Le
dematen, maken eene ,rem. uit, welke tot de klus. van 6«1 1 ril&
un 90,1 1 ~rste seelie , be.hoort. IJl' eerste , die hier b1& leeraaramlit
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luie(t waarpnomea ia pweest Ju 111 K11un of C1•11t11. , die er iD
11S8i kwant, en nog ten ulfden jare nrvangcn werd door lln1■1u
Caaaot1111 of E1111, Predikaat le Yert11ke, en ir, tli91 opp,olgd door
PUTa Dl BaT. Het 1,eroep guebiedt door den brkeraad, 011,ler mede
a&emwiDf van den Ambachtabeer, De kerk staat te Oostkerke,
Zie dat . woord.
··
Er bataat , ..dert het jaar 18~, ook eene _gem .
Afseacheidea.. ,
die 73 aieleo lelt. Uur eerste Leeraar wa• W111••• G,uuan, die er
in het jaar 1844 kwam en oog in dien1t is. Hel kerkje •taal mede
t■ Oostkerke.
· ,
De 8 R. K., die er wonen, paroohiirea ·te Ooe,. - De i Isr.,
die. men er aaolrt1ft, .,.hooren tot de rÎDIJ••JD•IJOP Yan lliJJ.P,urg. 11:en heet\ er ·ééna school , te Oo • t k er li e , welke semiddeld door
11SO leerliopa beaoebt. wordt.
.
Het wapen der gem. Woa.n&U111u1 il bel aelfde als dat no bel
eiland.
.
WOLPHAABSDIJKSCBB-GAT (HET>, Yoorm. water, proY. Znlatul 1
hetwelk ait Ad Si/wJlr, noordoostwaarts door bet Yerdro11keo Bon•
gerltliji, naar de.Za■tllred Uep, ea ia den WilA,lain--,older i1 in
pd\jkl.• ZU dient thans lot uitwateri111 na dien polder , waartoe
._. llai1 in den aQÎd-telijken dijk lilJl, .
. WOLPHAARTSDORP, WnruanNa, of Wou11n101P ,. Yoorm. cl,
op het oude eil. Boruti. 1 dat i• ondel'IJffloeid en thana niet meer
bataat.
.
WOLPBEREN ,. Yoonn. kleine heerl., _pro,. Z1'itl-Hollalul I palndo
N. aan het Land-na-Arkel, 0. aan de Linge, waar deae toen in
de llerwede uitliep , Z. aan de Merwede , W, aan Scbellainen-1loot of
de Schellaiaeascbe baYea.
'
Deae heerl. werd , omslreeb het jaar HSO , door Ja■ XI , Boer ••
4rlel, Yan Graaf Ono YU Ban11 pkocht en aan het Larul-M,a-.irkel
geheoht.
la dae heerl. ,rond een kasteeltje , met eene kerk , ompnn door
NDige vÎIIChenhatten, welke alaoo een dor~j• vormden I mede Wor.
•--• of Wor.nu pheeten. Dit ku&eel&Je ■onde, naar aommipn
willen , bet ondente gedeelte Yan den tepawoordipa kerktoren Yaa
Gonaea.n gew. ., aija. Ja■ YAS .Aaur. liet het dorp afbrekei, ea de
batten nader bij het ka1teeltje in de «edunle Yan eeae 1tad weder
kwamen 1 ■oude bij l'bezigd
opboawea. De 1teenea , die no de
hebben hij het bouwen YID de , in hel jaar 184' afpbroken , Groote
of St. Jan1ker.k te Gorinchem , waardoor hij alaoo cle eente groadle,rer
Yan die 1tad pweeat is. De oum Woa.nau is DOIJ onrgeblnea ia
eeae tea W, na Gorinchem piepa pold. Zie het Yolgeade, art,
Deae beerl. is tijdens den aaalllJ, HD den Nie11wen-W011.berensche
of inlaatJdUk in de leYent.iende eeuw tea deele buiten pdijkt , welk
laatste IJédeelte .thau 1enaamd i, de Goriaehem1cbe-Au,linsen
of Groote-Guend.
WOLPHEREN, gedeelte ,an een pold. in het La,.._a-4rkel 1 _proY.
Z■i,J,.Hol/J,•tl, arr., kant; en pm. Gariaaltll•; palende 111. aaa de
Schellaiiteuebe-Yliel, die hem na den pold. Kwü.ernaak ea de Baar
aeheid& , O, .u.a de Lanp-Slasen ,
aan het Kanaal nn S1eeneabock •
W. aaa den Polder-na-Bo,ea-Berdin.ueld.
Dit gedeelte béslaat, tolgeaa hel kadaater, eene oppervlakte ,a"
148 bund. ISI •· r. 13 "· elt. Daarin staat éên h., •Unde ae~e boer•
dtrij , rn wordt , met het. terdore , door lil molens nn het averlolliae
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water ontlall. Hél laod lig& 0,$5 ell. ·onder A. 1'. Hij 1l11l oder
hel polderlrestuur van de Banne•no-Goriocbem en .Laog~Scben\ik.
WOLPHERENSCHE-DIJK (DB NIEUWB-) • oC BI l'h-1-w.,._
1c■ 1•DU1t • dijk no deo 416""""°"""' 1 pra.. ZuU-Jfollnd. - lltl
i1 dat gedeelte no den HoogendlJlr. , hatwellr. sim bawdu bet -1-1
van Steeneohoelr. , van de Scbelluioeoache-Lro1 tot aan den lriü,J,
wielr.el of ouden 'WolpbvtlllCbe dijk , bij de ve1tiog GoriDCliea IÎt•
strekt. Bij de graYÎD8' van hel Stelllenhoeksehe kanaal, ia 1818,
100k een gedeelte nn dese dijk , over eene aanmerkelijke leaste , •
geveer 1 el weg.
•
•
WOLPHERENSCHE-DIJK (DB 00D1-), rl•ierdUk 1 pm. z-.
Hollcnl, langs dè !lerwede en Gorinchem , zich aitalnkkeollt "'
even beamen de Waterpoort dier atad, westwur&a let aan den lria
kclwiokel. Het oostelijk gedeelte , aoonr ale de Doi•ellfl'làtt llftll,
wordt onderhouden door de •oormalige Mrafelijlheid· of-het Bijl e11
ligt op een gedeelte der grond1lagen van het geweaene kasteel der !Iem.
v.11 A11t1L , het andere door een a1111tal bU1ondere laodtt1ïea ÎII .i
Land-ria-Arkel.
.
Jo de zenntiende eeuw brak ·dezo cUJl door , waanaa Mf .. •
ditpe wiel bcmeclen de •t11d1pacbt ontilt ia.
WOLPHERENSCBB-SLA.GKN (H) , afdeelinir fttl den ,,..,_..
--,,oldw, in het bmd-1Hffl-4rhl, prov. Ztdd-Bolku, arr., btt.
ea gem, Gorixelwm.
W~LSEND, naam, onder welken bel d. WouNIID,
l.J, kw, ,rmn-qoo I griet. 1'y ~ , wel eeaa ffllnlal,
Zie WoniUD.
.
·
WOLSUM, W1,111JloFWILl■D, d., prov. Fmm,.,J, lr.w. ,,,.,.,
griet. Il' y,,Jwic.erotlul l •.arr., kant, en 1½ u. W. ••n
½u. l. 0.
ftn Bolsward-, áan de wymerh en het ]leer of ]lorràwielt.ie, l•lllt
er in de kom nn heL d. 11 h. e11 ruim U&lnw., en mei de daaue •
booreode bunrlje■: Laa rd, Jouw•• erd, Rem awerd, Vijfhi1,
Ytaum ea het Kelt log ISO- b, an HO iow., die meeat ia•••·
fokkerij hun bestaan vinden.
De Het'f,, diè er onsev•r IOO in getal atfR, behCIOff■ lel
11'olntJA•ffl· Il'ullwm , •elke hier ecne kerk beeft , die •46r de Wtr
,natie aan den H. M•1Tl11C11 was toegewijd. Het is een oud .-..,
met eene houten apiu • doch zonder orpl. Vroeger atood • •
11ware 1tou1pe toren bij de kerlr. ; doch deae -ia , •er111 boa••lllis·
heid , in 1819 wegebroken.
•
De 9 Doepsr,s,, die mea er teil• beboeren tol de p. ft■ U,.
tDfird. - Pe • K., van welke men er rllÎln 59 aantnlt, ~
te Blaa■-liuü 1 onder 117utl11Ja. -.. 0. dl:>rpteboel WMdt paiWtW
door 111 leerlingen bezocht.
WOLSUM-BN•WESTRR.I, kerl. gen,., pro,. Frielto.tl, ki.. u•
.'iwtd , ring van Yl,t.
llen
in deze~- twee kerken, üae ·te Wohoaa • Molll
We s.t .li e in en · telt er- !!60 llielen ~ onder wellr.e 71 Ledtllnalet. Di
eerste , · die io deze gem. ·het leeraarrunltt heen waargnomen , • ~
weest Coaan,n loua1u, die iil het·jaar 1608 he"aarts 1mm, 11
het jaar 16:J6 emeritnt werd en iti 1640 OYerlMI, Vreeger, allliam
van 11139 tot 1607, wareb· Wo,111• en Wans■ gecomhi__. 11111
Oost"bem, Abbega en Fohgara; en werden toen bedieed ~
Jnta C,1nu.1•M1, die in laatstgenoemd jatll' o•erleed. - In lid~••
114:J ontvinr due pmeenle nn deD Heer H.uo B.u,, ■ 1, &nuil11
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Predlkao\ tan Nieuwland , eencn ail•eren 1èbolel ltn ,èbruike blf
het Nachtmaal , en een 1ilftt'ell doophellea , bel lul1le 1,epuJde1Ul
veor Wotsum ten geschenke , terwijl eeniren tUd daarna &wee echl•
pnooten, "die •U onder bare leden aiogl tellen, TnoD011D1 Yu" en
i'oa11.Ta
een ail,eren doopbekken , bepuldelU" ,oor W•tllem,
nreerden.
.
WOLT (DE) af• Wor.D, water op de Yel••, J>'°'• fhUerla"tl,
,rel\e Îd de gem. Voont onlltállt , i6 eene noordelUke riglin,r , een,
clle gem. en nrtolpn1 de gem. Br_ doorloopt , waar het aich met de
f'erw,old111Ae••efering veneoagt, om d"e L ~ f te Yonnea.
WOLTBRDUOI , het noordweltelUk pleelte der bai&eal?l'ODdea tu11ehen f'uel en Bijerlo",J, pro,. Noord-Hou.'Ml. Zie \toa.naam.
WOLTERSU•, e11dtijcl1WatTa111a, d. in FiH"lgo I pro,. fiffltin.
gn,·atr., bat. en lla, Z.W. Tan . 4 ~ , fa. W.tenZ. vu
'l'm-lloer, rondom In lage derrieaohliçii fanilen , waardoor he\ éertUd• ,
altbaa, ao,r in 1794, des wiaten unit paUelQk anden dan Ûlet
ICbuitj• toepallelUk wu. Tbau •Un die laadee bgna allen ingedUkt
en worden doot watermolen, aitgemalea. Mea telt er in de kom ua
het d; 4'J b. ea HO iaw., en met de dur&oe beboorende baan. de
Bloken ea Ludeweer 8t h. en NO inw., diemeat ia landbouw
en Yeeteel bun beatua Yinden. Op •ele plaaben i1 diep in den grond
beate klei , die men aede~ weinig jaren il bepnpea uit te gr&'fllll ,
em daarmede het land te verbeteren.
Het dorp moet oud en 900rbeoa meer tat,uk van inpsetenen pweeat
.ga , daar het, vol,reu Maco , · de halte maaacbap tot het •el'!l'ur•
digen der nieuwe Wicramerkerk kon lnerea. Bet ia •a •Uden la
aU• eeae atunde heerlijkheid na de stad Groninp.
·
Tau den oadea naam 1'.Um"-' en ,r,Jt,,..._, kan ffl'moedèlUl
wordea afgeleid ' dat de eente bewonen HD. di\ dorp ,,• " · ia
wee■t' 'WÎeDI Aeera, , _ of (huil) dea DUID UD het latere ont•
1lane dorp beeh gegena.
·
Voor de walerlouing en kennis van den oadea watentaal claèr pro
vincie ia men bier op een belaafl'U'S&:t.- Immen de & , komeade
mat lwee takk• van Saliarme, ea
tena, tlfe ûch bj hel &bup,,
hok te,-i,rea, • ~t hier· clotr. Dae ..,.... ia oudtUIII •reed
pweei1 • 1-ek Hlû lea loerden
het Slochter-diep w11l SIII all.
wijdte_ phad , oûcbooa tban• gebrap op 8,IO ell.
bU dit dorp
lat aich de ~ bteed'ie ia den her&t oaderlcbeicle,. Bier_
eeb• ,èrdnlt a1oh dé Ie wecler ia tweeën ; de OOlttlijb lak leopt
naar Wittewierum en bli Ten Poal in het Damaterdiep eo IOO ,.,_
der; de aatlere 1111B mei oodenclaeülene . , . aaar Dijbhe,n en
aoo verder mar Lel
IOO all.ban, sommipa wille••
~
LDBLïs~maar loopt door bet Wcatermeu iOO ecb,edea lml N. wan de
Ie piepa, ftrder clip ~ de· Blokea tot op 10 •inu&ell oabij
Wor.~; bier •ereeoip 11ch .!l1 Xleitlool et mede. Venolpr11
11reomt. hel Lu&ige•maar Har Wt1onas1111 , kronkelt "
(laa noo,cl
waarll, ooder clea -nua .,... Oldeäplc.e; aetlDt, ua
,soordatJ.e
,u het dorp , een tak,icl taa de Be , Dtlllelijk de Sclilpaleo, ap , en
alftllgl Yenolpns den naam •• Wa1erloaia,r, oaclcr welkea naaaa
het tegeno•er Ooaterdijbborn ia het D111111erdiep Hit. Vaa hel._,
ar tol aan bel Dam1terdi8J1 beef\ dit Maar ,oormul1 eene aeer aan1ienlijke breedle gt!bad. De Kleulo,il ontstond ,oorheea uit eeoip
meerljes onder de Harblede. Hel ooatelUke meer , dal men tea Oot
ten nn WoLT1■111 ■ aantreft, i, nor om1lreelu 10 bnnd. 9root. Bin
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11ee1nL de laterbau een· befiu eu loopt naar hel Uocbraeer. la luij
1700 ia, op last •an hel Gere,tabof, door de ingelanden tau w.,.
r111u■ ,en de beide llaruledea, gegraven ter diepte taD 1,ilJ ell.• •
nihraleriag van bel Dnmaterdiep lot aan de Klei1lool , de W11cr1-t
11naamd.
De Hen., die er ISOO in getal 1\jn, onder welke 70 l.lldema1e1,
maken eene gem. uit, welke tot de klua. nn . 4 ~ , riDc 10
Slodlterea, behoort. De eerste , dia bier als -Leerur ,oorkaat,
i• geweest ukere JoaUU1, wiens s-lacbunaam wij niet ,ermtW
vinden , dia hier in 11S91S stond. IU werd in U98 opge-tolad •
81a11.1BDU1 J,vallian , die , uit naam van da Drost YH Z.llaaif bene
pen door Do111a na Aa1wu1, vóór of in. 1606 moel tertroUea el
overleden aijD I aaapieu. in da& jaar aij"e plaata ,1m1ld werd dot,
H1n1cn Joa,111111
JODna · Buaac:1. Het collatieregt, bet•elk bier
voorbeen WI!' b\j de adellijke Heeren eent ,.., . W11.HJ.8■ , daaraa Plllia
en eiudellJk bij Men. •• V .1dca: ■ , wordt thans uitpoelèad doór de
1ledelijke regeriar UD Grouingen ' welke het in 1711 beeft ~. . . .
. De kerk , wu een groot en ruim pouw , met - koor, al& •
~l•e maan uitpmetnld en voor1ieo van drie kerkramen. Tra jllt
1761S liet de regering ,an Groningen, uitbooJde der bonw,alligbeiddi
,eheele kerk , me\ uitzondering van het koor afbreken en eeae uo_..
!ük ~leiaer kerk weder opbouwea , ID UD het koor uoaloileD. T1111
men bevond ia 18S7 , dat dit koor, alamede de oude 1w1r1 ,ietu111&
toren , die , tegen den algemeenen regel, UD de oosbijdl HD lletber
ro op eenigeo af1tàad van het kerkpoaw , pheel 01' aich aehen llal4, 1
~• bou,nallig ,raren , om benteld te kunnen worden, werde■ llide •
afpbroken , en eenen nieuwen toren ten Oost.en van da kerl opp
bóuwd. In 1838 •erd dit voltooid, en de kerk benteld 10 ,erfnûl,
De beide klokken in den ouden toren hanpode , werden ia 1818 ter•
kocht ID er een nieuwe in den toren geplaallt. De ene dw lloUa
was grgoteo in hel begin der vijftiende eeu,r, ,olgea1 bel dllrapp·
vonden aeer 011duidelUk opacbrif\. De andere Uok wis gewijd uo '"'
Hnlig" en van H11S, blijken, dit optchrif\:

or

» ,Unno. bilt. JB.<.cat.C:.C:.1)1)1). fu,S fum. fut. bna.
» .tlDtllarbo. fn. fJonortm. omnium. fanctorum.
(d. i. tea jare onaes Heereo 14111 ben ik gegoten onder den R•la•

1

ter een van .llle Htilign.)
De Afpscbeidenen , dÏI er ongeveer 40 la (dal aijnJ behatm 111
de pm. van T,a-Bo,r. - De dorpacbool word& gemi deld • 88
1.a11111

leerlingen bnoebt.
,
Er ÏI bier nog fflle buaptede ,an d~ bur1 GI i m me r b a il genaamd, '
behoord hebbende aan d1 familie Wu.vu.D■ (1) ook Wa■nu, •
hroken -om•lreeks 1731S (r.ie dat woord).
Wouauus ia wermoedclijk de geboorteplaats \'aD H11aa Piccwr,
Raad , S?Ddieut en Kond der Ommelanden , geb. ilJ Maart 1618, die
aeer gaien wu bij Wu.r.a 111 , Prins NII Ornj~ en Vrtep', 1Gr1
bU 1ich te Parijs ophield , hij Koning Lmmna XIV.
• WOLTBRSOMEA-U (DE); water in F~o, pro,. f.i,,ai,,fta,
dat, in eene aoordweatelUke l'ÎIJlÎDg, vaa Woltersum 1111r bat 0.
•.terdiep loopt.
tl) o,er WoLTauu• en d~ familie Wg•yaLD ■• Zie llr, H, o. rau■, a,.., r,u,.
"1Manat, voor lffl, bi 111 e11 •oir, Da. W. G. lllll>D-Qllll. o,·o-. l'.i.l:lcl-1 ,..,
lM• , bi, Il en Tol1.

.
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WOJ.THAARSHOEI, 11.lcck laada ia Zallau, pro,. Ourij,ul,

lhwal,r, kanl. ra gem. RtuJl•, in de bunra. Lintl.rk, wellr.u
op 101111nitJe kaar1en al, een geb. voorkomL. - Dae •Lrcek: ï1 alda1
genaanid naar hel boereoene de Wol Lhaar, aldaar gelegen.
WOLTHEI\DUIN or Won1Ua1•, bel aoordwatelijlr.e gedeelte drr
buitcnnlden Luuchen Tesel en Eijerlaud, aoo als dit, ,-66, de bedij
king dier bui\ennld,m, ia 18311, wu, pro,, Noord-Hollawtl, kanL.
dra Heltkr, gem, T•zel.
.
·
HeL paalde _N. aan de Eijerlaodaehe duinen, 0. aan de Buikavelden,
Z. aan de iooger d11inen , W. aan de Noordaee, en bealoeg , mei de bin
nensl'IOnden en duinen , eene oppenlakte van onseveer ISO band,
. WOLTHUIS, buun. op de lliJJel-Y•l•"'• prov. G•lJerlatl. Zie
Wonuuu.
WOLTHUIS (HET EERSTE·) of Gaoon-W0Lna11 , landg, op de
lliJáelp,o,.. GelJH'lanJ, di1lr,
1 arr. eD lt 11. N. van
Aralaea, kaal., gem, en i a, 0. YaD ~pJJoorn, aaa de Welt.
DiL. landg., baLaande in heerenbuil en in drie, daarbij en alla Ie
aameo aan elkander in ee~ blok gelegene, hoereDplut■en , waartoe be
booru ~ienduije bouwlanden , weilanden , bouchen en lan1111 , grooL
te aamen 102 bond. 8 ,. r. tO ,. ell., wordt in eigendom beiei..a
door den Heer CoaT Ha1L11UI, ,,ooaacbtig te Diepelneeo.
WOLTHUIZEIUIARllT, ,oorm. heidegrond op de lliJJ•l-Pe"'-,
'pro,. Geltkrlantl, distr. Y,l"v,e, 1eru. A,-ltloora; groot 18i b11nd.
·43 ,. r. 6ä , . ell. Dc1e boidesrond i1 urdeeld ea lot bouwland aan
aN,.

r ,1..,.,

Y,la"

plegd. ,
. WOLTSCHE-WATERING (DE TER.-), beek op de .Widtkl-Y,,-,.,
prov. 6,U.,.laml. Zie TuwoLHC:aa-wnmH (D1).
WOLTZ (DE), os CL11H-Wo1.,1 of•• Wou, •ri,-., grootb. LUftWl

b•rg , welke in bet balj. Ball.ORMI& onLlprinrL , ia eene 1uidooatelijke
rÎIJlÏDIJ de beerl. .,Jlsiwgn en L•land dourloopl ; in de heerl. Ckrff,
die 1ij venolaeu doonloeit, eeoe auidelijke rigting neemL, en aich ,
na de hcerl. Sclutl,,.rg_ le 1ijn door1J91lroomtl, bij Kaole11bach , op de
freoaen ,an het rraaC.. H'ilc., ia de ll'ilt:1 ootlul,
De• riv. ia op ondencbeidene plaaLlcD, ten dienste
het ~ 
ea lloeaelluanaal , nrbreed geworden , doch het werk i1 HderL janin
plaali.t.
. WOLVEGA, kerk. ring, prov. Frirdat1tl, klau, wan llftrfflHn,
..bataande 11iL de volrcnde 11 gem, : Donker broek -eD- Ha u Ie,
..... Il.inga -Elalo-eo ·.Langedijk, Noordwolde-en- Bauil,
Old eberli.o o p-eu-N ijebe r koop, 01 deb ol lpade-N ij ehoh
pad é-Ter-1 d aer L-,c n -Old e hol lwolde, 0ldelamer-en-01de&rij ne, Ooa&erwolde-FocLleloo-ea-Appelube, Pe
-perga- en - Bludijli., Scherpen uel- Spanga-Mu n nekeba
ren-eu -Nijetrijne, Stergerda-en-liokera en Wohe1a
Sou o ega- NU ela me r-e n- N ije ho hwolde.. llen beef\ er.ii .,.,.
ken ea telL er 1i,i00 aielen, onder Hllu, !1700 Ledemaleo.
WOLVEGA t d., prOY. F,i11laatl, kw. ZtflfllleGNtlew, griet.
'"''Jfllff'f• "'.,,,;.J,, arr. en !lf u.
Yan
I kant.
W. van Oltkbrrltoop I aan den 1traatweg na Leeawu
en il u. W.
deo naar Zwolle , in een boschrijk oord , dat aan de zuid• f'n znidwestzijdi: tr,l aan de Znideraee onmerkbaar afdaah.
·
Het ia eene welvarende en uogename plaau , beL groot1le en sehoonsle
dorp en letena de hoofdplaats der grietenij Stellingwerf-W estei11de,
betl11A11 '.t' uit eene dubuele rij nij goed gcbo1&wde hu11en , met 1.-enige

,aa

z.

z. z. o.

n.........

s,,i.
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1if!::'&a•-, welke laatste lllllltal bewoond wonleo door de ubeideade
Ir.
• Mea telt er in de kom HD het d. 1ilJ b. aa '180 inw., 11
met de 1ij1Nlnrtea iOIS b. eu oap,err H70 inw., die 111ee1t hun belbu
,iaden ia akkerbouw en ,eeteelt ; brenreod1 het te deaer plutse in Oflto
,loed 11'8eiJend1 llakhoat ,eel toe, dat cl, mindtre lr.luu aich •
baadenubeicl broo4 kan vencba&'en. De inw., ,ooraamelijk de"""
••, •U• na eene■ aterlr.10 Loaw.
OCseboon bet dorp op aicb ael" aeer wel,eread i1, ICIO lij■ eteatd
de ia 11HDUncb1p pleaen koloniën Prederiu- en WillellllNNI fOOr •
..., oa,oordnli1 , nitboofd1 N111wijlen wel eeas kolonislell licla ÎI dit
1n de •horilJI ilorpen met e, woen aodenetten , alwaar aij du, 111
natleel cler i111J1Nte11111, Yan lievulecle n,jana ea oadentud maetea
erlangen uit de 1rm1Dk11.
OINler dit dorp linen ICbooae bouwlanden •• bo1schen , beanm
wei- en hooilaadea , die anidw1art1 tot aan de Linde loopen ea, '111
Oldeholtpade af, bianea tenen dijk bulotea ligpa , aunlien liet •
aenleopead lelWlllr , bij aware 1lormea , hier andenia1. •• schade
lijk. owel'ltroomiapa sou Yereonaken. In dit Leawur is ecbler, ÎII 1111
jnr 1864, ,eonien door bel boawen ,n eeno lieerwaallenlaia, ia
de riYicr , e,ea beneden lid &4KIIJlblamde Wijd cler Litile. Au da
1aidlant, Jaap de Linde, i1 Wo,,,_ rrooteadeel1 door ■ilpf'I•
•.-dtrijen begreatd, 100 dat hier f.cde gelepnbeid ia tot. mcla
en jap■ op watenopla e• andor wil •
De n.....,.,.pron1 nn Wou•.1 ia IDOlijel\jk op &e sporen• alatl•
1w11rlijk mel eenip sekerbeid te bepalea ; dat de naam IOII IQ• Gll1-d ,an het lf'o-■ land, aoo als 101Dmigea meenen (1), blij&,-•
inaie~, ahUd 11;ne giuing. Hot i, ec"!er Hiten_wUfel ""! .....
ku■d'(II •aarbe1d , ·dat Won11.1 reedt 1n het bes•• der dertie■de ••
nae aaaaiealijke plaa&I moel •Un geweetl, wonende er, te dier liji,
bit gealacbt qa den llidcler Buo , welke Hue aioli , - als lae& ,.
baal luidt , bij de YerOYeriag ofinnemia1 .aa n.-,,,. in den jare 1119,
aeer dapper moel p)rapa bebbea (i). Het dor, droeg in die !ijdel
de naam••• WoLw.11■.1, althan, wordt dit ■1- ID de 11.,. , _
opnel'elt. Omln,nt de aaamaoonproag, aullea •U nos met eea akll
weoril melden, dat tot an toe, bel kwartier Z1N11111...,,_, ,eneng
4e ••erige redeelten Yaa Frie,la■l ia boach,Ukhcid ourtrel\ • 111111
.alioo b,ierait, in verband met helpen ons de pacliiedkaadip plii!f·
18D Oftr die pNYiacie mededeelen , preedelUk mar besluiten , ui
fo •roege,e eeuwen , de IIOlacben alhier ,eel helangrUlr.er ea tiipr be
• - - lijn p,reeat daa tbana bel pwl is. Zooals me• ••'• ilja
· soadaaige oorden doo'1Jaan1 de w:rbl\lfpluts van wolwen ea . 
wilde dinen , en naaanaemende , dat aalb werkelijk aou bebliea plaall
tnonden, dan wordt de opgave ff■ den Heer B11•111u _, ....,.
•liiUolUk , te meer DO( , daar bet uit de, ia het G,ie1enij-bail Ie Wa
...._, v ■orhandeo arch1eun blijkt, dat er 1ich , in liet begin der ach!·
tiende eeuw , DOi wolYen en wilde nrkea, in die ,treken liebliea 'Il'"
•den.
D., Riff., die er ruim 11:IO in getal sijn, behooren tot de P·L!t
.,,,..a.....,,..1'ij,locer-n-1'ijel,ou.olû1 welke hier bare lerl _.,,
-(IJ
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der plu&a op 11a111 Nllipw urbefllt (P'Glld.
oaderhoadeo gebouw , dal In 1616 pbOuwd
wel "crnieuw.d Il pwordeQ, Er •lia tot dit bedebuit , . . ÎliSHfCO ;
bo•en die aan il. ZaidsUd• "inclt men eeneo blaa11wea 11Nn ia de ■
l'IIIIUr plDtllllld • waarop de ooden&aand• replea Ie leaen •Un :
.
..1... 1848.
,41, 1\'1'1■ J111,1,11■ • -. . . . . Oltf.,_ 1
'OtdfotÖH . . ' - ' , _ tjffl' ia 6oü ,..,,,
0.1 6rï,,-,.,. (1) D111n ••• B&IU'I' • .....,,. llna •
"-,
T., . . . . . . . . ,,ijw _ , MOM Cirid, Bll'IJ _,,, :
De kerk •erlÁlonl, a..-ipu pene aiL•lUlo praebt en be•a& ,an bia
raeo 1lecht• weinige pdeakl11ken111 , die den ondbeiclmianaar belaair
kannen iabonemen, ZU ia no •• fraai orpl "fDOrtiea, waarop aan
de YCN1nijde lae& --•olfende opHhrii\ pff&dell" wordt :
1733 i, _, .,,., ~ _..,. ,li,w,ie •~ JonW.. Dvao vua Baau
Bridal&n __,. _,1,,., •• . . . . . , (Il) ...
~ , .,..Îflf......,' '
'
.
In vroepn jaren waren de walNlen nn dit Ji.erk~aw mei oader
aobeideoe wapoabenlen , alle van de familie ••• Bau■ W..npn ,
welke echter tbana (1869) tot twee 'tenaindercl aijn ; het eae il Yaa
Joaler Wauq u11 Ba■u III hol andwe ••• Jonker DDGO Ya■ Ha■u.
. Op lael eentYermeLle 11'llrlp\'el'Wde bord 1lllat e-obrnen 1
OIJlJCCllVIII.
o, Boog INlgdorn a.... ,_,_,. w11,L• .... u......
..,, Oriemaa SteJlÎfl!/9fff ,,-.,,_... n olJl 111'1,til•I 6rid~ • N" _. Bildt,
18 ""'...... 17.i8, • ,, ?6-;-...
11,ru MMlmlmu.
..
tlP-"e llf.l .llcl we1ltiade
Het ia etn tamelijk ,aed

ar

F...,,,,,_, •

,..,°'"" •
obijt c1n

,,...·r.·

1s s,,,,,,,.,,,._

Op lle& tweede wit marmerldeaif,jgnbord leest IDell :
CJ:>IJC
IL
.
De. Boo, ..,.,._ llnr ,_., Deco , .. lwu • 61 , _ - '
,. _,..,_, Brwlwl4la OHr Stelli..,.,,.,f r u,,__, "-" ,_. Ami~ I • Frialarul & C C & C C áll cla
11, jam.
o6ljt • XXX /f'--,,_,
·
In deae ILerl ia aan clen noord--l-lant nog aaqwaiir de familiega:a(
keldu der Y.IJ Bun,, in.wel\• oadencbeideae ledu ••n dal ptlaoh&,.
ter ra1te
DHet rl• • n onder aadereA , ook de 100 tlftR!Je•
noemde Jonker Daco. Van deaen kelder i1 tban1 niell meer te aien "
hebbende mea •oor eeaip jaren de blaan•e, met wapem vooniene,
grafaerlen • waarmede de ,loef" der kul bedekt is, met eeoen plan•
ken• bekleedinir onrtroUea.
· De bnliahouten predibtoel , die, wat flan eon11raclie belrel, seer
eenvond, ia• draagt. vala:e111 OYerleYerioir, nog een merlwaanli1 blUlt
ni\ de tijden van den oorTog der· Iun1ter1eben en Jt.eullChen , in •er•
bond met Fraai.rijk tegen Holland , ia de jaren 16ft, 1673 en 167( ~
men •indt namelijk •n de leuning der trap, welke naar den preclil,toel
leid& • eene in,nUdinir naar den \'orm te oordeelen , veroonaali.L doo,

'""""'°"' ••

•Il•

ountl,e

(JJ Bet 'lt'OOr4 ~ la, an Uil, ID de
IGdea ftll 17111, Yllr•
dwcm1111, toa IND• fullllawapena Doelt. op111l11iften , Toor 41 D.lk111111elillpD WD
waarde , gèdald werden.

et) Bier ... -11• TOOrda afpbelteld ... Ylnnoedellfk !lb... 111 4e llllr lleftn
bedoelde reTOIDtloU,n t\ldn sQa 'lt'lfleno11ea, en 4cûelllll nllea 111• 1••-t ~
lfl' .td!JHrolitdl.
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qgdead werk&u.ig ea ia 1runclaQnlijk eea aabelbouw. Voer "
vèrre mea beeft kannen DlfflaD, heeft dele baldadigheid plub pW
op een der dagen waa dea ilS tot dea :n Augustua 1673, loen de "M111•
sl.erlcbe troepen eeaea onwerhoedsehea iawal in Friesland deden, De ii
der tijd aeer 1tevife11 en ander opechik daar11estelde kerktoren, nnl,
llOO als mea in het begin deser eeuw begon te vermoeden, bouwnlli,
want deatüd• vielen au en dan eenip aan den top losgenakle
op beL loeo 0911 bel&aande koekelhuis en ·omstreken neder, redeeea
narom hel: toenmalig kerkbe1tuur lot het at1irekeo der toreatpïta àe
aloot. Jlet dese werlisaambeden werd d1114id1 al 1poedig aaapan,a
soodat men , in 18011, de oude 1pit1, die miascbiea nOf een neka ,~
jaren bad kunnen blijveo 1taan , eemklapt ug venlwijnen ea plall •
ken voor aeneo 1eer doorlucbtifen bouten , met lood beldeedea, bepà.
Jammer echter ; dat dit nieuwe (ll•roebt ia geenen deèle lep lle ait
werkilltJ van regen, sneeuw· ea w1acl bestand wa, ; want reedt aa sleelii.
•einip jaren bespeurde men 111er vele gebreken en lekkaadjeu • clt
aen koepel , die lanpamerband IOO 1terk \oenamea , dat men , lil eea
-tamelijk ,roed ondtrlioud, 1poedif vreurbepo te koesteren, om bijlllde
weatewinèlen · den aiea1rerwellcbea ·koepel, op het kerkdak te IÎII
netlentortee. Om deae reden , besloot het toenmalitr kerklie,tua, lel
beL wegoemea van dit 011doelmatig venierael en hel claanoor in p1ub
stellen tan eene andere meer aaa het OOfllllrk voldoende 1pit1 ; 11il 'Rrl
kwam in 184i lol stand, la den toren hangt eene vrij 1roote llel,
waarop aan de b11iteu1ijie mel gegoten letten , de nnolpade ,..
HD

•leellfa:

gels

ltHD:

· '

ar .f'idt

.

.

Cornelis Crans EncfJula Snnb 17~1
8r3e ftloft if gegoten Snno 174,!il lffnbr beftffbl
'eé t,oOIJ\µrJgdloren l)eer ~onfttr Duco van Haren,

41§rirtman ober .,itrHing\unf:sleqltrinbr rn mibt
•rcommltnribt ter abmiralltrlt ia Brt~anb rtutc.
.

ffl .. '. ' .

'

2r. Ja.n Poppe And_rea van Cànter, 4'-eartartuf 'btr boorl,
.

·

mltlnabtrl

(<frittinü/

'5ron Wigeri, .lcfJröber ban rrn compagnie lnfantmt
rn Jan • Wiérda, -ltttcftboo atsrn ban •nrrna /
en
Jan Deótelius, .iUfrltituut ,Aitentncft albaat.

De R. K., die er 140 ia gelal 1ijn, maken met die van Oltlelaolt
l'•tle, lfyeloltpatl,, 'rer ltlurt, Sonnega,
en Oltlelaollsol,le, eene 1tat. uit, wèlke tol. het aarl•pr, un Fria·
Ion.tl behoort ; 270 aielen, onder welke 220 Cnmmnnikanlea, teil, •
door eeaea Pastoor bediend wordt. De kerk staat l n. O. •an \Va,.

Oltl,,,,.,

YIH,

11nder het behoor vaa het dorp

OIJiAoi,patû.

. De dorp■cbool wordt gemiddeld door een gelal van tiO leerliap
liezoclit.
·
!lll'n beeft te Wou1Ga een Departement der llaauebappij:
Tot N•t Nfl •, .Jllg-ttn , dat den 6 Jaa11arij 1817 is opgerigl ~
•11geveer 60 Leden teil. Er is mede een Distribntielanloor der lirie·
•enposterij.
· ·
. Ben beeft -hier •g het vernieuwd landlmit ~ waar de in de '""I'
anw beroemde Staatamau e11 Dichter 011110 ZwlD TAI H1,11a wDORe •
&ijne werken acbreef, terwijl hij hier, op hel huis in de soogenumde

D,g,1,2ed!yGooglc
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•Wildhaan, den i 8èptember 1779 overlee·d. Ook is bier in 183f
•• 1ekooo 9rieleoij-lml1 gebouwd; terwijl een nieuw landhuis van den
Grietman, ■ N. • ,.. H ■i.0111, en de daaraehler ligge11de tuinen en
bolschen , aan den l&rll ■tweg, niet weinig bijdragen, u10 hel inkomen
TID Weuau le •erfraaijeo.
Behalve dne buitenplaatsen tref\ men aan
den ooatbat van het dorp nog ilBD het Ternieu11rde builen L1en,■,1nu. Zie dat woord.
De jaarmarkt wordt gehouden den tweeden Woensdag in llei, De
kermi1 Talt ia den tweeden Woeasdas in Mei en 17 September.
WOLVIGA-SONNBGA-NIJEl,UIBR-EN-NYBHOLTWOLDE, kerk.
pm., proY. Fru•lntl, kla11. van IIHrm-, ring vao 1"olfff8,
•ea beert ia deae
üne kerk Ie Wo I Yeg a ,. en telt er onge
vnr 1840 sieleo , onder welke (80 Ledematen. De eente, die in
dne rem. het lNraarambt heeft waargenomen , i1 geweest Jouocus
Bnsanr, die in hel jaar 1800 bier stond , en in het jaar 1601 naar
Neordwolde c. a. nrtrok.
· WOLVKG·ASTBR-VAART (DB), nart, proT. Friala.J, kw. Ze
....,._, griet. SleUirag-f•1"e•leÎfllU, welke in eene noordweste
lijke ri[t.ior no· het d. W.olvega li1D1P Nijelamer n11r de tuinder loopt.
WO VBLANGB, fr. naam nn het d. 1'olnlir1gn, in het balj.
't'aD ArlOfl, rrooth.. Lwnr11bwrg. Zie WoLWIILIHIII,
· WOLVENBURG, Toorm. holwerk, op den ooordoostelijken boek der
1tad · Ulrecht, hetwelk nu lot aan19name wandelingen i1 aangelegd.
WOI.-YBNBORST, ,..oo,m. kat.oenpl. ia 1'ederll1nd•-611ia11tJ, kol.
Sari,_,,.,, aan de Ymle,,/,•rger-if'ffi, Ier regtenijde in be& afvaren ;
palende boTeowaarts aan de verl. bweapl, Lunette , boveawaartl aan
de •erl. kaloenpl. Ceres , waarmede aij later vereeoigd do laloenpl,
Cerea-en-Wol'l'enbont beeft 11itgem11kL ; ISOO allk. gtoot.
·
. WOLVB-POLDHll (DE) or" WoL't'I-IOUD t pold. in het Loa,1..,..,,.,,.,.. , proY. Zaitl-Hollantl, arr. ea kaol. Brielk, rem. /Jeh•
litrgea•ea-Yrie•lu'; palende Z O. aan heL Spui, W. aan den Nieuwe11iblag-•an-P11lleo.
WULVBBEN, pold.-io hel Lon'-a-4rhl, prov. Z•itl-Rollonl.
Zie W01.n1au.
·
WOLVBRBN, heerl.iodeO..,.Befa1111,pro•.Oelderlaad. ZieW01,nu1,
WOliVESCHANS (DE), 'l'OOrm. 1chan1 in het 1',.terieartier, proY.
6f'Oflirtgn, pm. en 8 min. Z, ••n • Lui. - Ter plaatae, waar de&e
tchan1 gestaan beet"L, aiet men &ban, vlak groenland en een klein buisje.
WOLVESLOOT (DB), water in het 1Ynterhartier, prov. 6ronua
ffl' pm. Hoogurl:, dat •an Patenwolde , ia hel. din1Ppil /foor,le,..
prov. Drntlw, afkoiDL, in eene ooordelijke ri(ling naar de prov.
Groningen schiet, ea àldaar aich ,..Seeltelijk door eeae pomp onder
den dijk meL het Hoeadiep Yereenift en redeeltelijk in eene oostelijke
rigtiag, lanp de Drentaeba laan , van de herberg en tolhuis , het.
PoJ,Ji,Ja,,ü genaamd , naar de stad Groain190 loopt.
WOLWEUNGRN or Wor.n.1HII ,-ia het Fr. WoLULHIII, d. in het
lialj. van 4rlon, meijerij 'Vin •drltlrngn, grooth. L.r,-611,9, lnr. arr.
en 6 u. W. ten
van DidircA, kant. en S u. N. W. ,an R,Jiagea,
geru. l'n fa. N.Yan Prrl. Men telt er S1 b. en ruim 11SO inw., die m-t in
den landbouw hun beslaan vinden. Oo& aijn er belangrijke leisteen1roeven , die jaarlijk1 eenige honderd duiaend •laks leijen oplenren.
De inw., die allen R. K. aijn , maken eene plll'. uil, welke lol be,
ap01l. ,ic. no Ltu:erA6•rg, dek. Tan 0,rrn, behoort , en door eenea
Paatovr bediend 11·ordt.
XII. 0..BL. •
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WOLZAK, buh, in heL 1raaf1. Z•~••• pto•. 6elderl.rul, dutr.;
arr., kant. en • 11. N. o. l'AII
fC!D• •• t a. z. o. m
6orml, aan den atraatweg van Zutphen .op
Dit buit. beslaat , meL de daarloe behoonacle ~ • n • eene OppN•
,Jak,e van i6 bond. 1 ,. r. 10 •• ell., en wordt in eipadoa •
zelen , door den Heer J. A, " Vw.a, woouch&.if '9 Gonul,
WOMMELS, d., prOY, Frinlat1d, kw, 1'alffgao, piet. H 
tleraal, arr. en i u. N. W. ••n s..,Ji, 1i u • .N. 0, •H.~rJ,
aan de trebaart no Bolsward op Lcieawardea, Bea &eh er in de•
tan het d. IS7 b. en 470 iny., ~ me, de daar&oe ~ baa,tja
\VcslerliLt.ens, Fyns, Sippeo,s, Tellen,, Geiu, S•?Rlts
Briuáard 88 b. en 700 inw., die meeä i.taa11 Yiaun ie de
veelcclL en deo landbouw,
De Herv., die er roim 61S0 in ptal &Un, behoona to& de gem.••
IY0111,,.,,._,a-llydallnl, welke hier eene kerk heoft, .tie ia 1108 pa..
is. De pnslorij bad ,66rde Reformatie een inkomn vaa 100 ...........
(150 uuld.), het ,ikal'ÎNchap van 70 podpW. (tel pld,); ook ••
er eenis p"1,ende van 100 fOlldffuld. (116 pld.). I>. P,ood •• •
~- Januisrk 1e Utrecht trok 12 ,c1ai1dt0 (Il plil, 80 cea&s).
W
is een ruito gebouw, met eeaeQ alQnapen loreq m ,an 111111 Olpl 1ien , helwelli. in 1846, in plae,.. •an het Ofllle, alclaar pplaabl ÎI.
De 10 Doop1trea,, die er wonen., beboeren lot do gan. •aa .,,_
vanl. - De R. K., wan. welke men er INllflYNr 40 ~ , ..,.
ebiëren le BolnoarrJ. - De. dar,-cbool wortl, ,.....Weid Nor - p
tal van 90 lcerliDIJIB baocbJ,
Aan hel ruime plein. waar ombeen de b. YIIII di& d•• ,elaan,
slaal 111ede het aan ■ ienlijke landgoed dèr familia 't'.11 B-r"1181; _..
eilf!lnaar is van bel .naeerendeel der landerije~ ia deH 1rieknU.
Vroeger stonden b1er de 1lateJ11 Baar da, H on in1•, J oar••••
l\er.o, Slaper& en \Valp, lhaos allen in boude,ijen ..........
Tescnw119rdi1J beeft men er OOIJ ecne fraaije baitenplaatt I welu

».
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den Grietman bewoond wordt.
Ju U9i leed dit dorp Yeel door emen OOfORINn
brallll.
Wo-■BLI ÎI de seboorleplaals '80 Cnal.lHI Sun.lT V....... ...
in 1UIU , t IS Maart 11173, als lloogJeeraar te L1111cn en _Bfjiri&I• àr
keiscrlijke Kamer le Spier11.
· WOJUIEl,S-EN-HYDAARD, kerk, pm,, pro,, Frialau, ka
,an 1/arlixgea, rinr van Bo"-rd, llen beeft. er l-.ee brbn , äM
te W om mei& en éé11e te H ydaard, en lelt er 640 aiele,n • ader
wellu: iOO Ledematen. De eerste, die in dele p,u., h• leeraanmli&
heeft waorgc110111cn t is sewecal Tao••· SrALIIAII , dje ~r in ltel- jaar
ilond , en in 11S84 naar Oosterend Yertrok,
WONGO, d. in Oo,t-lrul,'i, ~ het
eil. Cele6a, op ~
Noorrloo,lclijke landloos, resi!l,. lllemulo. - In de nabWaeïd ÎI eac

1wuen

!

tm ,

s"clude

trondmijn.
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WONKOEDOE, d. in Oo,t-/11,lii, op hel
resid. Ked.irie.

..

S..,,._,,.

eil. J-,

WON NB. pold. in lt.iJRlan,l, pro,. Zllitl-HoU.n,J, arr. Lepa, ·
kant. JlpAea, geo1, ZIO(ftf4Mertla,..; palèade N. 1140 den pold. Wijk,
0. en Z. O.· aan .de Broekvelden va11 Zw,mmi;rdam, Z. aan Tempel,
W. Hn Vo,hol.
WONNEBUREN, b., prov. Fr:ie1laml, kw. IP111cr100, griet. ll'o■•
11ratkel, arr. en :Si o. Z. W. van Sneek 1 kant. en 2 u. z. W. u•
Bol1toard, l u. N. len 0. van FeNmJuJe, w,arloe zij btoboorl,

WOII.
·
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WODKBUUBSTU-POLDlll, pold., prow. lrn111ad, prav. 1',,.
piel. 1',,,.,_,1"1 1 arr. Snrei, kant. Bol,-,d 1 aan bo'fell•
vermelde b., onder Perwonde. - Doe pold, ia bij den walenloed nn
i'ebrua,U tfllS geheel ondergeloopeo.
WONOBRODO, d. io Oo,t,.fndii, op liet. S•clade eil. J..., rcaid.
So,,olwaij11, atd. IJriun, rqr., di1t.r. ea I palen van Sitlcjoe.
Deo 13 JonU 1819 rukte een troep van iOO muitelingen, ..t eenige
,,ouwen aan bu11 beol'd, dit dorp binnen l dat hierop doer alle de inw.
werd 'ftrlalèa , die aicb in hel aabij gelegen d. Blado lerag tl'Okken.
De'KemmandanL 'fDD het fort Wonoprio, rokte dadelijk met S Ko•
~ I D , 8 Pradjoèriu en 18 Dayanpekan tesen deo 'fijand ~, doch
werd, 11a drie nrpeftehe aaHallea , met. flrliel , tot SeradJo lerllfr
,alapn. De Laiteaanl N1ar.&11T wu iatosachao , op aauehrij,ialJ 't8n
ilea Jl•ideat, ·met een detaclaament nn 80 lnland1ebe hulptroepen aaar
W111Uaoao gemarcheerd. Da muitelingen hadden dit dorp ,..,,laten, om
dea Demang van Sidayoe, die bU Blado llond, Ie raan aaHallea, toen
onffrboeds bet detachement. na den Luitenant. N1ar.uT ben ia den
rog •iel , en aolk eeno 'fetwarring onder ben te weeg bngt , dat aij
met ac:bterlati■IJ Taa eeaip naadels en paijoap, en na het beko
men van eenige-aeu,elllea en doodea , van alle baten de 'flo~ namen.
WONOIJOSS<J, dillr. ia Oo,e./flllië, op het S...,,._Ae e1l. J-,,
reaid. Boa;,,._. , reg.
WONO-LANGBN, plaau in Ood-1.tlii, op heL S-ü,de eil. Jt111G ,
raid. Ba•~, met eeoe IObooae 1ailutrfabrij1L.
WONOPBTI, d: in 0Nt-lr,.dii 1 op bet Sa....,,. eil. Ja•, r11id.
Djaejoiarta, lands• •,,,,,,_, - In ·t8i9 i1 bier eene redoute op

rwg.,,,

p,,_,-,.,

geworpea.
WOl!IOPBIO , fort in Oo.1.-lffliii, op liet S.ndtucle eil. J11,a, raid.
SOffldoij•, afd. Qriue,, rer, en diaLr. Sidajoe.
·
WONO.RKn.TO, d. in Oo,r./,&tlil, op het Su""'"1e eil. JaN 1
. raid. Madûm, afd. en reg. Poruwogo.
Den 18 December 1821 'fiel er tua.chen dit d. en Kara•p••g
een gneeht•'fOOr, waaromtrent men nader 1ie het art. Lu•rno,
WONOSARIB , d. ia Ooac-lnJil, op het Sa""'4#Ae eil. J11a , reaid.
S ~ , afd. 6riun, reg. en diatr. Siàjoe.
WONOSUBO , dislr. ia Ooat-/ndii, op het S ~ eil. Jawa 7
resicl. en reg. Pdtabn,g,,"9 , ia het zuidelijke iredeelte der residentie.
In dit dialr. ontspringen de riYieNn de Ka1ie-Pekalon1J••1,

de K.alie-Pabeaa en de lalie-Oeloe-Djamie. Ook tref\ men
ia dit distrikt de bersen: de i\010-Djambaagan en de Groedo, aan.
••heertcrdeboualaea Groedo, Tanaloon, llerer, Areng,
Lolon11 en Padata, welke aoere11-, poeloe, aem(JO!- en waroehout
aplnerea en na uitgestrekt. out. aijn , doordien hel aldaar guelcle wa
roebont 'l'OOr bet binnenwerk 'fan praauwea en het aempoe• en IOefllD"
bout Toor alle werken , welke aiet aan weder en wind aijn bloot llflleld,
gebruikt kan worden.
raid.
WONOSOBO, d. in Om lndii, op het Surulu:Ae eil.

Bagi.11,

J••,

W0.'10S080, plaats in ONl-ladii, op het Suncla,elw eil. J11,a,
reaid, Builffuorg 1 34 palen 'faD Batavia.
.•
WONOSOBO, d. in Oo,i-l•dii, op het S11tulca,cAe eil. J-,, res1d.
Djacjoiarla 1 met kam(lemenL e11 fort.
Den 13 Juaij 18i6 werd bier een allermerkwaardigat nat.aurvcr
schljn1el waarpnoraen , waarvan geen der bier gevutigde Enropeanen
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uoeb ook ae11 eoliel inlaedteb Hoofd r.îch een tweede voorheeld lieria.
nenrn kon. Omatreeb te vier 11re in den namiddag werd de bemel 1
na dea geht:elea dag helder la r.Uo geweest, eensklaps in mincler da
tien 1ninutea n1et aware wolkea • overtrokken en vertoonde aicli 1111
beL oog al, sebeel in mist en navel gebuid. Een aap storm grc11eodu auidwea&elijke wind dreef den wolken eehler 1poedi\o::!,
wierp eeoigo huiaen en kaaernen om, er , ea rukte een aànlal
,
meL worlef en al , uit den grond • &enrijl geweldige blil1e11111ralca
bier
daar nedenloegen l'n een buitengewoon ■ lerke 1torltept 111
ILampewenL in weinige oogcnhlikken__ gebeel ovenlroomde. Nadat l.t
on&ituimiJle weder eaien pruimen töd op de■e wijse had ■anplieadn
\'eranderde de wind plo1nling van rièting en werd noordoost; de "P
venuengde r.ich wet bagelateeaen ter. grootte nn eeaen muskellOfl
en de thermometer daalde tot op 41S°, graden. De ruwe onweemlll(
heeft meer dan twee oren onafgebroken voortgedaord , terwijl de koude
1torlrefen tol den volgenden morgen bleef nedenallen. Het ••• ep
merkelijk , dal, op twee à drie palen aûtanda van de dakle va■ Wt
lffllO■o , uagenoqr geen enkel spoor wu te ontdekken , TID de ,er
WoeslÎDf , welke de storm en bapl aldaar hadden aaageria~
T,ee en een half jaar daarna, diia 10 Janauü t8i9, werd dit relf'de
gedeelte de■ land■ op nieuw door eeaea orkaan geteisterd , die,
hagel en regen veneld , aan hoornen en gelaou.-ea veel schade lflelnrt.
Hij bam , in den namiddag, oit het Oosten or en deed den lhno
meter van Fahrenheit ~nblikkelijk lot op 70 dalen. Oiid• de ce
vall1111 baeel»Leeneo beeft men er opgemerkt , die de grooUe van kleiae
duiveneijeren hadden. In het fort werd eone kaaerne geheel ler •
geworpeu , en in eene andere werden de wan«Jeo ,net -onweenw1l■tt
krach\ omvergcrukL, De daken no hel kruidmagaaijn , van het "
pitaal en van de apotheek werden afgeslagen en de pbooweo ui,■
aanruerkelijlL beaehadigd , terwijl het water in de kueroe ea in udttt
gebouwcu lol eene hoogte "Van 6 palm, was opgeklowmea, Gel■W,
heeft niemand bij dit ongeval het leven verloren , o&choon m ÎI
de kuerne op dat oogeoblik •el HO of 60 menachen bevonden.
WONOSOBO, d. in Oo,t-lrulii, op het
eil. J. ., raid.
Kado.. Men windt in de nabijheid 01erblijlielen van Brpiijom
oonpNmg.
WONOSOBO, d. in Oou-J,ulil, op het S.,ua,t:lte eili Ja•, nsii.
en reg. Pekelu•gang, distr. 11'owo1ol,o.
WONOSROIJO, d, ia Oo,e..Jaiil, op het SnJ,.,clw eil. Je•, raiil.
Bnoclti, ard. Bo'"'°"1aa,o.
· WONSufWoLDU1, d.,Jll'ov, Frit,la,uJ, kw. 1'nte1100, griet. lfta•

es,

,u

s.-.,_

urtultel, arr. 9- 3i u. 1'. W. van S..l, laaL ea 2i o. ll. W.•
B ~ , i t1. N. O. ~ao llai'-, aan den rij,rer, welke van ~
naar de at.eden- Franeker en Bolaward , of, aoo ala mea dal noemt, hia·
oen door naar Harlingen loopt. De lisr,ng van het clerp is, - 1 un
den oostkant , aeer lioog, waarschijnlijk op eeoe nrhevealieid, i.e.
danig men niet ver •an de r.ee voorheen nle dergelijke terpilll lflWÎllp,
gebouwd. De naam ia vermoedelijk ftD W1uua, W&1.1a1, W•IUS
-tot Wo11 1amengetr0Uen en aal alr.oo welligt ao,.tl,tnei beleelenea,
llen telt er met de daartoe beboorende buortl'n Goj e m, B aje11,
Il idduu l'D Do11iawier, 43 h. eo i90 inw., die meest in de mltelt hun l,ei.ta11n vinden.
·
Ue inw., dies er op i!S na allen Hen. 1iju, bebooren tot de Po·
11'un,-r,1- l:11pier, ·welke bier eene ILerk beeft , •aarnn de l'roo,1 n■
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_St. Jan1kerk le Utrecht, ,6ór de :Refo,a,.,ie

10 teh1tden (il rruld.
40 cenll) poot , ouk was er een vicariuchap. One kerl is efn 111r
dig laoepelgebouw , met een lOrentje , doeb aonder orgel.
De i3 DooP:itr9., die er wonen ~ hehnoren 101 de gem. van •nl
...,_: - De do~hool wordt remiddeld door ISO leerlingen bezocht.
De verdien1telijke Frinche dichter ·l•• Pana Sar.vu•• , wa, \IOOr eenige
jattn bier Onderwijur en ligt bier hegraYen,
Ten Z. 0. no dit dorp ziet mea ecne opeae plaat, or een rond plt!in ,
dat bij verkorting aog den num dN-Sl van W eoren; doch oudtfld ■
Won se r w een t a I renoemcl werd , alwlllll' het rest , naar de gewoonte
der oude vollen , ouder dea bloóten hemel gebonden eo ot vot1oi1 of
v,Uspraak .gewezen werd.
WONS,.IN-BNGWIER, kerk, saa,, prov. Frie,lntl, kl111. nn Ha,rins 'f8D Mal:lttra.
.
lllen beet\ er twee kerlieo , eene te W o 11 1 en eene Ie E n g w i er,
ea lelt er 5l80 zielen, onder welke ruim 80 Ledematen, De eersté,
die in deaa p111. hel leeraaramlit beeft waarpoomea is gewent R•-,
NU Uanawn: , die la het jaar 11951 hier •• en in 1194 1ijne dien1l
moeal •erlaten.
.
WONSBRADDL, v~r W1r.1111U1 ~eir (he&t:elrde met WoL•
DIHA, d. i. le ....,,,el), grieleàU, prov. Frialawd, ••• IP11twgoo_,
an'. S•eel, bat. Bol,;,ard (i k. d., 14 m. k., i a. d.); palende
N. uo ile piet. Barradeel en F'nnekeradeel, O. na Hennaardera
deel en WJ1.!britseradeel, Z. 110 Wymbriberacleel fD den klolt1lag van
Workum,, W. aan de Zaiderdsee.
.
Deae griet., welka baren naam ontleen, :Van het d. Won (aie dat
arl.), ia nn het N. aaar het Z. 4 u. ta111 ea van het W, naar het
O. IJ a. breed. Zij bent de •olgende 17 dorpen : A Il intra wier ,
Arum,. Bur1werd, Cornwerd, Dedgum, Bngwier·, Bz
morra, Fer1ronde, Gaast, Greonterp, Hartwerd, Hich
tum, ·Hiealnm, ldae1ahahen, K1m1ward, Lollum,
Lon1erhoaw, Bakkum, -Parrega, Piuin, Pingjum, Sehet
taaa, Schraard, Sorig, Tjerkwerd, WHmarsam eu Woaa,
Hel grieteaijb11i, staal Ie Bolaward.
·
W ouu•m• beslaat eeoe oppenlakta , •olgens het bd111er , van ·
11,H0 bund. 36 •• r. 91 v, ell., waaroader 14,1517 bund, i1 •• r.
64 •• ell, .bel11tbnr land. Mea telt er Uit b., bewoot1d door 1&,s
buÎIIJ",, aitmakeade eene be-folling ••n oogevetr9000 in'lf., die meeat
ia landbouw ea •eeteelt boa beataan vinden, Vooru beeft mea er
IJ pao(abrijlten, t plateel• en i pottebaltkerijen, 4 kalkhranderlJe11,
S Mlheepslimmel'WflrffD, i looijerQen • i toowalagerijen, 1 papier-,
1 olie-, 1 boullall•, 1 pel- en 1 koren111olen,
De landerijen Yan dne 1riel. aijn ICllr venchillende nn aard , doch
o•er het algenieen
de noordelgke en noordONtelijke de beate , en
beataan uit uitmuntende bouw- en weilanden. De wettelijke aijo la·
ger ea dua beat tol wei- en hooilanden geschikt, waarloe het 1uid1JC1lelijka en auidoostelUke gedeelte,
aijne lage liSBins, renflf'tr•
11am aHeen belwaam is.
De Herv., die er n1im 7lil00 In gelal •Un , onder welke 1800 J,e.
demalen, make11 de volgende 11S pm. uil: Arnm, B11rgwerd
Hieb tu m -en-Hartwerd, lhm o rra-en-A Il i n'l a wier, Gaas l•
e n~Per1,oade, ldsegabuiun-en-Piaa·m., 'K11n1•erd, l,ol
lu m, Long er hou w-en-Schelleol, Ma kltwm-en-Corn werd,
Parr_ega- Hiulum-e n-Greonterp ,. Pingjum-t. n -Sari Il,
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Schraard, Tjorkwerd-ca-Dedruw, Witmaruam • Woa"
en-Bagwhr, die i4 kerkea hebben en door 1lS Predibllln ...
diend worden.
De Dooptp., die • onseveer 470 aiel11u tellen, maken gedeeltelijk
de gem. van lla Il.kam ea Wi&mauum-ea-Pi ■ rjam uit, ,-elke
drie brkea babl>ea , uaria de dienst door , _ Preclibatm wordt
waargenomen , en bebooma gedeeltelijk t.o& de gem. ..,_,,_, He,.

lingna or .,,..__ ·
1M a. IL, van welke mea er 00119,eer ISOO ulllreft, makea p
deeltclUk de slat. va■ •all.kam uil', welke oeae luk heeft, waarin
de dieaa& door Pastoor wordt wargeaomea, ea l,ehw .......
lelijk to& de stat. vaa Bo,,_rd, bel Btaa...,.;, or #'orha.
llea beet'& ia deû 1riet. iO aabolea , ala c ééae te Arum , '-e
te Burgwerd, ééne &e Cornwerd, ééN &e Dedgam, éne Ic
B1morra, Hae Ie lerwoade, ééna te Gaa ■ t, ééae Ie Hic~
tum, éé■e te l.i1111we1d, ééne te Loll ■ m, &wea te Makkum,
ééae Ie Parresa, "8e Ie Pinrj ■ m, éiine &e SalteUeaa, ~
Il Schraard, ééne.1eSari1, Mao te Tjerkwerd, 6'ae1eWi1mar1um III ééae te Woa1.

Vroepr atondeo iD dele

p.

twee

VOOl'll&IDe

kl ooner •• Oe1ekloo1ter. Zie die art.
Ook Wlll'III - 'fOOrbea de •tatu J Aclelea,
gema, AJlv•, Beije•

or Beyma,

kloodan s · 0 t• e

••bios• • .a.,

Boasa, Bo ■••••• Do ■ ia,

:Smiu1a, Hait1ma, Hiddema, 80Grtiai1tra, Ny"ia1tra,
Ockiaga,01iaga,S7tsma, Walta, Waltinga ea Wibraada,
welb lhul of phnl Hnlwaeo or in beenaplaaUe■ hulcbapea aija.
In de srlet. w......._ wo,dèn vele gNIOle ea kleine Waleftll
ravondeu , en vooral ia het aaldelUke rcleelte in de lage ..._,
Onder clese waterea DID!ID imonderheicl an 81UlmerkÏnf hel VI orll•
mer-meer, bel Parre1as1er-meeren,he1•akkumer-1■ eer,
die MD Workum lo& uo all.kam, aan elbnderen pebakeld, YWrl•
loopea, u aeenileb,thUn, Voort, sin .- ...., ftle kleine ~
11nflOllea, all laea Billaarder-meer, het Kerl.-meer, het Ypu•

•1.

·

hauuter-meer, het Uilke-meor
BU de LiUenlffllil kom& de Lee._warder-jHgnart hl tlae
grietenU, en loopt, •oorblt Bn,perd, naar Bohwerd. Vu ~
uar Wonnm loopt iugelUb eene jaar_aart, oase,_. ia de sellle
etreUing naar het suidwateo , door TjerkweNI ea Paneira, ....._
laet Workumer-meer en de NUehaiater.le. let jaagpal ....,. nat
is na Tjerkwenl l'ot aan Workum verbreed en bepaiad , en tlaa• de
uewoae rt•er '•11hea deze &wee plaalHD ; 'te,wtl mn ftD Tjerkwerd
naar Bolsward den Hemclijk moet gebruiken. Van Mallam loopt eol
eene grvote vaart, door heL M:akknmer-meer , naar BoJ,ward , an vaa
daar, oadet den_ naam •an de Wymerh, in Wymbriberadcel. Oek
kan meu na Workum, oftr de Werkumer-, Parrepster- en .......
mer-meren , doar de Scbaarden7l naar. Witmanom , Arum e■ J!ra
nuker varen. Bü Arum kruist. du vaan Tan Brander nar Pingjaa
die , ,ielke van Harlingen naar Bolsward loopt. Bindelijk, om ••
seene mindere vaar\en te 1pröen • loopt er nor eene vaart .... Bols
ward , door Tol1uma-1yl in den S~dijk , naar Tjum en Franeker.
Wo111ua111r. wordt. verdeeld in B,anendijh en Buitendijks,
door eenea dijk of slaste, die van den Pingjumer Halsband of Ringdijk
Zuidoo,t aanloopt; voort, 1aidwaarlsvver de Schraarder-aJI I dan oost•
waarta over de Bimorater•ayl door lnnorra ; daarna wet eeae bogl onr

WON.
de T)ir"wer4er-ay1 , ea voorl1 , lan,r. tien ...,,d..,n ,an hel s......r ,
in .Wymltrilseralleol. Doo,: deaeo dijt wortlL de griel. aoodanig geclaeld,
dal er jnisl detliea dorpen lcD Walen of Buileadijks, eo der,iee aa•
claro &en Ooa&en ligea; wonlende van bat utonen lwiutigstc dorp• Es:
IIIOl'l'a 1 de kerk ea pulorij op, den dijk gevonden, en hrl dorp elf• 111 bin
ue11• ee buitoudijllller ~fllllten geac1ieiden, echter ûó, da& het eer
,w ,er hel 1Jroel1'8 ie. Ower de ndoa der eento aanlegging ••• de
zen
..a, ,encbülend gedaeltl, tkao,.1aa houch hel nol' 1tur4
acbijalijk., dal llij pmaell& is , niet aoe 1eer ter afaaheidinlJ van hoo
p, ea lager l_... , ftllDiu mea dalf' buÏlelt wel bvop, •• claar
binnen wel lap lande11 wadt ,. als wel tol ene ,r:eo11ebeidin1 der ge·
rtgli9beid ,au Nido • Grietmauen, die eerli_ids dae ,pieaenij re•
ptdc:n, aan1elijk de.., binMll• ea de 8'Nlen, I.ilendijl1 i maar .tal
•eeleer de Jlarndijlt. 1111 - n Hheiddijk ~ hoop, en .... landen
ie IJU81MkL Anclereo neklea het. niet onwunchij■lijk, dal mea, clieu
dijk 11U.reer1, beblte aanplqcl, om bel indringen wan 11.-ewaler, hij
..... •lOINlea, in 'fCIOfl\jlle■ , te llelela.n , hoe,rel bij lefene IOI eee.:
r-eelwidinr . . . .... de .,... pietenU• f . . . . . w.........
eellijdl v.-ld wa. Dm ■cheidint i1r lwtein bad plaat, &Qdem de
oalullea dèr Sabierinpn • Vllllioopen, dom •erriel, toen d• S.k
lilelae ea ...,.__..... Vo"ten het •lai
wurom bel eiea
••......blnllk. ia" claa .... dne- "8nleelïn1r ftOf' . . . taueheakomend
r,:■merkl dOOI' oalaaten no ~e,deeldbede", hod4en làllf ,
en dat ML de,hah• aà • ~ •lethl■ '6oe petelri,t ~weed Ie.
Boe L..u; - . àn Jiosjumer
1eml ...,. een andere bool(CI
bion.tiji t • &neu tol nae 'ftl'leasing ■trekt ••n Pralfeleradeè11
■lagledijken ; deae loop&, oader dea neà ~ 11M1a • • Marn
clQl, deor Wilmanma; YCNll'II ..Wwa&waarb , mei eene borlo ever
Barke,,sJl, .... van daar MCloetlwaa,w' ten
'faD Bor.ward •
••,_ bij aiala eincleltilt ..., de■ ten&pooemdeir teNJtnigt ltij de

d!~

•àer4• ;

....... ,

H..._.

w.t"

Tjerbmle,.aijL
De aealljl.• clia deu-~ij to
beboori ten dnle
eaiier de eool,ll,ulÎI M vijf deel• • te wellen, te& a,a Balllam toe.
Doch le Jlellum •l.al• a ~jk, di8 dour
alleen- moel
WONeD ~.. ; IN •11111 Wo,kum. 0... tllfk à boveu tomre·
road, • men rUd&, aa· tien, bia•nvNI, ep eeen· wer; die in het
middea der vorip eeuw . . .. , ~ •erbelenl ia da den óC,aJ der
Kallamer· 11-laaerU, Jl'lflla..aeets Slatte-dlkea tereen!rir •icb
in den .,...., ..,. •n PialfUl■II' Rale...il en ,taitea· blJ Bonnema•
aalhe
•n den •-ltlt f IIIOda& , i■dita den dijll • • Owterbierum
IOl aan ftOfDOelllde Ultbe: in eonen peden daal ia, be11 Ne•ater, b\j
tene oa'llrlaeople doadmak" in .... geheete ,aimte liie&<"' landwaarts
in kaa dliaae--. Bw 1enaelkle Slagle-dijk rut , hij aijmr nreeaifins
mei den Hal,lland , ._. in •-- l'ti•er door Pinrjenr ■ur Won• ,
Cornwerd, Salwaatd, 1.onpr1i....,. 1 »ald1um en. me& nle I\J&albn
ea hUw..- , te -iraWJir om • alle te beseli,Uven. Van K;mnerd
rljlk men oek, ovo J.rua n Wia-num , ■aar Bohtward , en ,an

Wat•.,.,_,,

w........

u

llaar, lenp dea hoopn. an brealen Broerecltik , naar Nienwfand en
S■llèk. Deab de rijweg •an• Bot.-rd naar Fnaebr loopl door Hich
&tam, lanp tien Paal-dijk, naar deo oostelijkft tak des Sleirte-illjl.1,
die •an Achlum door Honnaardcradccl loopt.
Bij chia walcrvlM ,an PehlW81'1> 18iU bad dac grictenU hUaondcr
veel Ie 'Vden. llet uit1oadcri•1 van bel groolllo gedeelte ,an l' i n ff•
ju ■ 1 IJe..,...m ·ee■ gedeck.e ,aa Wi taursu m ,■ A, r ttw en geheel
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K. i,a1 wet d , wclli eotcl, deor bel 1lui1ea na de Baalumer-ayl of _,.
1eaumd• Sehotelbaak ia den Piagjumer-llalabaad , ftllr dea .leed lie
waatcl bleef , wa, den gebeele pieteaij owent.-d. Beaoerdea ■ k
._ u m liep de seedijk aeer pool 1Hur Hn eeae d-'nak, deela de

•

ijter eo opoll'eriag, geputcl mel moed en bellid, ftD ■ald&uma 1...-1...0 •oorkwameo beL geTur. door i.ûun met lleeaea ia bn gat ,
b1lwellr. ingala,en - , Ie • ~ - Zonder oadenebeill ,.. 1'1111(,
hebben alle weldcakeoclea aich op den dij• bepTen eu sicb UD lil&
le'!!ld dei:_JOlHn bloot.gesteld. Bet dijkl•toar v• w.....au
Zuidenee-diJun ,erdiende
weseo• waüaumbeid , ..11e11 lof'.
irpr 10 noodloUipr voor dittleel
de doorbraak bij laet W or Ir.•·
aur-hek, welke wel niet •an eeu MDmerkeliju •Udt• • ~
wu , maar· IOCb groot pDOIIJ , om ,. bij de ootaettead hoep .-1
van den S, 4 ID IS Februarg , veel water door te lalea. Door dil
water, vereeai1d met dit , belwelk doer dea Oude· ol Slaper-dtil
aLreomde, waren de laadea &ot aan Pa rrea a reeds dee 8 l'ebnaart
o,erdelt , welke ovenlrOOmi• aicla mede ai&arekte OTer de dorpai ,
aaa de Zwderaee gelepn. Van oaberekeabue pvolp_a •• dae ....
alroomiDIJ voor de groole polden, Tooral ook •oor de Mar ■ •, het At11b u u n ter- en Sea1meer, na welk llllell' iaaoaderlleill het,.._..
IUb pleelte of Semmeer •eel leed. De polder-dUua , den audrnr
'4D bet waler niet laapr kaaneac:le wedentun, brakea op meer da
eeae plaa&a door. ■n eene •reeaelUke woede ea een sera•, dat lieli
in de ,erte boeren lil&, 1lllrt&e btil w1ler aur bia-■ , • oTentreclmlle
de landen tol de verbaaeade b ~ ,an meer dan i ellm. Sommip
landlieden , op bootrlea woaeeda , wann nilig voor het geweW YII■
den ,loed; doch alelig wu de toaland der laser li1a-l• ..,oaen,
wolle bonne buiaen tot op eeae aaamerkelijke hooft• , NIIDIDipn ui&
lol aan be\ dak toe , met water opsev11ld 111ea, 1'e midi• ft8
deaea jammer be,iel op eeaen aolder . ., TIIIDW , welke •• . . . . .
daep door het dak ,aa daar gebaald en ia weiligbeid
De
was bij Bak k 11 m en 8 u r i ir o,eral awur pwsterll , weeral
in de omllrekea Yan laalltgenoemd dorp. Veel aehade werd w"
paal-, kilL- en aardewerk ,eroonaüt , en doorbr■kea 110ndea er
1&aaa lijn, IOO mea r.ulkl, met i•rn•i· vaa ■lle ..,........ t •ie& WOO,
gekomcD hacl, llak k 11 aa leed a111 veel ; de eclaade bier Yll'Olnlllt,
werd le weeg febr•JL aan de -dijkbuiaea , dié Hn aebtere■ deor de over1lorlende aeo aagaiagen waren. Aan deJaadqjde wetcl d-·plaalldea
7 Februarij t>wentroèimd, betwell bier het 'Hier IIGOllaalg deed rijaen,
dal bel in eommige buiaeo lot eene uamerkelUke booste iadroas , •
ia eeaige fabrijku I el ~ ltoad. Sa r i ir werd OYenLroomd ia dn
nacht tan den 7 op den 8 li'ebraa,U, Het wa• 1tond er 8 palmea
boten bel faoosale wiolerwater , ID
laadliedea, uo den toet Yaa
den seedijk wonende, waren IJIDoodaaakl , . met bon vee ea goed de
,lugt le aem,a. DU dae o•enlrooming kwam eTenwel 1lecbt1" DRIIICII
om , die, acbapea uil het land willende balen , onder .., be1-1:.
Slecbb •Uf acbapea aijn ia dne srietenU Terdroaku ; dan bQ■a
liOO buad. wruclilbur land, HD den beat,n CD kracbtiplea pond ia
dit geweal, 1loadea TID 1,iO tol S ell. boos onder dea ailptràta
plu , en bel nadeel wa11 den 1ind1 lans .-eracbterdea landbouwer wa,
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IJlrÏnpnd bcrt IDII gebroken

horens , en aou , 100 men aegt , aijneu oonpnnc venelaaLlip lijn
aan 1cker h•t, belw11lk, uil de naburige boachea oppjaap> door

woo.

oot

de i11geaetenea deaer •riete11U , na be, brelen der hoor■ en pvaupn
werd , · welke , oraebooo beu1elacbtige • 1uk weleer gewigtig
werd geoordeeld, om er een wapen wan aan Ie llflJleO,
WONSKR.lDEELS-ZUIIJERZERDUK, aeedijk,
Fna'-'l,
kw. Il'e1tcrgOQ.
•
0eae dUk begioL UD be& d. IaUwo en
1ich doo,pau auid
•11rl1 uit ".&anp de Zuider1e11, tot dift bij de at.ad Workam.
De dijlapligLigen , Lol dae conlributie beboontode, hadden , oeà at.
op wele uodere plullen , van oud, hunne hUaoDdere afdeeli.,... na de
dijkwerkea; doch den 8 llaal'.l 1719 •erdea de Hee,ea helen "an het
Hof Provinciaal , wepn• de Slalell rLia Laad,, l(elUl&ifd , G1D de p
meenmaking der aeeclijken, - · ,u uni- al1 pulwerk ,- in de aaetJde
cootribotie Ie ffftllen en de daar oter ontataoe paebilllin ·, hU ,..,.
van bemiddeling ea aouder worm van prpees., at te doen. Nadat bet
Kof aulb , - nopen• deae al• andere contributiën , gedaan en de ultn
op een wuien voet P81' bad , ia , bij Slaaubnlui& ,u i& JnnU Ya■
. ge11esd jaar, 1oedgekeurd de uitapraak ,an het·arbiuameuL d.-Hofa,
nopen• de tautiën der uedijlr.111 in WOIIIIUUU. en aijo und•I in
het onderhoud dier werken.
·
Dit ~eenmakea der dijltea, -■e uak ,an de aitente unge
lesenbeiél t wa, leq 'HDIÎeD daer ooatribulie. laar ltf8•pheoden :.
wan& , Yol1en1 S&aallhalui& Yan 19 JuaU 1897, werd bel eollept nied,
~Lip, om de doiyu ia Wo11Uunr., aa da noodt de parricu
liere ,nputenen e!I eifODaan du lasaden , OYW te balen , tot bat
verbeteren en gemeenmake!I der neclUllen en aardewerba aldaar ,
en echter is deu beilaame lchikkin1 , Luiten lwijkl door lepatland
, an vele dijkspligûgen • eersl !l!I jare~ daarna •ol&roUen.
tl,:t bestuur over daen dijk bood& aijne. ai&Linpn ~ Bollward en
bataat uit eenen Dijkgraaf, eeneo Gedepnteerde en twee Gecommi&
teerden bioaendijb , mei bunnen Bebnmeester , euea Gedepuleerde
en twee Geaommit&eerden buitendijk• ,· met bunnen Bekeamenter ,
bene,en• DOf eenen llekenaa.aler HD de 1tad Bolaward , mei eeilea
Sccretaril en eenen Ont,aopr-Generul.
.
WONSEB-VAABT (DE), watu I P.fO'• F,i.,'4rul,
griet. ,,,..,,,_,, in een, eerst auîtleltike en daarna weatellu riJ·
ting loopende na W ona naar •akkum en ltet Makkum.....,.
WONSER-WEERBN, geb., proY, Frie,latl, kw.
piet,
11'llfllfflMllll I arr. en 31 a. W, N. .W. ,an .S-i , bot, en 1i u.
W. len N. ,an Bo,,_rd, l u. O. N. 0, ,an ....... , wur&ee bel

gen-,

pro,.

,trut

u. ,,,...,.. ,

w,,,.,,_,

behoort.
WONSBB-WEEBSTAL(DE), DGfbU TtrkortiD1a1Waa111genaamd,
opene plaat& of rond plein , prov. Fri•larul I Ir.••
griet.
11'on,erGJ.,l, iO min. Z. 0, no W.., 1 i. u,
W. van Srlrunl, al

z.

Il'•~,

wau heL ffft' naar de rwooate der oade Tolken • onder den blooten
hemel gehouden I of YOD011 of •rU•praak pweun werd. Van dU1 plaats
heeft het d. 11'
1ijaea DUID ontleend.
WOOLD of Wo1.1, baan.,
6eldtrla,ul, kw., arr. en 8 Il,
Z. O. •an
kant. ea Si. u. O. N. O. ,an 4'iJI., gein. en
1½ u. Z. un IJ'intn,-ji1 met 148 h. ea 1010 inw. Man beeft. in
deae buun, ééae school , welke des IOlllen dnor IO , d• winters door
1150 à 180 lc,erlingeo beaocht wordt.
WOOLDB of Wou.ai, buun. in T.,,1141,, pro,. O~IIHI, arr.
en il n. Z. 0. nn ~l.,lo, kant. en f u. 0. ,an D,IJn, gem. ,11
rondom het d. ll1•g1l0 1•l91en; met 139 b. eq 980 inw. - Aen

°"'

z-,_,.,

e'°"•

W&O.
b:efL i11 dele! bu11rs. eene aebool , ' welke- genaidd11ld deor 75 leeniagen
haocbt wQNlt.
WOOl,DEUB_EH. (DE) , waterlie hr Tw•tie, p,ov. o--;_;.., , dat
oodet Lorruur, onutn1111L1t Enllellede , enUlaal , me& eeuen noord•a
tolijken loop langs Hengelo 'Wloeit, aldaar de L on • e lle r • be e k •
...._ • • • • 1111 Neonlwesten ,an Borne iD de :à a ontlast.
WOB.àU (Dl), rit. In Ooal-hilil, op het .4uo....._l. C.....,
op- 11......W, 111111 eeae eos&elUle •rigti•f la de- f:11111■ ,rli, 9ff aitleoeead•.
· .
woacu•mr , LatUIIIClhe num "'8n de ttat1 w.... , P""'· ,,,..
ltmJ, l.w. 1'at~. Zie Woaui•.
WOID&A&EN, INara. ilt den ,,.__,_ ......, pro,. Belrl,rhs:f,
B..,....Jûlnil, arr. • Il a. Z.W.ftll T'-l, kalat. •• 1i •·Z.Z.W.
IJffll• en 1& mht, N. telt
19d
19 it. eil oap,eer 190 low.
WO&m'-1.IIIDH, bDllfl-,, op
Zie a.....(W•n),
_woa1ce:11a, oac1e- 1r1111111 "ode •&ad Wo_...lé. . , ia h e l ~
--.lllenn, pro•. th,.,.laru:I. Zie Wa11ntclit•.
WOIUGBMND (Htl1), WCll'fll. pn, ten N. 1'llft het eil. Jr•i
prov, ..,_,,_ Zie Ol1nlft en Onnl.a.
WO&Jl.AY, eil. io 0...-.1•; ia dia· • .._., ""-,Il', lol tie
Ar.o.-llÏlll1Ne• bebooreuie•
......ipdup diteil. ende, de YCIOIWIIDlle d~·· N tea ... &rfara.
Oa,4-àfhra, Goor, lrHf11' ett Tree. -Voor Go6r ligt eme
p,ete ,...._Il, wurop door d1t· O.t-lncllllehe eom,.,..ie. de •à
aeherU plu& werd, die aadtrhand ur1alleo la. Ool -■dm, flll.
pu bel ...... dtr bewoaen, aldaar pen parlea ._. r,wwwlea

.11••,,,...,_;

- z.,,_..,.,_,,

de•,........._, .,....,. ~ 

M.,....

wo••
U.eil" til& eee der b e ~ lt ,_. de 1ripar• , list p

w .,..au a O.twalder.lrw-tiblndea. Op tweemtlea afaluds
oeldát mea Mf -fiJ1f aitaadjet·, die ftl'det antflarls . . . .
TUIICbeo Wouu en deae eil_.jfl Yindl men dit tri,......._,
H1d1..r. &lro.., IDdl baaae ffOuwea en limlena, aiel w bij
laar ....., ae& • • IIINdja op dim ras en ..,..._. , ...... del,
waaraaa - - ta-ea paltt lt. fttt
let ... de pmelü eilim
dea doOI' bel wam waden , •nr ftn• 9,IC>lel 1,iO eD. cHt!pllt •• War
be& nl• laoepr llaal, re"roileo aij kanooa. Op ftl'der al'phpa
l ~ o pet tht AIFoer dllll aijn pbeele fluhfedn-in l!eD& p,aaaw,
die 'WOOr den •iuaberQ bestemd i1 , en een gebee1 nNllld ,......_
heeft. • IJa. aeh&enll,_ leept in eeelf booge boft oy, ..a
9le·
km u oa4e, en bofell lwee· planken , 'ferdl!I' clan de 'fOOfllntlll uit ,
overi,-. al• da preuwe• see, breed , •U t.bhe■' ..,_ roeten e• Ilja
11181 een hek flÎ liitwn 'fOOftliefi , lleûeltll olb' liet offl'lloord .....
der lüadeMn 'fOOP te ltomen. 1M pheefe paia hui.-t ift drie •

+

w.a:,w

•ote•

vier bulten , met atap (palmbla4en) j'edeltl, op dew pnauw , die- lDfit
lweo maten prijlt, welke tol geen aade, oogmert dielleO , daa om
seenip • . . . - tot 11èraad•n te lieeflten. Beb and'eni MU&, l"a ■
drie aaa, elkander gelonclea bambenen· pmaalif, dient. OIII een~
nil, "Na· bieiew lef ,oenn , hetwelk I nen al1 op dv Cbinemclle jn
keo , al1 een waaUer wordl toegetouweit,
WOAIOlt, naam, wetlmt mea •bij ••rl•ling geef\ aan 1h: at. We■Daac■n in het A11Nd-1t11H-..4lt11U11, . prot, 1'0flrfl.B•wd. Zie Wo1•
ftlCllllf,

W O l\.
WORIU■, kerk. rins, pro,. Prïala,,d, L.la.,. van S...A, bo- .
alaaode ui& de volgcodo 8 gem.: H i.11d e I oo p • 11, Il o 11111& m, au Ik•
werum, Parr111a-Hioal11m-on-Gruo.11Cdrp, Suuoren,
'fjerkwerd-en-Dedr11m, War••·•••Solaarl, • We.
k u ia, :welke 10 kerke■ hebben , waarin de dil'nst door acht Pndi,.
kaaten word, waa'll"■omon, Men tel1 • 6iOO aielea, on• wellic
1700 LedeiualeD.
.
•

\VOllKU.11., pm., pro,. FrialllfMI, kw. ,.,.,,,_, an. S.-,
bnt. H ~ (13 m. k., 8 •• d.J I palende N. MB WODlel'lllieol,
N. 0. un Wymbriuendeel, Z. O. UD Hemelama-Oldephaen•ea•
Noordwolde en aan de ~ • Bind~, W. un de Z■iclenee.
·Dae gem. atul 111, de a&. Workum, bmeteM do Alokllas
un-W orkua, wau\oe •enalaila.acle bui&enbHrtj• • Ml He-iden1ehap , bel d~ukle Il olm ee r en •• llol groollll IJ9l!eelle YU
bel W orku mer-N ieuw land, belaootea. 1.U bcaluL, ,olaeae liet
bdu&er, eeae oppet!lakle •• 9819 buad. 8i •• r. 8i,. elf.,. •--
onder !11578 band. 77 "• r. H •• ell, llèlul...... l•d f tell ISl6 h,,
bewoond door 7SO b■iaps,, uillnake■do eeae be.olkiajr ••• UOOiMr,,
die lioofdaakelUIL deor de ...-aar& bna bll&ua viaden.
Jlen vindt a a ~ , dal in 1781 bet ■-tal kolclaippaa, at
hiv woonde, op 88 an dal der ~........,._ ep 17- ...-- werd,
Bene reels ftn bebacle ..ukea
~
brllffl , om dae bron • • welYM" uer t.
Tliau

..._,........,liet
.....
Wl'III._.
INargerl ia
r.:;r:.wmede•
ook baadel
op

been men laier, ....... ia .. - I e ..... , ..... Oftffleei . . .
,ele wakliaa • •
mea d,Uft er
ÎD paliar
Loadoa. ._.
er
ecnip IabrUkea ea ln&jUD, als 1 1 blkbnaduU , 1 pallehHk•
rije11 • Il paaueobaUe,Ueo, !l acbeepa&im-rweneo, l aout.liraad-e,
1 herluoüerU , 1 llllOllltouwe,U , 1 ...,.W-U , t boeli.d,uile,U , 1 lijn
baan , 1 wind- ea 1 11aardeoolie-, 1 pel-, 1 liw'D- an 1 \oetsaa~
Vroeger bel\oad er
110f 1 beeliupaelea en 1 aanleaw.........l
woor -Praaklorler of ~•OIIIMI V..toaiab aardeawerk, deeh de eenle
beeft leder& twee • dtdullle leden" ja. onlllaadea te ....._,

wiabl- of ■uiagdoende

m

De Renorm4ea, die• 1118& ia plal. . , onder _... 111ia
lfflO Ledematen, ...._ .... t-• ai&, welb- lolde-kla&"'ftB s..1 1
riag ,a1t ,.,,.._, balaoert • door ,. . .._.__ Wilad wuill.
De eente, die in dae pm. b e l ~ bee& • ~ , il p
,,_., T11111111 Iu.uaa ,u W..._ua, -■ ia hel ~ 11581 hilr . .,
en ia bet jaar 1187 of 1188 ■-- 8tinl ""'9l. De 81111e lweNe
Predikaat wu JMXI■- Do111111c1 VAU1G■U111 fJMU• na... Y.1■ Woa
so■) , die ia laet jaar 1811 laenrauta kwam• en Ïll 1ae1 Jur 1117
of 1818 onrleed. Het ~ ~ • . _ tlea 1.......:1,
·
De Doopsguindea, die.., 110 iD plal lijn,..._, 11111 tHe
uit de d. Perweade, Nlebuiaum an ams&rekea, NN , - . , ui&,
welke mm in de HStiende eeuw aebllnt ._.._ Ie laebbea, • 17Chie
lea , ouder welke .80 Ledematea, telt. 1181--, ._. dea Prelllibat.
~bied& door .d'en kerurud,
De lv ■ n-eliull-Lutherschen, dia • -,.,. . 40 iD p&al
1Un, maken mn die ait de gem. Sneek, Biadeloope ■ • S&a
,.o,cn en de griel, Bemelamer,Old4!:rhaerl••1t•leortlwel4e,
Wonuradeel-en WJmbr-iuer•d
, ene iliaalpm, ,.an Ba,1i n IJ ea ûit , die 80 11elen , onder welke 40 Ledemata , tel1. V'6r
184li moalea de l••sellaáb-Lulenlbea on \VNH■ Le . I l ~
lcr kerk gaan, ctuch ia 4a1 jaar is aU eeH lliaal pm, YBn Harli■gca

woa.
pwordcu , \\Hria d• dic:oal of .door eeaeq waalen Propoaenl af door
cleu Leeraar ,an Harlingen Yerrigt wordt.
0. &oo nHch- Kal hol ijlen, ~an welke men er 8IIO lelt, •
lieo, 111d die uiL deal. Hindeloopen ea de.d.: Ferwoade ea Nij•
hui & u III ee1111 1tat. uil , welle tol beL aar11pr. HD Fria/arul lleLoait.
ruim 6öO Commuuikaulen., Lelt , eu door eeaea Putoor bedielld ...'.
Mea heefL ia deae gem., twee Stad,. B11r4erechol ■ a, - .
ook arme kinderen oodenrija paieleo; eene ijaondere.telual
in het H ~ p , een Zondag1-Armeo-achool •
no Bewaancbool, welke1eaaa11N11ijk gemiddeld dooreea pha
4i0 leerliapll be&ocbt worden.
·
De .tlad. Woa&oa, eerlijd• Wo,.uuu,a , ool wel WALHICHO, i■ 1111
LaLij11 Voac■a,a I IÏfL 4 .u. W. ten Z. ,an Sneek,. IJ a. N. 0. ,11
Hindeloopen. Zij bell.aat uiL twee aeer. lange rUen hanen , wel" I"
houà aijo lanp.de vaarL de Wtaaert• 1 1111elke-uiLdeTrel.vurl m
Dolle,. ia eeaa auidweatelijlie rigting, deer dne ttad 1Lrooml n _.,
met de Droos• • Diepe-Dol&e, .door eeoe ,roote 11ee1luie , i11 de
- - . oatlut. Bcaitea deoe 1luil il , lang, den aaedijl t1a lid Ww,
l11mrr-Niemtland, ceN laage baiteobaua voo paalwerk,.-, \forlumer7aool pnoemd.
. , . .
Da pacbilite ligi~ .van dae ■ tad , als seeplaats, wat de onll
dat W011.n , vooral ID noepr dagen , een groot aai,deel bad ÎI clc
uachhaarL _., kofachepea; welke thaa, geh•l. venallen is. 0.
da huiaea •Un .eeaige. weiaige, die, sicb door gruoue en fra■ilieil •·
denelieiden ' do mea&e' uden, aQa aiet rroot • doch vele flD . . .
ael en.aialleltik ingerigt. BebalH de ~rm~de Bagijneatlml
ea de Nonaeastraa&, nabij de Markt, vind& IUH hier nogalàia
drie kleiae 1Lepn. .
·
.
Wegem den oonproas :,an dea naam der stad kan aicts.me.t __.
1aesd woalea. . lleD IOll kuooeo giuea , dat het woord ..U or•
aaa eea hoealuijk oard doet denken , en aaaaeQJeade, hetgeen .aommip1
8Û uur 1&ellea , . dat. het oude W&loDAICBI• meer westwurta, op Mamerkelijkeo aJitand ,aa de &eaeaw.oordige Friesche kaal , . _ .
ia ge,reed, dan il .hel .aiel ~loa1H-,schijolijk. dal het alclur tl
ia den omtrek· bolchrUk waa. •en. denke hier MD hl!t Kreiler-lioidi,
DM 4le uilphreida waterplaa de . Zuidersee voorhee~ dtoof en ,nclit
baaf.Jaad wa1, bebouwd mei oodencheideae bewoonde dorpen ea plat·
HD , il over bekead , ea IMD weet , dat dit· weleer altbana !iel "
wal wu in het Noordw•&ea du atad Uarliogea , 'fier. bewoaen l>U liet
oa&ltaao van daea. 11eboeaem &ich meer OQ1twaarla hebben aedetpal.
Dil ia aanmwking. geaomea aijada , &CIII wel .al, hetgeea wij na Sta
voren ea Biadelocipeo daaromtrent Yiadea uageteekeod I kan liet IIÎe
waud bevreemcleq , dat de .stad Woa&ua, al1 het ware , •erplulll of
h~bouwd is gewordea, Waaneer echter de afscheidini no de oadt
&&ad ea den waterkaa& gebeurd, of de tegenwoordige stad gebouwd all,
Ï., uit aebrek ua 11arigt deeaaugeaade , nieL op le gnen , en ligt aluo
in de dllÏlternÏI der eeuwen begruen.
Jim kan met geaoepame ~kerbeid ,tellea , dat ter plaalle,
.W0a&11• thaas i1, reeds vóór daL de Zuideraee heli.end
eelll fnolc
uiLwaleriag is geweest naar bel meer Flevo ; waa"an heL n11t en ,..,.
deel deokelijk heeft veroonau.t, dat ondencbeideoe fioosten of lerpcl
ter wedenijdl:p daarvan sijn opgeworpen , en dat vele huilfreai••
4aar11p hunne wonillpn hebbeo geveatigd ;. er al.ja allhan• tol op 1Md1111
blijlii:a ,aa 111 1oodanig gebouwde geb11urteo 1igtbaar. De gelepiheid
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•ID die ailwateriag en hel daaruit YOOrbpraitend. wooNINI beert ze
kerlijk allaina den aanbouw wan h11iaen daaraan beworderd • en d ■t
alles door den lijd · meer en meer naar eene stad doen relijken. He&
is eohl• niet bekend • wanneer Woasn woor eene 1tad i1 erkend en
1tad1priwilegiën beeft ~regen. Hel
t dat wij Woaa■■ ... ffDl'
stad gameld Yindm, " in eeo charter no hel jaar 1374.
UiL de-.a"'"1dilJ8' 1'111 de stad bij Sc■ou11m, -en oit eene en aadere
proclamatie van wervreemde ••ligbeclen in de aestiende eeuw , schUnl
te blUken , dat dae ltad ook twee JMiorten hee& pliad , eene ■ alt het
Zuid- en eeae ua het Noorcleincle ; tlaa· het il ••nehijnlUk , dat mon
die , oaclat de , ..d daardoor niet ar,.loten kon worden • al voor
lang beef't doen a(breken. Men wil· ook, dat nabij de si nis eenige
Oaauwe merlteekenen aouden aijn •an eene
bestun hehbrnde
·
seban1 or andere venterlûnr,
De stad beeft in heL midden een fraai JI ark t p lei n , waaraan het
St adh ui,, de Waar en de G rootekerk gebouwd 1ijn, en waarop
de jaar- en weekmarkten pboaden worden. De jaarmarkten nllen
in den 8 Mei en. ,!en 8 September. ·
·
Bet S l a d b u i , , llaaade ia den 1uidQOSthoek ,an de •ará , is een
hel oormerk van ,de llich
1eer def\ig t wierkanl rebonw , ~ik&
ting , mei eenen boogea tHp of opgang. Ud lienedea,te pdeelte un
dit geboaw wordt. ,ehmikt tot eenc niet onauaieinlijke berhe'B'.
De W I l IJ, aan de ZuidweaUijde dl'r Jlo;II.., is een eenvoudïe" doelt
lffl' doelwatis iaprilJl ,-.uw I beYeD laec.welk hel W a C. l b Q j I is.
VQlll'l\jd• giif een IJroof. kalleel , l D l.h i e III a h u i • genaamd , en
een weinir haaiden de kerk ;. aaD de •JYp"'6 1Llaade, pm -geriàg
sieraad aan de atad. .Dit gebouw, bel!welk lq lliaD hel adellUke
•lacht Uli IIITIIDA • dal nelal bet eenle ió' de ,tadsregerins WIi • Loe
behoorde , werd wel oen• Dwa n u • • Wor k. a m ,ebeeten. In het
jaar 1ISiS werd dit slot door de Bourrondiërs , onder bevel van Joau vu
W.un11&a en Gua•• Sca1111ca n11 Torm,aao , die de atad veroverd
hacldea , arpbrand , doch eenip jaren later il , in plaat, daanan ,
door Fauu,a n• hffWl.a. eea (rui nieuw buil plieb& ; nadat dit ge
slacht echter uitpt.orwen was , is dal gebot1w ia 1716 af11ebroken. lleD
had le Weuua voorbeen llOfJ eene andere dins , R o 11 i a IJ a genaamd ,
,taande aan de Zaûloo,Wjth, nabij. de kerll. Dit 1lot, dat .door het
galacbL der HOLUIIH'• bueteo wwd , die aldaar veel deel io het be
si..tr der ■ tad hadden i1 daarna , ver~oedel\jk in de binaeálandtche
1wi1ten, ln11ehen de Scbierinrera en Vetkoopers, weggeraakt,
De kerk , welke . vóór da 1\ef'.,-,natie HD de H. G111n11111.a. ,t:is
•...-Ud, en d..-tUd• 11SO goudgulJ. (ijlS pld.) opbrngt, bad eeae
•ikarij der H. Moag,l_ 11.a.a,.- Ier waarda van 100 1fotidruld. (110 pld).
en drie prehendt>11 , door de wandelinr ~rij-leen genaamd. De eerste
••• die prebenden bragt 100 goudguW. (11SO rutd.) op, de tweede
80 pndsuld. (120 gnld.), de derde 70 gondguld. (10I g111d.). Het
is eeoe rreote en fraai gebouwde kn1iskerk , die •oer dezen met een
totentje pronkte, doch hetwelk, door den awal't'n 1torm wan Janaarij
17SIS daar affewaaid •Unde, ,eden niet weder is oprebonwd. Ben
aware , en naar de oude wijae , in de. 1maak v11n die wan Oldehove te
Leeuwarden , gebouwde toren , wan i7,30 ell. hoogte, bnilea bet korte
•pit,, staal 9 ell. tea Weaten Yan de kerk af. Doordien er, selfs voor
reaip jaren DOif eene IJNIO&e menÏIJte van uitstekende steenen aao
de a11icleoat- ~n noordooarelijke boeken -wan dien Loreo aigt.baar ••·
ren , welke in hel jaar 18i8 lijn a(pbikt , beweren sommipn , dat de
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ktrk en lor• voora.ea aan olkenderen verlienden

HO gacheiden

•tin pwee.t, 111
ken ia

aonden · aijn na eeDGn hnigen brand , welb de

11roeger tijd heeft onderpan ; dan , bebabe dat na andere gebeo•
ia J!rieslaad , die ROff lieden van zoodnip verhaodstemm _,_
aijn , onlGocbenbaar ka• werden baweaen , dat zij nooit aan eeo llU_llig
gebouw 't'erboad" aijn pttees&, ie er geen pond ftll wuneläja&,
heid , du, na het. afbraadea der brk , reed, aan dea toren ,..._,
de llleloen ftD bat 'ferband aoo menirul41ig •• SGO paf ~ be
nen effl'blijven , al, die DOi beden 1ijn, Het blij~. ait een àalls
'8D 11 Janaanj HH • dat de kerk, in be\ begin van clie ..., t •
maal pLeel is afpb-c! ; waanelûjalijl is het , dat aeo, bij de 1111111
opboawing , ten oogmerk hebbe geluid , em de kerlr. tol au • IN
te verlengen • en daannedo Ie Yirbind1111 , doob da& eene wettige,
dat wooroemen hebbe werijdeld , denkelijk gebrek · aan piel ; Î11811
blijkt uit het nllile charter , dat hij lllie luiste opboowior, ia liet
jaar 1ISISI,· dat gebrek nNI no rroot ,ra , dat , om die k.-k • nim
te maken als sij thana · i1 , Koniug lmn aan de i n ~ lll
Woa&11■ heel\ lOl'lfesluan , om, Toer den tijd 'fan tie ■ Jlftn I de tp
kom1leo 'ND vie, Beaeficiëa. ook dunoe te gebruikea. la 111 it
dfte kerk berlaoowcl, waartee· uit het fond• vo11r noodlijdeHe •·

•=

ken de Uflienl\tb

10m no 0000 gulden ÏI teegwtaan. Het lqll
orsel der kerk , hetwelk pncb& wordt seer 9!N le
it
p
t in het j•r 1887 door :Mr. Ju RAa■IH vu Bm••· Dit
orgel il peel werbeterd ea vmruid .in het jaar 1811 , wllllte eene

+,

'fan 600 gold. lol pedmakto der koeten door Xerk~. lla
abelea en eenip der jeped1te pmeeateleden , bij '"1j,fi)tir Ïllle
le11ing, la bijNII 9ebra,rt. In 1884 ia eene nette welingtrille A•
maaletafel mei de daarbij beboorende banken, door den lf• J
•• W1Ha&aH1 ..., ... , Kerkvooscl d•er ,remeente, ... de kerlpscbonken,
.
HDI

De Kerk der ·Doop1gecinde11 1 aan de

w,-r11, een-~
red, t11 Wt

binnenwaarts ten Z.. O. van de ltraat ,taande, i, ,eer

twee deftige inpnoen en van binnen twee gaanderijen I deeh p
toren of orgel.
De Kunreli1cb.-LnLberscbe kerk, den 1 Jebraailj t8ti
ingewUd, door den Proponent A1111B1a H1111oa11t B■ons, desttids H■lp,
prediker te Harlingen , 11 het hni1 , wurio de beroemde Pn1111 TUIi
ten jare 11114 pboren werd. Het i1 t!ell tamelijk net gebouw , •

toren of Ol'fld.
·
De B. ll. kerk , aan de noordzijde der stad , ia de ~
Prietfer,/unl: 11unde • en un den Il, Wa111n1a1 toegewijd, Î1 •
strnks be1 jaar 1770 gebouwd. ZU il ,eer frani en 'fan •• orr'
•oorden , docb heef\ IJG8n toren,
Voorbeen wa bier ook noB' eene IOfJfeDHmde Gutbahkerk,•
de· .,,Y""ff•, voonien 'fan cenen hoosen toren , doch den il I ia lid
jaar 171S7 , wqnjlbroken en bel kerkgebouw, eel'IL tot een werk• !-'
spiobnia voor onvemwogenden inprigt, dient thans tol 1t1dspa!•
Zuidwaarts van de stad bniten de gracht, had. men, -vóór cle lldor
matie, mede een Nonnenklooster of Beggijn hof• narhelweli
cie straal, die van het ••rktpleia lanp hel ,taèlbuis derwaarts •~luopl,
nog den naam van BagijnensLrut draa,i. Ter plaatse• waar d1L U....
\er geetaan beeft, ziet men thans eene nibpanning, met k o ~

Voert• had n1eo hier nog een gew\td gesticht, de Kapel..,..--:•
aan de NOfftlw,ul:ijtle. Dit ri,«,uw, hetwelk met een nel lOlflll}'
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prijkt, ie later voor eene llada1e1hoel pbrutk&, floeb dien& tban1 toL
woning ,oor dea lweedeo SladlODCl-,••JUI'; terwijl cla i11 heL lol'lntj"
hangende klok bij het afpan der tl-eJt1ch111ten geluid wordt.
Hul 01u1er-WuaJ111i1 1 aan den sootpnaamdea K1,;,.,,.,.,.bi11nenso.,.11, 11 een eenvoudig , doeh doelmatig ingeritJI ..-"w, waarin

il
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Br il hier, den IS, lalti 1806, •n Dep.artemeal de-r llaal
acJaapf1i: Tol
't
opseátrt,. da& ,aÎIQ ;JO 1-u
aelt, hier de eenle Sp ■ ~r bank ea 'Vek aallip inrif&iesea, al,
Begrnfenisbus, Leesbibliotheek en Volknao11ehoul,
g•~L heel&.. Secte,rt 1811 bellaal.te WN&u•eeaa Pb.Jaiach Ge
ooota,:hap, OAde,, de •preak I U.• rij,Je WNI• ""-fa Na""-,
dG.l SO Ledea telt, en •dat veel tol 'l'erliela&Ïnf· en baclla,in1J lmifL
bijpdr•IJCD , aelök eok b1J de eente, Priuehe ffDloalll&ellia& a. Leeu
warden , in tffl, 4e ·•r dor bekrooni ■r AIU drie Yaa, .Uno Loden
tea d•l ritl. Bijaonder vealllient meldior het bneep,ue 1WI.,,.....,
qitlleilacht e11 rmaakt door dea luw AH■ ,. Bouat, Koleaaaler
en SLtds-lrcbi&ec'- HII oadertcbeidt uoh duria waa alle aaden tot
hiertoe beltaude, !lat de aa,dglobe. bij hare jurlijuebe en llap
lijkaclle "wering ea omwe•&elia« met ha,- 'upua&ea , w 1eedig wr
hel Noorden,,en Zuiden ,eriat liliJL Het aar,lulje venet. aich ulf
ia 111nen ja■ rlijkacbn loop• ter.wiJl :111 gelijk -de loop 4ler -■•n • de
cclipaa , declinalï., wenelail .,.. das en 1111:ha. ••• ••• ■anMlleu
welijl vet'loond wortlt, Dili merkwaiwditJ i.a"lllllk ia ....._ Otff bij
den maker lleruslende.
Men &.■der noegereeae l,at\jn ■ cbe 1ohoot, wurbijilepGII van
Be411or Joor teaU der Herv. PndilwmtlD ,raNI wwpa08Hn, 4leah
deae naoesl , volgen• koninklijk besluit ,ao 6 Mei 18'3, bij v■eaLute,
wordu oppbev.en , ea heelt., met de daei wan dea Predilwial
HH M.t.1t111 Dl Bc,11, don Il Jolij 184,,· opphetMleo te beatun, De
St ad1 Bo rger◄ ehole n worden geaamenlijkr.mûldeld door IOO leer
lingen bezocht, 4e Zonda1uchool door 4 , de Bewaaraohool
door 30 leerlingen.
.
Woa1.ua is de geboorteplaats Yan den Oo.dheid~ en GeacLiod
k II n d i IJ e L.IUJll'I Boa or L......... S'iL'I'•, pb. 111 November 1670,
t 6 Janoarij 1717 , als lloogleeraar in cie. Grieuche lML le l'ranaku.
Van den Griekube Taalgeleerde Pna■u T1.t.1&, geb, IIS
Julij 1ll14. t 9 Februarij tli88, ala Boogleeraar te Praneke,, terwijl
b\1. .\evens een uilllekend wijsgeer en ,eacbiedkundige .wu,
Van de: Scb i lderl': lACOllll Po'l'■.t.. t m1681; o.....
geb. 27 Seple1uber 187~ , t 117 llei 1741 ea. Doaw■ 11B Hou , geb.
i11 1799, t te Amsterdam den 117 Oclobw UIIO, ea
Van den Kapitein onder de Watergeuun W1111 SJODDI
vu Gaons'l'UI,
De aloude geachiedeBÎI ,an Wu&ua ligt iD de d11i1terni1 der eetnr11n
bedolven. Veel heelt Wouua geleden• pdurude de rampaali~ ia
land1ebe nrdeeldheden tuucben de Scbieringer1 en de Ve,koopen. Toen
W eua■ , op bd etnde du 'l'ijftiende eeuw het met de Velkoopen bielJ ,
werd •U , in !498 , door JoH&Jl.t. en de aijoea aangetu& en tero,ord ,
waarom de Vetkoopenebe hoof'den, die aicb daar binnen bevo11den,
&icb genoodiaakL uien de 1laat1 to ontruimen , . en eldus een uilig
~erhlijf te aoeken. lloewel de borgtrij door dezen aauval aeeronbtc:ld
w,u ,· achijnL zij echter meL den schrik nij geraakt le zijfl, immtn, aan
bare personen en goederen geen aanmerkelijk. aa6eel te hellbea .1eledea,
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In de maand Mei 11111. kwam de 1oogenu111de Zwarte hoop "
stad vijandelijk our•allNI , •n riff1te er 'brandnicbti•gen en velerl,u4,
verwoeatingen u11. Gelijk.en 111~wil pleegden ercenige dagen la1er,
de Geldenche aoldaten , die , onder and~re , de kerk ,·u binna p
heel en al uitbraadden.
,·
■ea • • er nuawelljk• 10\ roll gekomen , of die VIII den lleer
lJOnclieeben unbanr kwamen • In be& volgenden jut , 1116, de stad
owrftllen ; doch hun verblijf wu HD l.011et1 duur. De •81'11111rdt
lhoote 'Pt1a , derwNrw oprukkende , deed hun I met ,·eflt1111e .,._
den, de vlag& nemen.
·
tn het jur 18il keerden de Bóurpnditcbpaiaden tenag. ,entbr.
den aicb, op nieuw, nn de 1làd, en braken , ouder andere ,,....
&iapo- door beo •nPNi', deli toren der brl , die ...,,._,., ..
aijne ODRemèene hoogte , de 1ebepea 1111& lO\ in de Noordaee lo& baak plagt te venlrekkee, lO\ op het '1ierkaat ·muur1rll'II af.
ln-1846 wrd un d, IAad Woun ectrooi verleend tet· bet ...

le.r,re• van eetlen ;trek•e« no daar tot &l1waNI , ••rop, ltij 4r
scbeidinll' van Workumer--ldoblag, me& Woa1eradeel en Wrmlinl.
radeel·, een tolhek r,,laattt i1, tot ontvangst van bet pallllÏefeW,
behoorende aan-en ■tre!Ekencle ten voordetle ,an de slad Woua.- 1,
de voltooljing na d.-01,WC!f went aan ie zelfde at,d, ia 16H,""'
guad, dien· wol'\ t.- aeuii,i · tot Sta,oren ·, balpen echter niet. Il& ltand
kwam, ook naclat,da,,IINI Boltward ia 1864 weder &oeaLem11itl'er•
kreeg, om eene vaar\ en, lnl•er iran Woa1n loL StHoren BIO
Sedert dien t\Jd levert de gescbiedenia der atad niet ,eel -'·
wft,,.ip op to~ ,ia ,het jaar 1787 • wa11aeer •U , meer clH •igt
anclere stad ·in F~alat1d I tol- een tooneel van miahndeling e1 plut

Ie•·

derinr .,entrakt& · : : · · · .
,De •i-oiaen Hn •Wo■■.n· •en!eu door den builellpoon heep
Tloed • in ·Febroarij 18ilS, 'ten sterkale verontrust; waal -dee •• •
Hn- den .ûerden · at,oomde l'el!fla, het water o•er den dijk bU de 111111tJellaamdlf opligi.crlbuiajàl, c11'ri11m voor&ag ook, dat, bij verheflinrre•
den wind , het getij eeue veel groo&ere hoogte m-t bereiken. lbr
de b00W9 tijgins dei' 1iad11 hèeA heL wa\er echter alleen op de 11r11t
•an he& l>lnttanCJOl'(I p,taae-; .WIUll'dc,of alaoo aan de blliaeu ea S-
wen geeDI · telt.ad. · vae •eenig -belaag i, veroona■ kt.• De OIIIIIIStl
waren .~tiet- l!eoe opene 11et1· gelijk , te midden van welke _. IIÎl de
boerenwoninpo door vlanen en aood1einea den reddelooa:ea s&aat lt
kennen gaf' en OUI hulp smeekte. ■eer dan dunend lluu ,vadem
en ander ,11e werden te Wón1111 :opgenomen en gebór,ren, waartoe ft
stMl1waag , -1talt4fo, banen- ea tlltlbuiaelJ pwillig •erdn afp1u1,
terwijl teven• aan de hoeren en landbewoners herberging ea •fflCIIJÏlf
werd aanpbodeti.
·
·
Het wapen •an Wonu■ bestaaL in een gedeeld 11Cbild, regll ,_ ,-,
rnet eeneo uil de liakeraijde half &e •oonchijn komende arend Hl iuel ,
en Unu ,im sabel , met d,ie leliën na good , geplaaut • ptl; •"'
het aohild een g1:krooade helm en eene lelie daar boveu.

WORKUIIEH.-GRONS (DE> or Dl A1111-Bao.....ÜOu., 111t1t.«je, P"'·
Friala•d, •kw, Il' 81fff40 , ge,n. en :1 u. •~. no Il' oriaa, i a. O.
van Hi■Je,.,,,,.,., da& ,lert N. 0,, md de Blo/uh,01, eo teu Z. MOt

N ■ auwealooL, melde Yt1r,I in 'fll!rbinlling alaat.
WORKUMERHEK (HET), een. aewoon. bek t11r keeria,
ne.,
pro,. F ~ , li.w.
1 op, den ue4ijli. 11aa d e ~ 
aing tunclN!o hel grondge!Md van Worlana en cle g,iet. W......-1,

de

"••lng•o

w•

WOi.
Bij dit hek yieJ in feb,-uarij 1811 IMlllt doorbraak in den aeedijL ,
waardoor een «_root. gedeelte l.adt oodcr,loeiclo.
WORKUDR-IIBER (llBT). IDllr, pro,. 1''riu,_,,, Jnr. ll'•ter.·
goo , gedeeltelijk griet. 11'o,u--,l, pleeltelijk onder den klobbw
van 1'oria•, i u. N. 0. wan ll'o,b,a, dat ten N. door dea lodl,li
met het P,ore!l_••ler••eu, lea 0. door het kanaal (eeoeverwijda
vaart), ter vereeoigiog ,an dit mee, met de Groo1 • met de 1' o ri •
••r-trd•4arl, ten Z. 0. mede met die vaart. in urbindio9 staat.
WORI.UMER-NIEUWLAND (BBT), pold., pm. Friala.J, kw.
11'ntergoo, arr. SnHk, kant. Birlrleloopea, voor het grootste gedeehe
gem. ll'orb• en overigeDI gem, Biaà,-,,.; palende W. eo N.W.
aaa,de Zoider&ee, N.O., O. ea O• ..,. den Kloulag,,ao-Wor.kum 1
Z. aaa den l.loulag-vu-Bindeloopea.
.
·
Deze pold. is ..-aea
laatst .der aestieade eeuw ~noen ia te
.V de stad Workum be«iilip bad mn
dijken • nadat l.eiser
den aanwu der l111itanlaoden, strekkende na de w"orkumer-&yl lol
digt bij Hindeloopen, welke gift later door F11.at1 Il beveslip is. Die
hoek des lands werd met pote.).osten en swaren arbeid.bedijkt. Bent
maakte het regenachtige weder het werk 1waar en lrUB' • en als eÎD•
delijk de dijk volirokkea was, werd. die door bOOtJe Yloeclen en storm•
winden weder sebrokea, Naderhand werd het werk hervat en de be
dijking eindelij~ voltooid. Hel W ou.u■1a-Na1uwuaa beslaat., Yolpn1
het kadaster, eene oppenlakle vao 441 huad•• waanaa onder Biw
loope,a, volgen• beL Ji.adaster • S7 bund. 9 Y. r. 94 v. ell. Men Lelt.
er H h., waaronder 1i boerderlJea, allen onder IPor4:u•. Bij wordt
door eenen windmolen YBll hel ove~llige water ontlast. Het polder
bestuur bestaat uit P~ideat., -Geco~milteerdea en Secretaris.
Na de indijking is dae polder door 1tormen , booge walervloeclea
ea doorbraak YBn den dUk , driemaal overstroomd, doch de langdaa.
riete en .schadelijkste was die na het jaar 1776 • lol herstel na
welke doorbraak ea .het nrder verwoesUe aan 4e.a dijk , f188lwerk
ea1. bijna i00,000 ·gulden aijn besteed , waanan 'het meeste door de
provincie. als eene gift, ea het overige door de ingelaadeo , tol wel
80,000 plden en dus meer daa de . waarcle haan• .buiUiopa ia
dien ~lder, plragen ,we,il.
· ..
. .. . · ..
• In· Febroa,U• 18211 · viel bier weder eeoe . dijl.breuk , waardoor de
boerenwoningen welil:r• ia eene bàrre aee lagen , die al hoog11r en hoo
ger, lot huwen de daken, klom , en de bewoners ,an solder tol zolder
op het hooi en den nok der buizen joeg. .UelilJ was hel gekerm
ea bulpgeachreenw , en niet dan laat en moeijelijl de gelegenheid tot
redding. Het 'fee was ten deele bij tijds wenoerd • ten deele werd
het •nog levead afgehaald , maar nramoorde ook voor een gedeelte in
dé golven. Er waren naauwelijks twee_ of drie woningen , die nie&
weppoel.:eo , ioalortten of als een bloot geraamte oterbleven.
WORKUIIER-TREKVAART (DE>, vaart, pruv. F,ie,lllnd, kw. 11'.,.
lff'IOO, welke in eene auid-suidwestelijle riirling van Bolsward door de
griet. Wonseradeel naar Worli.um loopt.
WORRUMER-VELD (HET), streek lands, pro,. Fri,1la11tl, b.
- 1'e1lergoo, gem. en Z. 0. van 1//orlum.
De bewoners dezer ,treek moesten mede de overslrooruing nn Fe
bruarij 18ili oodenindea. De dagen 'fan li lot 7 Februarij wat11n
voor beo dagen nn de uiterste angst cn bekommerins ,. door de bni
teogewoue opzetting van het. water , welke toL hiertoe aanhield. Het
geheele ,eld was gelijk aan eene see. De 111eesle l:lee1leo op de slallea

z.

01,:~

or

ru.llin.

~

woa.

•••

gullllla ,-..l ..., weler. Vele -•oen der lallDIII ~ •
op de aolden , atakea ~ i - uil ID , . . _ ua h!lp. .....
lif' pbouwtle arbeÎdttaWODIDpu WaNIJ • ltUQ l(elaeel
~
.,...., beffhadigd e■ Yelea tll& w,dencbeicleae elÎ• ltoag&e, J& ' 8 - .
p1,1 toL ua Ml dak toe , md ::-..r.TUld,
WO&K.OIIEB-Z.HD(BET), u
iD tie Z■irle,iap, epde ........_
kast, Y66r de batea 'IH Workum.
WOllUMBB.ZYI, (DE) , ___,, ,-, . Frinlaatl, ka. W.,...,...,
aan het aaidwal8iuil. vu
tel wit,, laat aa v---1 dJ

Terme1!i,

pl.;:. ~i

Il'°'"-,

i1 inderducl, f8D

•eel belaag.

~ ................. ....

t1Dijeu WoDHr•I eo Wymbci&aerade'el. moeleo biud•• Yell W
,ran ba■ r owertollitr water aCvoerea; ook wonh de.

___..

_,._,aan "

baiten door clae aloia ~lelü&t tae,uaatip • aijucle lij wijcl s--, NI
poele. lui&iuua ■mak
, zoo YaOr Workua als voor andere. plulaea,
wr. laadwaara. ia ~ou.wd, door. Ie latea. Het, ,-inr wwv 1•• ._
11ad Worbm ea dia 11.odbaarlacid tle11 w,Ae,werke11 i...a de ,...ÏIN(Ïe
lriealaod ~ ·•eer aanaieolpe
,-oa.
beid ,all llel ipaderboud na lae, aooL, ol de
tl~- •1• !'5!P,
meea kodbaar, •••r• bua de St.aLea cl• Laack, O f " O ~
Lijllea, .-da& hel jaar t7081o1 1'J40, meee daa UUIQO 1..W.-. •
oad,en,aod hobbea illpwillilfd.
0. nuaif,uldip walelea, mereo, V4IUtea, • poelen 1111a. _ . _
uowel al, de llerk.e d■onurL MIi nllepaa de aluit a l b • ~
dïeutia, en de llr0011l: de D•oot•-Delle., 'fooral de Die.. - - -..
ka,..., de Wy",u, welk" i91rl door da et.ad leopt-, -..oerea ltll
uler Lol buit.eo de atad INl8r de a.yl, alwaar de. pmeena aÏll:url ia.
. WOI\KUllEB.ZOOL (HET), buäenbaff41 ga deat., W.--, pen.
l ' ~ d , k.w, IP•llffgoo.
Dit &ool ui& 1waar- paalwerk h111uaade, lllrellt aiela qa • ap,
z.uiclwaL.-8ll11' •••·• lantp den tüeuwendlfk waa bei. Work11.....KÏIM
l110<I , Lot omtrent 4Ge hllfnga i:oeden 11it
WORM: (D&) of Dl Woau, ,iw. prov. Aêr■bw:,,
Zü ~laat. omllnlks lles~. _Aken ia dd\ruiNuche- prM. N ~ ,
kómt , bij Bygelbo,en , in Li,nb11.rg_; doorloopt, een kliät.pleèlf!I _,_
hel kant. lleni., he\•elk aij bij B.imbu,g wede" Terlql, om, ia de
Pruiuiache. prOI'. Rijnlaratl, eea weiDitJ ltenn de ptaat, , ,,..,
in Limburg komL, aieh i11 tlie ,Mer •· o■ lluten.
Dil ri,iertje
de arepuçbeidillf tuuelaen du Ubiëa ea «Ie 'l'oa1urcn en l,ater tvaohen het. gebied vaa cle■ AasubiHChop, ....,_ Kalm
ID dat un dea Bàachor vaa. L11jk.
.
•
WORM (DE), kalt. an be,
Pll9'• ~ 1
ere. ea. 4 11. O. Len N. ,an ••a,trtdtJ,, kan&. en IJCID,
WOBU\.UANGB ............ '8D het d. w............ io •lwli\'1111 RirtllÏcA•ea-6,~lw, 1 re11t1trCb, linff.-lan, sl!OOttt, 1.,-i,•

•ileuie4 1........,

s•~-

u ...

w.-

-"·•••l'alied,,,g_,

Il--.

. . .,,. Zie W0Hllt9HIHN,
WORMBLDANGB (HAlff-), Fr. oum vaa w............,.....
8&11, in be, balj. na R-••-0,.,-JIIIWAe,., regllpb. 1 1 -~~,, g_rooth. Laznah1Jrg. 1Äe Woa■1LIHAII-OP•IIU-f1H,
\\ 081.JLDINGEN , gem, ia la8' balj. tan R_ïeA-,,,-GNN___.,
...,liffel,. 9,-nuu:Ae,,, IJPOOlD. A•zntl,Mrg., arr. L11.nal,■rg,, •••
CIA kant. G~A...; paleadc N. aaa de- gem. Grev~ach., 0.
aan de. Moeael , die haar YIHI de Pt-11is1iaclae prov. llijn'-Rd tdleià ,
Z. W, aaa, Leaainpa , W.. un Fiuweiler,

WOft.

».e·pm, lk!val •

011

do,peu Wiol"léeldi-oiru, Bbaeo, •achD rei bora, Dein rmu hl •
K • p e o ac ke r. Zij tel1 (ISO • 10 ruim i700 iaw., die mfflt in dea
laadboaw· h09 bearaaa ,inden, en den buteir -Un il• 16nch le'f'eteo,
n.e p . l,rengt jaa,lfb pmichletd UISO dia mnteloin , 308 uk
aarwe, iOO Nll· gent en 1806 uk liaftr op. De ~ • best.., uil·
til) , . . _ . , 6900 raaderea 111 ltOt· nijeeo. Ook· heeft men er t·
olie- en 8 kennmolèas , lraafe landhuiaen ea sehoeal' boomparden.
DIi i■ w., die allen R. K. zijn, maket1 depa,. na Wormeldia8••• ••cb~u• eft' Bhaeir aii, welil• inftN•hnrprl, gem. ieder
nae kerk heb.,_; teNt,t te Wnmeldi1t1'8'll'-•1-dee-Bers
lltf' · - • kapeleo· lei Ah • · Dllf eed· ftli•llwk il ; daàlr d11 bewonn
,a■• het ph., &a,e nac-l.-er lot è par. wan, 6o,H,,ge11 buhoorea.
Bil tl. Woa■no1111n, ia he& l',aosell, W....._...,, ligt 6 -41, O.
11n·t.ami.rg, i u. Z. l•·O, ••11t Gre,eamaelaer, aan cla Boezel.
Bel nrdt naar aij-.e linfo8" ia· het elpoltfke, WO'rmddingen ea
ia Wormeldi1tre• o-p den· Berir ontlenehW..-. He~ is NDe
gl'Nle well(ehouwdl,, ~• · fraai ,.atpQe• plam , welke io de kom ••
liet d.
h. 111
HM• 111W, ""•'·
De iaw. maken , -■- di9- n• Dreihrn tie pa,, ,_ 1'ontellÎflftfl
uil, welke 1oihe~ apo111 ,ic. ,an· Jl_l,111 , dek.•• Be,_,,..f, 1,e.
lieort, doer eenen Plllaor ltedlaod - • .;o 141ft 11Îel8D telt.
Br is . . . pmeent.....& •· ee• lioel""8el 900I' aeiaja. Bet. ••
heelt em 8'8lllfllllteboseh·, p,et 161S bottel. 17 •· r• 80> .,, ell,, waar
,att bel opziw,1, bij den Ho11h1Ä1r TDa heti
G...... macher 1ta•••
woaKBl;DlNGBN-OP-i>EN"BEI\G, in
Ln-w.....
I d a , i• hel· lhofdllillllll Wo■--■ID-An•---P••• of Oa■a•Wo■,.
•-••••• be&· boepte·pdeel• ,aa·laet •• 1'or,ul,/i,,,.._, d. ia bel,
111• •• Ah n I beoe,e11• de·

r,&,

0

m

r•••

_.""li
het.,...,..

balj, ... a"ïc...Mtl,naaae..., repp,o an,......er, poolla.
L~,
WO&IIBN, bnu,._ op de • .,.,._,,....,., pro9, Ge,,,...,._, disw.
Y•law, ar,, en 1ft •• N. • • 4r'IIMlll 1 kaa&.., pm. en-10 min.
0. ,aa ..frldoont; mei 88 b. ea 880 inw.
WORMER, gem. in
P'"'• lf••H.U.,,, kanl,
(8\. d., 19 m. k., 7 a.d.); palendlt
cle gem,
t)itpeel>-ea•ltarkea-Binae■, N, en 0, aan da pa. Jiap, z. aan do
W!Ja-W-ormer·en Zaanda1■·, W·. aan de Zaad, die daar tuuehen

P__,..,,,

x,...,.,-_,,

N.W.••

dm Worme... rinptik en Wormerveer beaen stroomt.
Dne,
he,at- de· 'l'OOl'B, laecrl. ••• dea 1.-nna 'IIID W or•"' r
n 0011-X.nolleodam • clea peld. de Bnga• Wormer; zij

aem,

balaa,,

YOlse• hel kadast.er, eene oppenlakte waa 1897 buad. St.
18 "· •ll., waanan Ob89'eer 111SO bua4. te■· deele als lallll tea,
dtele als water belasl 11\ja, zu, leh ii5 h., bewooad door i8$ haiapa., ..
a-.kende eeae· beYolkin1r Yaa 1$10 ÎBIP,, die gedeeltelijk ban, ••·.
1t.aan ,inden ia d•· ludboa•, pdftllelijil ia, den a,beid op •enchi&

,. P,

lnde fabr\jlr.eo.
Be Bert., die er ruint 87&,ia gelal- ziJ•, heboorea gedeeltelijk lel, de,
pa, ll'ornter, gedeeltelijl tet de ~ - K•lleatla•. - De.Doopagea...
,an, welli:e men er 10(), telt , word•n iredeellelijli: tot. de gem. - llf-ilr- ,
..,,....Jüp, gedeeltelijk lol de, gem.
· · • • • • gerekend. De 10 K•aog. Lnaa., die. me■ er .._.
lrel, bebooten tol de gem. 'Yaa ZN••· - De B. K., die 811 rllliao
SI& il' getat lijn , pareellliënm Ie .,,- • · - Be i lar., die a,·•o·ua., behoorea- IOI. de 1,ijkarlr. te ZCIGII....
•

kROlln,la•,K-•,;.~

o;g;1;zed by
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Meu laeef't •• dne gem. &wee 1ilholaa, ala ~ae te Wormer, 11
,.,, .•• 0 o, l • Il o o 11, n d a ,., , "elke seaamalijk door 180 l1erliapt
bHocht worden.
Duo 9cm. deelde hij dea watervloed YID 1ebruarU 18iä ia de at:
f'81ffM ramp. Mei uitaondering na NOi menigte ICbapea kwam •
pao ,,. oa1 en all, menschen werden pred. Kerk en kerli.bor ••·
ren Hl ""· Men 0110 alle maatregelen, om pbrek aan liuoi
b-' behoudeu ,ee te ,oorkomen , door Ml rJeeltel\jk ia aadere p·
lllftnteo uit te betledeo , waardoor 1iJ , die eaniglUk no dm •·

'*

reostand leefden , beliaudea konden bliJHn , aieb bedienende YIII •
baai derge.aen wier lr.oeijen oaar elden warea 't'enoadea.
Het wapen d•er gem. i• het selfde al, dat. no- de beert. w......
.WORIIER, ,oorm. beert. in het balj. •ao K,--fi,a,1 1 pnr.
N..,.,J-Holl.aw,l, arr. Hoorn kant. P""11M'ff1M, pm, 11'_,_.B.,,.
'-o - ; palende W, aao de Z.an , die baar no Wormlll'ffl!r se!Nidt,
N. en 0. aan Jiap, Z. aaa de Wij~e-Wormer eo de Enge-Wormer.
Dae beerl. lieslaa& ui&bet d, Wormer, Oo1t-Knol lendam, eea
prlerlte node Starnmeer en de Schaalemeer. Zijbetlaat
ceoe oppervlakte I volgen• het kadaster no 11519 band. .il ,. r.
8-C •· eU,, wuronder onpHer 1490 buod. leo deele ela land tea datle
al, water bela1tbaar aijn ea telt il 1 h., bewoood door i70 lwüp,.,
uitmakende eeae beYOllr.ing na 1i60 iaw., wier ,-oornaallllll •
dalen Yan beataan a\jn laadboaw en dea arbeid ia vencbillude fa.
b,Ulr.en en weleer ook de ■eevaart , harin9vaagst en andere ,__
rijen,· hetgeen mede plepoheid pr, dat nle inpseteau IÏcll ge11earden met het breijen no netten , met den 1cheepaboaw a liet
hiniden na de nrdere daartoe nreiscbte beaoodi~ea 1 ,ele •
den gin9en ook hunne waren naar elder1 uilvaotea Later QI de
aoogeaaamde rolHildoekraderU daar INP ia awang, doch IIÎell il
daarvaa meer overig. Hven 100 i1 geheel le niet gegaan de,nr
murde betebuitbakli:erij. Hr moeten immen eenmul 130 1ulke!Jak·
kerijrn hebben bestaan. In 1648 werd dit 9e&al op sleclat1 hONa
begroot , ieder van welke in ~n etmaal , da9 en 11acht deor (behalffll
den tijd dat het Yu11r gedoofd moe1t aijn) vier_, •üf of aes, ja •·
tijds lk'!V1111Daleo baktea, un welken drukken .a moeijelijkea arlleil,
1elf1 de vrouwen deel namtD, . Te zamen verbruikten da gezegde laoadad
baU.erij111 voor 40,000 g1dden aan melk en 30,000 g11ldea aan pt.
Die van Woa••• . Jisp , Oo.t1aan en Wesuaan ., braateq voor bal p
meeae middel van het. gemaal jaarlijk 170,000 JUlden nan het
ap.
lr werd een toren tJebo11wd • den Bucba1Horeo genaamd, dit
ooi beden in wnea 11 ; door het gel11i •an welke11 deo bakken dea
morge111 werd aaapkondigd dat •U deo ono 1110fleD ,token ea 11a
■Hoeis ten 6 ure 4a& •U ban •nar moe1teo uitdoen. De betcliui& M
ia ,roote menigte naar de .Beide lndiëa , Braailiën en elders tera·
den, •• men had te Woaau wel aenntig acbippen om die in Hollad,
Zeeland , Friesland, Gronin,en , al1mede in Ooat-Priealaad, llaa
barg en elders te nrtieren , buiten de vaartaipa , die alleen lat ~
marltea binnen de stad Amsterdam gebruikt werdeo. Sedert ÎI dit
aering geheel verloopen, 1ooda& er tbaa1 geen enkele bakkerij fin dia
urd meer bestaat. Uit boofde van de 191qJde hoofdnering elall 11r11
bet dorp Woa ■ 1a Ier ondencbeiding van de naburige meten , d1 7,: ijd1
of Grootr eu tlr -B•ge. of Tl l,iu,- IF or•u, ,aak de Bucam•
Weana te noemen. Sommip willen bel nnal der -bakkerijen 111scbrijY• aan eepe 11,er reria,e 1ebeurteni1, Dr iap&eleaea &ooadet

ar•
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,ieh namelijk ,ur on,erpnoegd over een hunner Predikanlen , die , te■
tijde der pachten, met ile dochter van eeneo Paebler over beL gemaal te
Amstèrdam in bel huwelijk trad; het geTolg hiervan wal, dat de Predi
kant ras naar elders werd beroepen, en de Pachter door 1ijnen inwloed
..-itL te bewerken , dal de \\' ormer bakkerijen , welke te dien tijde aan
pacht over bel gemaal meer opbragten dan alle d<! 1leden van Noord-Hol
land te 11men, •rerslokeo werden van eenige voorregten, welke ,,ij dea
aangaande genO\en, niet alleen , maar ook wist hij een 100 hoog markt
geld voor de Wormer beschuit le Amderdam te bepalen, dat de ha1t·
ters, d1!1e onderdrukking moede, bonne bakkerijen niet m~r uaar be
fiooren waarnamen, en II weldra, ten koste van de welwaarL van doi 1eaden v.an meoscbeo, lieten vervallen.
Behalve door deae nebeurtenis i1 Woaao ongelulkifr geworden,
door dal 'Vele nrmogende iogcaeteneo kinderloos geatorven , en hunne
be1ittingeo naar elderi 'Vererfd 1ijn, ook oog daar tele Wormer jon•
gelmgen nn verwachting in den bi.oei des leven, kwamen te sterven.
De opllo1Ust vau de Zaankant en de gereede ligging aan de Zaa,1 ,
·vm de dorpen Worme"eer , Zaand\jk en Jloog-aao-de-Zaao , waar
been ook ·van ·tijd lot ·lijd aich fabrijkanten en kooplieden verplaatst
hebben , beeft almede een voornaam 11andeel gehad aan den onderganir
van Wo1■11's wel,aart.
Er bestaan bitt thans nog t scheepstimmerwerf, 1 kapiLale papier
fabrijk mei een 1toomwerkt11ig, 1 koren-, 1 cement-, IS verf- en 14
-oliemolen. Nogtliaa1 i1 de gem. aeer arm, hetgeen 1ich daaruil laat
•erklarea, dat de eigenaars der gemelde fabrQkeo ·eider• woooachlig •Un
ea bel werkvolk meerendeel1 te Wo1■11 te buis beboorl.
·
De Herv., die er ruim 870 in gelal zijn, beboorea gede11hel~"\ tot
de _JeDJ. '1'0,-r en gedeehelijk tot de gem. Knollnda•.
·De Doopsges., na welke mea er 100 ·teil , beboorcn gedeehclUk lot
de gem. 1'i,,.,,,.,._,m.Ji'I', gedeeltelijk tol de gem. Kaolkmlara-~rom•

...,.iftljjl,;-n-•oriffl-llücnn,
• De l:l. ll., melen mei die uil de Bnge-W9rmer en de gem,
I i I p eene stat'. uil , welke tot het dek. van 1'oortl-HoÛanrl behoort ,
400 1ielen , onder welke i1JO Commuoikauten telt, en door tenen
-Pastoor bediend wordt.
De ambachtsheer!. van Woa ■11, met de Ooatsij;J, ua Knol
lentlora, werd, in het jaar 17i9, door de Staten van Holland ea
West-lriesland aan de Regering van het dorp verkocht ,oor 16,000
S'dd, Deae ambacbllbeerl., als een deel uitmakende tan het oude
Kennemerland, behoorde vaa oudsher tot bel balj11w1. tan dien 01111m ;
hebbende aijne Hooge Vierschaar te Haarlem. Toen de Franscbl? regl••.
pleging op ons land werd toelJCPlll bleef de gemetnte Woa ■aa ,· ruel
geheel de Zaanstreek, waartoe •U eigenaardig schijnt te behooreli~ be
Jrepen in het ressort van het arrondissement Haarlem, doch i, bij de
JOIIIJ•Le regt.erlijke indeeling , in 18$8 , · overgebragl in het arrond.
Room, waartoe •U thail• oog gerekend wordt. 'l'ol H38 behÓorde
Jisp ten opaigte vab bel geestelijk regt .iodcr'Wo11a11, docb werd
in dat ja11r daanan afgescheiden. Wegens het tijdèlijk regllgcbieJ
wnochLen eehttt de ·dorpen in 1118 lot besparing der kosten le wo1•n 1taao onder ééo Seboat· en SebepeD9chap hetwelk ltnn wr.rd loe·
gestaan. In US61S werd hou ingewilligd het inrigteu van eeu Yroed
ahap, beslaaRde uit !IO persontn. Op nri1êk van die_ va11 liap ••r
d::n de t..-r 1em,enlen, in het jaar 1611, ,g,~cbciden ~n kre"lr lv.le1
~üne ha11.
·

W 0ft.

He~ ~- Wo11a111 liaf. G 11. Z. W•. van ll04>l'll, i u. W. •• hr
UJeteuJe, lle11 \eh lil' ï., ,le li.om veo bi:l d, 170 b. 111 980 .-. b
,eo oud ,1ulr. wqrdl pwa,p TfUl 781S lwïs.a , IICMlda, er IIINI' •
000 yerloren d,lo,
Men wil dat bet io den ~keuden bl11fl'çrL der 11oed.wea .,u de Otnalil
ache lr.erk W••011a111 qf W1aoa111u IJIIDO$md wordi. Ook beweert dal
de 0111111 v11n het dorp 11iir;nlijli. niet \Voaua, ipaar W1u1--.... aij, lie
Leekepende, eone wieere, .,,..erirtg, een dijk ,e,e11 de.....,., ll. __, tl
de 111nm, welken daarom~11t gevonden worden ; want de plaata ~
gehouden voor • 1111ne 11ude be"olkiDfr, w11leer omll:& met bouchea ea INi
• cleo." O••ua IBJl, d,,t liet ~1.WCbeo deo Z,.ao◄a,11101, ea de •
groote mereo, bij wijae no een eila11d be-1(,tp is, deilo drie JDUeD •
de Peem1te1·, de Wijdi:-WorQler en de EurWonner; mea •iDCk • 1111(
het water de lhrke of ler1'.en genaam , van hetwel• QUlll ••laub,
dat het lioor het wroeten va.o ecu awij11 onuwa zo. wciefl. B• ..
m1>11l zoet ,an ~•k IJ!lWCUL llijn, w~_roru il,e W~ er een.apn,ek_..
van_ ontleend ha\lden ,_ als .ïj namelijk i1t1Dllllli• pofi11g woor oallNlplij
wilclen verkltrelJ , aeidep ~ : 'T u of -wt •• df Ma,/&, ...,. - - ,
,choal. 0ç dij Ir., die
gelegd is aeworilea, o~ de mema ia . . _
woede te beteugelen , werd genoem4 IJ' tttem#I' , e• de
aecr ...
mogende Jr.lankverhastering heeft er Woa■11 -,_.. pmuk&.
lo Ji80 e,fFr.oa11 V, Graaf 11a11 Ho"llaNI.., die no Woaua mr..•·
1la11 van alle jurllj~e bedon , en VlUI · alle tollt;n 'IOOI hu• ....
deren I waar~p •U die ook (door ~olla1;1d) •oere11 aouun , • ....._
~ iia tt!'•is~tl4", eii dat wel ter ,.er&11I~ oPMlat &ij d• i.....
in eenen aek~n slag g,vapgeQ 1 e.n !len Gr.taf overip,leff,d ,....._,
Dit ,oorrep "erd hi li96, dc,or Gr11af ,411 1 bew"i.igd ; be& 111111st
bun nid wi:~nig 'IQONeel aan eo WIIJ onpw\jfeld de ooraaak 4'11 al
bnn11t11 h1111del in HQlland ,, Zeel1111d uitbMddc:,i ; lij DIINllelt a..
echter weder rerleren hel!bea I oftchoon ,ij hlll) ~ tqrw clil tll
Dordrecht menigmaal heltben slaande gebQudllft,
In 14i3 aq~ijqeq 1\j in_ 4l'II~ ~r hloeJJ!,!n_ de.Il •taat peasl ..
want aan Ju , Gr«àt' .,.,. ,,abqnd, die 1-'C:OIIA n■ Bauuu lo& .,.._.
had , huone armoecle ,~ :li.e•1;1en ,ge&e'lf:ft hl'hbende , -.erdea aU la
eenwigen dage verligt door hall 100 nle manschappen den G....t la
oorlott te m.ogea opbrenpn , als •U t.o~ dien t,ijd we veqt,lic& ~
hffll 1e i•ve.-en,
K~ser K1uL V gaf_., Wor19en ~en privilegie, dat de New: Il 1
hunne_ j~n~11 ije~q ai~ .boo11er dan tot. ééQeD gulden mogtea hor,-,
op dat ihe Jonge hedeD niet voor de 1eheepv.eart bcldonen IOllQlm , . . _
Oolr. t..dden de jop~ lieden to WouQ, van ouds bet ntr', •
tegen !Ieida1, 1an LÏD,ltQtn eenen meiboom te halen , waimoe af à
aclioonsten boo01 , dw er wu, mogten Jr.i11111m , en. welke ai • aWu,
t~ tere V"1. de eene. of anderç Heilige Patrwaea, opriftte.
Het dorp 11 ~~ 10 ..,e regte •~k geb,o~d, ter ieAf1e .,. _.
trent i7~1 eill,, laehalH
Z a II d w e sg e , cfa, 9!SO ell. lan• is a
het Wuner of Weiv•.r, dAt nog eene lengte van ll01i .U. J.a.
Bn. Raadhuis dat h.ior •roeger 1tood ea a.eer oadeneucla seJ-w
wu , •• voor ~eer d.an veertig ja,ell ~token , en "ll"fllJIP _.
het LA!genw~rdt:tse I iijnde een aeer goed pOQw dat te ,... . defLilJ nee.renbuis i~ geweest.
'
De Bwv., die er 0rifeTeer IS80 i, geW ~ij,Q, ~ke•, me.t die vu da
I;nge-Wormer, eene ge111.1Jit. w~l" t,ot di, kwa. vauB_,_,
''"I "an Zaanda1t1 behoort , en 630 zielen , onder welke ilfO
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Jelt, De eenle, die iat due gem, hel leeraaradt heeA. ........nW■,
11,weest Jo-,.111u A1D11o1•, die er ·~1111 he&J.'ur 11578 tol het jaar
1184 ptuo beef&, Wo■ JHI ••• toe,, 18el Üfl· ,e....bifd, en dit
he.fl pduurd let aan 1 8 ; te& iu US91 doe, Unen PreddtHL lit•
diead , bekwamu die beide dorpen in dàl jur ieu1n,■lijla Lw._ Ptt
dilaoten, doch in 160~ ,rae.laeidea, be.hield ieder 4'n der lieide Prè
d!lt1Dteo ea le Wo■ila bleef Ju Haa ■ u,., die in 1688 vu_ 1ijlli1
d1en1L werd oalllapo, la 1819 1i.i.weru Weaian een tweede Predi
kaat• ia Luc.u V11ca111, die in 1694 nur Alkntui' Ttrlroll. Toen
D1■-. Do■a:u, die bier in 1770 lleroepen
in 1798 överleed, werd
cle tweede Preclibntpla1i1 niet. weder wertald III in 1808 geheel io
ptrokkeo. . He~ berOC!p fPHbÎedt door tlea llerllenad, O.cler de lier
.-taan hubbende Predikanten ,1tc1ie111 mal.ti119 tl• Latijnacbe ■a Ne•
Î',_

we,,

mer

èlerdu_itacbe Dichw 1....... L,011111•• • die
TID bel jear 1611
lol 161Si ;toad, en den !118 Jenuarij 1J71, aJ, Predibat lil Amsterdam , _oftrlnd.
.
lla brk, die ,an, tien
at", aeater ea . ten N'. va■ het dorp
110011., i, de moederkark van die Ie Jisp pwie■&. ZIJ wà1 eénl ia
pwU~ .o~ _it•~- IIUIII ,an de U. iAGD.&a.uá j 4och liuA aaclerbaad
GOk d•n lt. Oaoa.,an lo\ Sahuubeilip gelanpa. Met der tijd is de
Ntile , te weten 14.ua&.. M&111&1.a, , miacler pl'ierd pnrdta, en hel
ffreveD fall den tweeden PaLrooa .61', OHLl'IIVI meer itn halilr t1M11e•
aomea, 100 ciat de -.,hipper1 "lt aij tlll' 1ie 1Pnpa vantll , bam bm ua
IINKlde rei, kwamen bidden ea 1ibarea beeldtllnÎI- 'fa. ~beepjn, nd
liarinp, f:D l'àn andere .dingen llwamed ·oflino, Op dim Jurllii•
Nbea,, 11erfd111 vu •ea Heilige werd ir een pleglip prodeniit door
alla de -1tralan en •bkea "daaa en cliiarbij aijo standbeeld 01uiictlra
llD• AJa men un hel .einde ,aa· het. dorp gekomen was , YOnJ mea
claar eea .altaar ~oorlijk iaprÎtJI, wur het 1wdlieeld 'foor •••
lwrlee lijd .oppl<eld. werd , en men bleef een weinig ru1teli op tieaip
stoelen , die Lea ~iea einde dur pbr111t waren ; venolpa1 lr.eeide •
e ~ i e , ouder bel tJejuieb ua de- &lillfl!'I 111 spelen; weder aur
de kerk. Èr wu DOIJ -.n al&aar me& hit lieeld., &oepwijd a■a dlf.H.
Jl"f'l llu1& , drapado bel kiadje l•va op hare arweó I en er werd
NO feeatdq 'IAD (). , ••
sevierd, · onder den naam ,an 0. L.
6ellu/4g, _De reden
tlue beaamina was; dat de inwo
ner• malkander op dien d-, melk. lol eene nreerias ■ondea, dewelke
vooral , bij •Uie YH ulmoesen, uitgedeeld werd aan de arme lieden.
Wanneer deu fea&dag IJHÏerd we,d 9 timlt men nie_l opruekand.
O,■ua ,preekt aldus nn u&J'urlijksebe f<111t der kerkwijding 1 · • He&
•w• an de ■o-r-aoanllllaa , en ba jaarlijucbe Wij-félat du WM
• mencbe bril , al hoewel dat er geeoe lr.erlldienstea ,olpn• hel oada
•pruik 1edaan werden • werd eelltcr door aeae openbaN v,olijklieid
een door bet. aanrÏflen nn ,nuadite ...tmalen jfèYÏerd."
De pu&orie werd doer de GraHn bege,en. De Paatoor trok uit de
laoderijea ISO llijnsebe pld. (70 911ld.)~ bebalN dat bij ook eea·,noa
hui1 had. .Mur uil 1ija inkom& moesl bij den dijk helpen onderliou
deo, en bij bield daareabOTea een Oadupulon. De pnlorü liad in bat
jaar
UD ....,te inkomsten. de pmelde landreótri duro■der pre
llead, 80 JlUnscbe guld. ini 1aJc1), Doch de Pa1loor trok, in IIJo
aCweaen nieL meer dan 118 Rijosche tJldd. (38 9uld, !iO i:enl). One llerk
wu un aeer oud• maar niet n1indor •oortrelîelijk phoaw , dat tll'D bai
len alle blijken tan oudheid droeg , '80 binnen op vier en twinti_1
pilaren ruslle en 111et een goed Ol'fol ,ooraien wu , hehrelk in hit jatlr
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t681 henteld werd. De srooteo toren pl9" tiet omsanpa te ba·
ban en op bet kruilpnnt 'fan de kerk stond nog HD lleia toreDt.je.
li het. jaar 1681 vielen op eenen Zonda1 , taachea de moropn• •
middagdienst de vier omgaotren un den toren door het dak. Dit wen!
berste{d door aekeren Ju•• GaOOT, -ter wieos pdaebteal, in NDID à
binnenmuren ••• de kerk een eereteeken wu opgerigt , waarop dit rijmpje lu :
Ju Dl Gaen ,_,,. tlit ,_...,
't Q- ,loor t-,e torn, lag tri ftlfle I
Door meA,·,- 1111111 1 Nti Jnij •
Tot 11'ijtuua.,,, • 1 ia fl-r gelin,gt.
Hoe ruim deae lterk ook... w11 , werd lij ia bet betrin clet ~
eenw , wepna den bloei der beaebailbalkerijen , nog te klein , wurua
aij met. een rnim ,ierkant. naar buiten op het kerlr.hoC ia Ditgetimmerd.

••der

Te dier tijde wu men aelfs beclacht op het bouwen un nog eene Ben.
ltrk , doch wegens gebrek aan behoorlijke plaata , il aulb ac:lalenftp
gebleten en door· bet unlegrn 'fan het semelde Tierkant I eenipu
nrp!d. Dit. JtOl,ouw , in bet betrïn deaer eeuw boanalli1 pwouS..
zijnéle , ia in het. jaar 1809 , op dezelfde plaats ; door eene ..,._..
nieuwe , doch Teel kleiner , kerk Tervangen , lijnde ea steeaea p·
bouw, met eenen booten toren, doch zonder·o,rl.
De kerk der Doop'P••• is een bouten geben,r , zoader toren
De ll. K. kerk, aan da B; Mt.au. MH...r.at. toegewUd, i1 - • 
In gebouw, mei èenen kleinea toren , en un ped otpl wor
aian. In den nacht 'fan 11 Augaatn• 1817, is de torm claer
door • • bliksem getrefîen en in brand geraakt , doch man ia de
spoedig meater rworden, 1oodat slechts de toren beaehadigd wd.
In •Nle(ere eeuwen wu te Woaua, eeue Lal \1 n 1ehe • eb ooi,
doeh deae ia 'fOOr lang reeds ten ge•olse 'fan den eorlog Terd•-·
In de Torige eeuw waren er ook lwee larre aebole11 , aamelfik de
:l.crlucboo l en de Wester- of Bij1cbool, Thans eebter ia•
maar üne acbool , welke semiddeld door 1510 Jeerlinfin bezocht 'WOl'dt.
. Woa■a heet\mel Jüpeen Departemen& der aatsebapplJ:
Toe lfut tran •e 4lgnunc , dat den 10 SepteD1her 1797 i1 oppris' •
8 Leden te1&.
· . la den Spaanscheo tijd moet hier eeoe aebans gelegen hehhen, war•
naar bei oitente westeinde 'faa Wouu nes de S c ba o , genoemd worclL
De lermi1 -.alt op dea Zundas na St. Odulphnscl ■g en dm ia Jw4.
WoaHa i1 de geboorteplaats 'fan de Geleerden: Aan11us HoY_._
die Abt 'fan Ecbleraach lt!weest is ; llb111Aaa :Mt.11 , t in 1118 na ÎII
het jaar 1499 lot Abt 'fan ISjmond te 1ijn benoemd. Haua TH Woa
(Hua1cus Woaa111&11111) die te Keulen geleefd en aldàar Ïa 1114 em
werk onr de slerreluade heel\ oitgegeTen en Pnaa U1au•, at .,..
de S chi Id er I Tt■• Aaaan. Kaun en Daas Hu.11arus.
Ook 'ferdient melding zekere GIJISTIVIH An1u1 SnioalllOm'ID,
eene nouw, niet ,ermaard door bare releerdbeid, maar
ltare
edelaardige 8''fOlleD1. Zij had een broeder, die het Prieateraml,t lot
nog toe had bekleed ; doeb , omtrent de leerbegrippen , welke Lij,
no eenigen tijd bad gepredikt , een ander inzien heLhende gekrepa,
vu bij daar doo_r in groote onaelegeabeid ,renût Hem onthn.kea
aelf de meest dnngende lnen1noodwendigbecfen. · De toettaod kwam
~r oorea 'fan a\jne 1111ter • en met een dé plaats , waar hU aieL ep
h1eld. Jleer wu er niel noodig o·m haar zmlerlijk hart tot meJr
doogi:a te wekken , en op middell'n ter h11lpbeleoning te doc:a bedacht

of•.

t::.

•u

•oor

WOR..

lijn. Vall de oooclige IIÏftost 'fGClnien , · be,eef\ G1an111~ iieb op reïs.
Gevorderd aijnde lot. aan geae aijde van het IJ , eau den lan, •an
Iaiden , viel IQ in handen ,an eeae menigte doldriftige en baldadige
boeren. Onaangeaien bare aebe , en dea atut na awangenchap •
warin aij aich laevond , ftfllomen hebbende , dat aij de aoopnaamde
Kettenche leer wa loegedaan, deden •U haar de acbreomlijkste mishan
delingen oadergun , en hingen baar eindelijk op , aan eenoa· boom te
IJpesloot , een gehucht aan den Diemerdijtr., een weinig len Noorden vaa
Amsterdam. Dit viel voor op den i8 Junij nn het jur 11S73.
Onder ha 1, Graaf•• Bollowtl, geraakten die van Woam in
twist met die van Dordrecht over het 1tapelregl dier stad , bur door
pmelden Graaf Ju pacbonken; de Wormers ea andere lolvrije steden
era dorpen , begrepen aaa dat ■tapelregt niet onderworpen te a\Jn•, ai~
hoofde van hun voo,reirt van o•eral tolvrij le J!IOgen varen. '• Grneu
uitspraak in dit venohil wa1 ten nadeele van Dorilreebt, doch die stad
aicla daarmede niet vergeoaegende, bleef' de tolvrije acliepen uahalen ,
hetwelk greote veniUeling veroonaakle en ren moeijelijk pont vao
pachil bleer,
onder de ·reeenng Tan Keiaer l.i.au V. als wanneer
er een eiacle aaa gemaakt werd , op voorwaarden tot wedenijd, ge·

'°'

n°?:~ in de Spu~be bereerten , • vijand .Oottaaan in(!nomen ,
uitgeplunderd en verbrand bad , trokken de Spanjaarden op W01■ 111 ,
VOOl'QeGIIDI aijnde' in de a1rmee11e ontatellenis ook dat aanzienlijk
dorp te vermeesteren ; doch die in ·de aebana te W oa■n lagen , sluiten
hen en beleueden ben in han oepierli. So11n deed Yoorb de troepen ,
die te Woa•aa hijee..gelr.omen waren van meer krtrid vooraien, mei last
dat R111C11■Aftl, well.e met aijae COD1f8ft'DÎe te Wo••• lag. hun Ovente
aoode weaen , doch deae weigerde het , aicb onder TIIOrwendsel tan sijne
jeup v.,.machaldigende. Kort na Nieawejaar 1174, deed ruen de
haialieden het dorp rondom met bijten aF,l11ilen ; doch de Spanjaarden
trollen eve-el voort en verra1ten hel dorp , 0111:ler begunstiaing van
de ml1l , aan twee kanten en aood&aaklen de beaelling en ooeren te
-wijken ; 811c■at.na, met Kapitein Coa, nnlerkt door die tan Jisp,
dreven hen wel weder t.erag , doelt· moelllen ten laallle geheel het veld
ruimen , wurbij veel volk 1nenvelde, .onder a ■ dereu door , vlagtende ~
in de gemaakte bijten te vallen ew te verdrinken. Terwijl dit gnecbl
na in .het oosteinde veoniel en de Spanjaarden reeds de kerk in
lregen hadden , besloten aeven waagfuihen , Wnrmen van geboorte ,
han geluk op den 'llijand te beproeven ; na elkander trouw gezworen te
hebhen , Inramen aij van ter 1ijden in het dorp , Tielen door de Noor
derdeur der kerk daaria, en weerden sic.-h dapper, alhoewel aij voor·at
te grootc o,ermagt moe1ten beawijken. De Spanjaarden eindelijk terug
ontboden wordende, ftrlielen Wo1■11 en andere plaallen daaromtrent,
1oader aan dil dorp , of Jisp •erdere ■cbadc loc le brengen , naar wij
Yerbaald. vinden op voorspraak van die van Am■terdam , aan welke11
'lle bui1en te Wo■na toeliehoorden. Weinig tijd ■ daarna, boden eenige
W ormera So■ oT , die toen weder in bun do'l' wu, om Lepn eene pi•
delijkc bclooning (■ommigen ae,rgen 300 gulden) :i:ekeren vijandelijken
Kapitein , te AssendelFt verblij,ode, levendig of dood in zijne banden te
leveren : Sotlor nam den .voonla, aan , de wanghalien bemanden eene
l•oot en vooren bij nacht door den Weataaner Overtoom, langs l1el IJ,
en voona door een gal , ontstaan in den Auendelver-dijli , naar het einde
van het dorp. &onder dat het itmand gewaar werd ; het gehakte 'liun
ook • in het ,·rrblijf nn den Knpilein tr kontl'n : · Un van hen 1in11 ,loor
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tol Toor aijn bed, doèla -a dat 1aij ....ar wwd. Beu ut. pwaar.
waariD bij werknrde, beipeuende , bepa aieb a. • .., te etelln,
clooh de unwaller dool'l\ak Item mlll • • roek, lllldat 11\j 111111 . _ lai
wia eebreeuw i11 handen waa de enripb • die weWn. le••lltol.a NII • dea fNI&
Wel werd bel lcb,..■wen \'AD dea 0 . . . . . . . . .
,rebootcl , dóeb a.....d wu 11:hielijk 1eaoer bij de uad 01b de w-,
lialua Ie beidt.., dat. aU 1118' het lUk de aclll...,._, aitw..._ • ia
laaaH beo& wielea I ea door ODNfrijpelijk aael rueijen Ml genar ..,_

.-r.

1napten.
·
Het wapen wan deu beer!. is •• l'IIMllaoof'd 11111 ..,._ deel woaclea, •p 1e11 weid van keel. Dit wapen 1tnk, ter Jel•~ .-- •
4apparlaeicl der -Wo,-; waa, den Frieaea tla1 plnerd lielab,... ,
IODdea ae 11M holil na buaaea O..aste, met DOtr •• ped plal P
ffftfellell , aea Graaf 1UUt V. clie toea Ie Epaeatl ••; d. . . . . _
bun d• a-,ndellea kop•, om 11\eeli.niDf d..,..• ia 1a- acltild Ie
•oel'lln • tea blijk• •• lauo• dapperheid. AndeND ffrbalea tlaL ....
ND Ja■ G1aan111. een •-ïoapa , ia euea •latt ..... do ~ • ~ .
Dl hoow in Ml woorhoofd pkrepa te beîilN. • die l11j • •
doek •---d, tlea OYWlte vu den vijand p9àd, • ia peneon (INII•
ren anderen echter tepnaprekaa) diens kop , UD Graaf Fuua , 6
lotlll "" Iuid• .... t ~ IIOD hebbaa; de
ÎIN . . . . . . . . . ,
dit Waped ter pdacbteaia 1iJner beWhaf\ifbeitl, ea in 11- ... • -

*

+•

,,..r

m, liebhen •ereèrd; het besto■d ÏII Nn om••• 1R11D1lioofll, pljll
laienaa 11C1f eeae 1altoone afbeeWi■w oft bet l\udhllÎI ba ■,t.
flas
voer dien kop wel eea marinnahoolil te aeman, ..,... • ONllla •
wieM Jioofd laet aoeat. Terheeldea, aeurliJk - lriea IÛ ___.i IÏj■,
vermita dal •.til , pijk meaif anller,
pwoea wu ...... ■--0.ente, dan ail ha■ midcle■ Ie ,-erüeae■• • • Yiacl, enkele afdnk
bn 'fa■ clil wapen met het de:r9
i, la """fl J.- ,_•.,..
lpli. v, .... 13.
WOUEll (Dl) , ■iam , welken me■ bij
1a1 ,.a
un bel meerde W,. . oCG■on.Woaaa, ia Il'_,.,.
, p,o-..1'.,...
BolMrul. Zie Wa■m (•• WUN•),
WOBDB (Dl BBSCBfilT-), --■ , wellen men •~iade-■delin1 ••• gaf•• het tl. w..., ia lln•-"-', fll'O"·
B.U-. Zie Wo•■u.
WOR.EB· (Dl BNGK-) or N Kuan-Woun, YOOnll. ia
11'"• JfOOPfl,.B.U..J, t.maeltea de Wormorti. - W
lalf t UD ele, Zaan,.
Dil _ , werd i■ het jur 1654 droor ,-aki, en ia ,..._ -

-

••t

C..,_

wrl(..,tï,-l ...

Jr.-.

Il_...,.,..,,

ar,. H__,.,

P__.,

polder,
bat.
gem., ,,,.,.., paleatlo ll.
ua de TOOI'& beerl. Wormer, 0. ua do Wijde-W....., • Z. . . •
KalTe~pol•• en W. aao de Z.aa,
•

Bij beslaat, •algen• het bdaiter. oppenl.aktè aa 178 ......
ISIS •• r. N •• ell•• waaronder 160 ltuncl. eebolbur laad; lok Il ll.,
waaronder 9 boerderUea , 1111 wowdt door !i molea• , •ao Ml
lip nier oalall. Hel polderbellaur NIIUI IIÎt -eenea ~ •

gy__..

drie Heemraden.

Do &ia-W_. nrd , na INn ÛOOll'lb•kÎllf, eno ;~· op ailll
aelYe, dooh il na 181i toe,eYOep ~ •• \Vormer-ea-Oon,;Lol._._.
ea als toea an de gebeele fllD• fe beaa111ia1 . . . . - 'fait " - ·
Doo, eene po•t of 1ahoaw laeefL dne poltl. ....--hap Met m
Wijde-Wormer. Ook 1ut er eeDtt po■& ••n de ir...wo■■a oftr •
Zult, die op het a ■ idaindo na Wormerteer uakemt.
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lo den .dijli. ,an dhlD pol••r, ouütoad in de11 wroeaei1 morg9n ••
den 6 Februarij 18i:S • IJciopL onterwachl en ala in cenen IJ!PDllln.,
eene brM j er •cbeuNlu -daarin eea ,., van ongeveer 10 eft. breed,
waardoor biaoq aatledaall unr , IMllr da 4 eU. wlller in dn pol
'111 stond.

,.,.,,,,.,1,

WOI\IIER (Dl GllOOT,B..). bedQlr.i111in
P""· lfOOM
Hol'-'L Zie w...a fDa WUN•),
WOB.IIER (DE I.LEINR-), ,oorm. fflffr in 1'n.....,.,,.,_, pro•.

Zie Woa■•• (E■M•),
WORMER (DE POLDE.1-VAN-), meestal indewaodeln11bet Woa
au,n• genoemd, _pokt. ia Kn,.,.,rla■ tl, prov, NoertI-NoU.tul,
arr. Hem, -ba&. P......... ,
paledll ll. •n deD
baane Yan lisp, 0. aaa Ji,p ea
k, Z. aan de Wijde-w.r.er •
tla &9► Wormer, W. aaa de Zaan.
Deao eold. bulaaL, ,olpn• beL kadaater , cene oppenlakte ,n
897 baad. 10 ,. r. H Y, eU., alles tehotba■ r land , en lrurt, ba
bal,a de Puelal11i1 , die na Warmer en li■p gemeeasohappelijk IOl
llehoor&, Lwee watamoleu en drie ll1tiun, waardoor bij , op de 1Aan
10 Wijde-Wormer-rinplooL, ,111 ba& o,enollip water •tint wordt.
-BU wordt bel&aaNI door •• aollefie ••n ,ier Poldarmeaters , me&
- • Becretari• en P"iapieeller.
WOlM&ll (Dl WIJDB-), gem. in 1'■,,.,.,_,, pro,. lf«tnl-Hel
latl, .,.., HHra, bilt. p_...r1116-('8 k. d.• 19 •• k., 7 ,. •-);
palendeN. N. 0, uo tie pm. Pwmerende, O. aan llpemlam-PuNNr
laocMa-clu-Up , z. aa Oa1tu1a , W. u■ cle W111'111111' u HR J.illt•
Deu f'ID• beatul ai& • lledUkiaia " Wo... • ter OIHMIWlaii
din1 Yan de Eap-Wonner. H WuH-Woa■■a pnoemd. Nadat
de Ueèmaler in Hl!I en de Purmer ie 16ü dr«NlfPIDuk& waree,
•V1ocb&ID eok B u ~ n · en &~den _. 1tad Purmerend,,
•• de Statu vu Hollaad ea Wa1.-Priealaad, om • Woam &.
m1p1 Wijba ea droog te maku, be&welk lta.ra liij edraoÎ van Il
•ur1 1614 wNl ~INi. De vooru1m1to -•apn na die .,._
dtiüi1 lllffD 1.... c......... ID 'laaUT Lon.. llarp-• ...
Ja,....de, YU wep de llad; wciorlll llr. 1.oan n• ... Bo■-Tea
llr. P.ui,_ .,_.. Alnau Baden na d• BeotJ• Baad, ■ r. .Anuw
Dl W1,, Raad Yan den
Pro,inciaal in Uellaad, llr. C.Uua ui
lelleleln •• Baljuw Ie Purmerencle, onr de Beeaut• ••
tie Wwmer, llr. W011111ua n■ Gao1111wua , Adwkat • J - Su
...._ l§q , Bu,paaeeder waa MG11Diclleadam, ,aa wep .Ie ■tacl - 
aicbMam; l•.a.a C.nllUI • Rallll e1 lleatlDelltw Geaeraal van
Kau1emerl11M ea Wes&-Priulaad. en MHa 811Nc:&, c.-i-ril 'htl
de J l o • ~ ea meer anderen. Al um&oadt werd• er handen 11a
ha& werk an~, de tlijua rondom hel ....- piep •• de o~
lillf bapoaea ;. ciao. de l&Nmen •, . ne-ber t&U en Jan-U 16ilS,
•aooreulta .eene dijlLlantlk , waardoor de Yoortaetling Ylrijdeld , ••
Hl werk pdeelklijk. 'l«'nietiad went. .iademaaal ,_,oqde IINII
sicb bij de St.lleu •••Bolland• W8"-Jrilllanll, om de
WHnl-llollan,l.

c· ,,,,,._,,

•-•.1111',

Ho,.,

liedu:!:5

ta mo,ea Yowbelle■; hetwelk. lal oatreoi , •• 18 llur& 1M
geaccordeerd, wurbij ·den -ondernemen, boYen de ,,Udommea \IOOI'
a tijd 'VIIG 11S jaren ; ia hel ...... jaar nrlttad,
anden- 115
jaren wenlea toep•oetd• lle& werk wet'd au wecler me& pr .,.....
... en doerpNl I aooil11 hel meer ,eeda in hel -.olpnde jaar droar
••, en bij met.ins. groo& bnoad• werd 119 kavelen , elk ,an 11

nor

9IIOl'pn

IIUJnl••· •.

11111, . . .

s:lllant. u.knde te HllleW 17ft

morr•

WOR.
Reeds den 1 Aopllut 1èlN ~ werd bel aan•
gewonnen land onder de deelgenoten , door bel lot , ieder naar ewelh
redigheid van 1\fn aandeel , verdeeld ; deae loling geschiedde op het
-1tadbuis le Purmerende , io tegenwowdigheid der bovengenoemde ua
~ der bedijking al, Hoofd-Iogelanden , alsmede van deo over dit
mter benoemden Dijkgraaf l.acoa ln1a. A■11 , den Secretaris Sn■ .aH
Guus. SaOT, den Penningmeester J.acoa l.aa11. Gllaua en aeer nle
der ingelanden, De Woa■u ligt 4,70 ell, bentiden A. P., en wordt
door( wesen, als: den Noorderweg, den Zoiderwe1, den 001-te,weg en den We ■ terweg doorsneden.
Thans betlaal dese gem., volgen• bet kadaster, eene opptrrlakle va•
1681 baud, ISO v.,. 68 v. ell., waaronder 1641 bund. 68 v. r. 40 •• ell.
belastbaar land. Men telt in de W1na-Woam 74 b-., bewooad door
81 hnisges., uitmakende eene bevolking van ruim ISOO inw., die meest
in. de melkerij en het laa1makeo bun bettaao vinden.
De Wo1 ■ 1 ■ bevat zeer goede weilanden, doch moet in awaarle va ■
«rond en. ,roehtbaarheid voor de Beemster en de Purmer onderdoen.
Ook deae bedijking bezit de eigenschap, dat de pnd no hel Zuidwestn
naar het Noordoosten in vruchtbaarheid loeoeemt , IOOdal men nabij
liel Kalr i1et 1leclat1le en nabij Neck het beste land heef\. In het meer
slaan ti watermolens, ieder van 211 tot i7 etl. vlugt , •namelijk drie
gaag ieder van Tier molen• , welke alle Troep scbeprad-wat.ermolea
waren ; doch van 1810 tot 1&'17 1ijo aij veranderd in regtataad!r
tol-'fijselmohlns, welke molen•, bij minder koeten , in veel korter tijd ,
dan men hiertoe vroeger noodig bad , dit meer 'fan hel ovartollige water
ontluten. Dit belao1rijk 'fOOrdeel beet'l men le danken ua den ij•er
en het door&igt van den llolenbaas Co■11t11 Pa11s , die rueer dan TijFtif
j_ano cle betrekking ,an op1igter over de molen• en den dijk gehad beert,
la 1848 beef\ men bij proefneming voor den afgebranden watermolen
er ND geplaatst , met eenen lenendeo Tijzel Taa i6 ellen '1111(1 , die,
Talro• het oordeel van deskundigen geschikt is, om -, bij latere nraa•
der101 "•n twee anderen , in dat 1elfde gang even veel water uit Ie
werpen , als vroqrer .door de vier met 1laande Tlfaele gedaaa werd.
- Van de bedijkin1 af waa het _ , 1lecbts één polder ; doeh in
September 1&'18 i■ het in drie polders afgeacheideo en den ti dier
111uod daartoe afgesloten.
De Protestanten I die er ruim 300 in getal zijn , behooreo tot ltaoae
· nspecliTe. gem, le P.,,,..,.,.J,,. - De R. K.; van wdke men er
IJCJO telt, parocbiëren te P • ~ ea te Zaaiulal , an 'I K-f_.
Al tpoed1g na de bedijking bad men aan den Westerw•,r, op balf
•eg ta11ehea den Noorderwer en Zuiderweg , eene •cbool gebouwd,
die , in later tijd nrnieu,rd , daar tot. den wate"leed 'fan 1811 r·
staan beeft, bij welk onheil ook dit gebouw geheel ffl'ftat werd.
Jlen betloo1. nu bel eehoolgebouw en wooalffli1 aao dèn Wol"IQU'dg_k,
op ·Neck, Ie bouwen, waarloe den i8 Anpsws de eerste eleen ,...
l.,.d ,renl, en welke scheol den 8 April 18i9 is ingewijd. Vroeier
heboonlen ·acbciol era woonbui1 aan ·het d\fkheswur, thans aan de ,re
meeme. 0cie· aehool wordt gemiddeld door ISO kinderen beaochL
De kermi• valt in or Pinksteren. ·
Bijaondere belangrijke pbe11rl11n"lf!D , i'nden wij un dit meer 1tiet
aaageteekend , behalve enkele·· rampen door braad. Zoo Terbrandde
in 1776 door bet onweder een- bóereabui1 aan deu Zui,lerwt'f, welli.
Janis niet•weder op({"bouwd is. In 1778 sloeg l,el onweder in tien
froolsten u1ole11 en 11aolt , ouder anderen , de sahalmen der fi.e\Li•r .....
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eoa• daarüa ba111e1ule lmiaklok 1111 elkander. - l11 lact j"a11r 1819 op
Zondag van Beemiler lï.er111l1, ,erbra11dde door het onwe er, de boer-·
dcrij de Mon u i k , en in bet jur 1848 de bonnwatermolen van het
Noordga111r.
•
·
De watenloed, die den ( en IS FebruarU 1821S gelieel Waterlànd over•
•Lroomd had , veroonaakte den 6 dier maand nabij het. Kalt • aan den
Zqiddijk eene dijlbreuk ,an UI roeden. wijd en 111 ellen diep. Het
valt gemakkelijk na te gaan , hoe moeijelijk de redding bij aulk een
onverwacht en schrikkelijk onheil wu. Beklagenawaardig was de tue1tand der ongielukkife bewoners no dit achoone en nur.htbare weer.
Slecht, zeven or acht landlieden , digl !l•n den dijk wonende, konden
aan heho11d nn 'fee en andere sc,edereo denken. De overigen werden
binnen anderhalf uur met 4.70 ell. water over1troowd, pnoodzaakt
11eh op &0lders , in watermolens or boomen te redden en kommerlijk
te behelpen. Dadelijk anelden nle mènscbenuienden uit Punnerende
en no elders ter hulp , wier medewerking den seheelea nacbt Yoorl
clourde. ltet achoilJel voer men 11f en aan , en redde all'.00 eene
menigte menscben van eeneo ••keren dood , welke bun un al!e kan
ten aangrijn1de, daar be~ water 1poedig 100 boog wa1 geklommen ,
d,lt men de om hulp roepende, dtNH' gatea in do daken te slaan, •an·
hunne wagpleade solden moeat afhelpeu. Dankbaar erkende men den
Goddelijk.en ugen die bij het IIChoonc en atillis •eder 100 1igtbaar bleek ;
aaden was het aantal verongeluktea ongetwijfeld 1eer oanmerkelijk
geweest. Vijf menscben ui, dit meer verloren het leven bij dea door
braak ; ter•ijl kort hierna nog drie aadere, met het redden van eenig
huisraad buig , door he, omslaan of 1inken ,an het vaartuig jammer
lijk omkwamen; 618 runderen• 17 paarden en 870 acbapen en een
aantal ,arken• en velle kalveren verdronken, Weldra •• men er
op bedacht, om in het belaag der iagesetèneo be, meer weder nit te
malen. Reeds in. April 18ilS begonnen de drie bo•enwatermolens te
malen , doch daea maalden vier maanden te vergeef, , om dat men
bij he, digteo der doorbraak bij he& lalf, 100 •el als met die bij
Durgerdam wat lang talmde , en be& water der OYBrslroomde lan
~n dus met de ee reu en dulde; 1oodat eent· half Augu,Lus t8ilJ
de drie ~er staande malen•~ dlln 30 December 18ilS tie drie daar
opYOlgeade lager staande molens, en 1nel April· 18i6 de lD1PLe mo
leq1 aan Jaet malen geraakten. la,uuchen waren -..n rijk1wep· om
1ip, werk ter droogmakias te bespoedipn &ien 1loom,ijselmoleu, of·
1001cnaamde •1aurmacbia11 aan den dijk geplaatst ; van welke er som•
mige reeds met primo Januarij 18i6 in werkinf '1(aren. Door alle dae
,c,reeni1de krachten waa dan .ook dit meer 7 · aken na den vloed,
ea .dus dea 16 Junij 1826 droog , wodal in den auomer hel vee
"eder oe sommige plaallc1_1 in de Woa ■11 graaide. Van allo bui.Ha ;
ten getale nn 66 , die er in dit meer lllonaen , konden er 1leolata
door 1wan1 reparatie worden henleld, alle andere moest men , ..
heel nie11w 011bouwen, Ook 1poedig ,ing men meL den herbon• der
bui.no aan. Reeds den 10 Februarij 18i6 werd met een buis aan dea
Wormer-dijk op Neck, een begin gemaakt, Vervolgen, is men in den
naaomer e_n herfst ,oortgegaan met bouweu, aoodat in 18!17 onder•
scbeideoe boerenwoningen en buiaen bewoonbaar waren.
De 1t1>rm na H JanuarU oefende ook eenen kracbtipn intloed
uit op de nog uïeuw gebouwde liuisen. Twee boerderijen , waaraan
,pen heiig was te bouwen , waaiden om en de k.ip un den nieuwta
molen van den Zn!dpolder woei er geheel .•~•
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Bel •~pen d11111r «--1.....,_. ia " NIIMp met •• 11""'...w.J 111
•UP hek, op ttn Yeld v1111 n&nur, ,raaroodt, eeu- paluis, - al, à
oebeeld ' da\ dMo '!"'Il"" SIIO mcbrijb m•r dvor de druoptaliar
in gmrijh weilanden 11 betscbapea.
WOB.KER-EN-.USP, k.k. DOOfMr•• IJIIOI,, pro,,, /f~B.U-.
llea beëlt. er ééae url la Worme-r en lek 170 aiel•.
WORUR-:M&ER (WIT), nMm, ,rellea mea ••• bet de Wu•• or WIINIIISin ..- ~ ' pro'f'. /fflarfl-BoU..1'·, pf w!Wr
dat. dit. meer lwdijk, ••• Zie W••••W.11n.
WOBKIR.SLDISJ& (ffl'I),
bonten 1lllllÏ1 io i.t balj. ,..
Blou, pro... N~lhu...L
He& •• liet oeslolijksta .a , onri alle waanebVaJV•beid, het aadtll
der lwee houten aloilp, welke 'f'N
tijden io den • - ...
Z111"'"'- ••-. lloplUk 1Jffll e•·• in plaats •an dil 1lnisje, aader bai11.en alioisje gemaakt , d001' die na Oottaaan ter- - • •
die ,an Worwar , füe en Niel ter aaden zUda. In later tQd ir liä
ia eon11 alreDU aluis flrt1Ncrd , dio Îlt bet jaar 1791 • -1 _....
letd Ul ~oi1rr1&1Mc ..-ijder. plNlllril we,d,
.toiilj,a-,
WOIUIBa:.sLUISH, (Bl!.T), .t be& Btr,. .
in Knaaemnl,1né, pro"'• N--4-H.l/nJ.·, i11tk-baaa.- Ji,p, doelt
bahooNlilde aa■ de bune 'MD Wonnet, 1cbtitteade •roefff ia 1hr llwa•
,,,,,._ringWHI, la&u in be\· Q,we..NOIOf'll..Hollaat6._h_l.
WOl!..111,llVEill , gem. iu bel JNIJ. ft ■ Mlot, 1 prev. NOMI lltl
ltutd. an. lla.-, lia■ t. 21111...,_ ($ ll. d., 8 m. k., 7 " it.J ;
pal.da N. au lle TOfleloot-, -narduor sij -.u tie gem.
llarun-Binaen IJUGbeiaa il ' e. aan " Zaan. die baar .... n-1'11(«-Wormor Mbeilh, 1,. au Zeandijt, on WutuaD-, W. UJI W•
saao ea Kromweaie-1111-K-iedijk,
Daa gem. brrat het cl-- Wo-rmerveer en het wakli.ik• .......•
•1111 la,ic d. Il oO'l le nda m. 7.ij beii!Rt , volgen• tie1 kadaster , opp,,r.dolll<t- vao 83& boud. 18 v. r. 79 v.ell., weat'Ollder He ~ 9.& -. • r. 8' v. ell. bel111tbaal' limd ; telt 167 b'., bewoond dwr •
~ ait.a.k-1e eeae howelkitt,r ,an rui10 IOOO in.
la 'f'oore-de tijdea Wamt t.e
ffle tcltippefl', •
. me, haa eige■ koopmeaaob1p, op Otonin,rerlaud , Zeeland,· B,.._..,
V.laaa4-, Jrimland , Ove,U-1 en amhre stttekea - - • ,...
...ake - · • teaenwoordig irenoqpaam lfetllO beeft, tbttns 11\Jta _..._
tt.r DOf nle schippers voor llinae■laocbche Taart, die ,raebl ..,.
~ Ä.mltordam, BotLcrdam, !làmaar, Purmeremle en bet. " - - 
-,.. De kHlkooperij bMide hier weleer ook op eene nittb!lc f·
wU-, ea it , .&cbooa later Nt1tipin1 'ftnniuderid , thau ....._. _.
~ - • &aenemeode. 'lr be.taal bier- 1elû eeN webllf.._
. t.. .... maalt er· tba1111 weel werk nu 411 olietlag-e~,
piwllilllerij ~ pellerij, llijblelmaluirij, verfmalerij en mftl'
·
lal>rijken , ,rurio do -lal welvareude •oorliedeo buo . , ~
eo w-i• û a,beideode klaaae , tea fNIOle getale , een
11i"t. M• beef\ er 011der1ebc!idenc blaa11WHlmnkérijeft ,
__,..
tut- alijp11111lea», t stijliel• en i clloeolaadFnbrijkett. 4. papîerrno&e..,
~ kONo•, 1 pel-, 't IClbulp-, 1 ,erw-, 18 olie- en t boot&Ugmohm.
Boveodieo aijo or aog fabrij~anlen , die hoone fabrijlleo billiten . _
,em. heblioeo , al• SI 1teom•papier• en I loodwilfabrijlt, Il 1lij&elma-
lierij.a en i pelmolent. De zeehandel , ftllral io kus , gnuaea ca
. . . , abmede de aelaeepsreeder!i , is er io de laaule jam mer IMl'
seooinen. 11eo beel'l. er ei,eaaara of teeden ftll tcbepea , die pdcna,

w--.

•o-.

•roes•

u,_, -

Uittv:.,._•

w---·--

l-1 . _

WOB.

HS.

YOM eite•• rÛ.eJWII, ....,· ~•l#d, J,aoLrijl., S,.j• e■
Portugal ...... uit. ID • vao do NQOIIIMh• ba,.... 1 \ oon1amelij\ uil ,da
0os..,_ aa••ocrcil. Seclt,L k.on ÎS. door I ffND il,,r YC10rnaa1us&r MIi•
d1lun. CllD 1obip of buit '" laui•s•upt. 11i1gerua1•
.Da Hen1., cli& '" .-uim ~ ia aetal aijo , mallen ,-leel&elijk de
11,u. Wo,mernar ail ea behoorN· pclult• lol. le gem. K,,.j.
""d•••••M.ari111-.Billllft. - De lJoop'lrff,, ná welke mea er liO
,e11 , IMUD pileeltelijk de pm. W o r men ee ~o p--h e l•N oord •
W ormeneer•op-laet•lui~ uit. ee behooren IJldeelLelijk lo1 du
gem. K•olkrulaa•K,..__,Jiji-M•MMe,..,Binun. - De R. J.., die
111en er 1460 aanvet\ , 111aken gedc!eltelijk de atat. no Wormen e u
ail ea pallQChiirea ~lelijla 1.11 KnaafttÜfliji. - De.Il. K. vaa de
Oude Clere1y , 1.-tal Jant111Îllea gebeelen, die hier H ia gelal &ij11~
bcho.oren to& de 1tal, ••• l{,_._.,..,..,r.,_"'"", welkA ook ia
deae berg. gem, eepe kerk heeft.
• • heef\ ia d.eae gem. lwee nieuwe •~ steen ge1-wile aohelen,
u.r, : .één• bij de Herv. kesk en • • na bel anWeiadllt ,-u hel 4'orp ,
welke gezamenlijk door 400 leerlingen be1ocht wordea. Bowendiea ..,_
stal er eoe Lloeijende ...... e• dapchool, io 111111.e vreouaà lalea
.. àooga weLtoachappu owllrwuea wonlen , IIIBt 30 "-linpa.
Bel· d. WoauaHu lift 6 u. N. W. 1'1D Haarl._a • li u.. N. ta ■ W.
van Zaandam, aao de Zaaa , waar llUl(P h1L aicll OlltJcY• i 11. pa■,
oiblon~-& llll - · in cliu voea• , -~ flOIICIJUII• alla 4'e ltui.... t 1fechta
weitJife uitgao■denl , bel geaÏfl waa YOrea op cl■ Zun behbeia • lanc11clle da gomeeae •Cf loapt. Dil pefl eM aeer aangeaaam pzÎfl 1
1111LO ,oor tie bow~•~ op da daplijb ia menigte 'NN hij kGlll•á• • •
\LIÏfle•, al• ■il da VUl'tlMfO• op à lwiaell. Ook. 11\ja • Ml en.ig
pad.ea ■UI' hot W-.t,n, dig, lll8l huilH b e t ~
la
jllll' IIOS • 11HM., WIND lüer H û H.hlllÎUn. oC ......
•oniagen. , ea toen. werd. die buurt • ., Zua , of - LAi! .-umd.
la bel l-aitllil,-emde jaar gaf lla•&1a11 v... &n1 , d'e " en
,ijl'.tipte Bisllllhop ua IJtreeli~ , 1'etlof bier eeae kaeel \o aielatea.
la het j.ar 11D1 wu. eohter da naam, Wouavqa ..., ia ,ebraik,
WlffeDI de qvervaart ••n daar naar het toen 'folbijk dorp W.-&,
welk ._.., lham Dllf heataat. Jn dien lijd , •eisoclat.ee de imroaen
••• dil plaatsje , bij gemelden BÏllcMp IUNam •• B...-., om, ...,
p111 4- afgelepllheid van huNe puechiekerk. te WalUaa., ea,a.
waarneming ua lwnae godNieae&, ~ hu■ DI hoiun eea• k~l ltt
D1i1tf8P bou.wu.: waar11e aij 11111 teeatemmiag - h1• •~ lon
'P!ID1i, Graaf 1!11•- lloll,u,I, en •an den Pllllll011 '1'111 WesbMD., Aa,.
1011 J ~ . , verlof ••krepa, waarep aij die kapel l&i•laltm, lel
p1-ala, 11ur men naderhand sdiool en kerk bouwite.
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De Hen.,. die er
in getal 1ijn, eader welke.'180 ~ - - ,
....... ene pm. uit ' welke tot de klus. YID Baor'-, nag YM

Z......., llehGOl'l. Jlet dae pm. WU eerst z-•ijiji YUIOllip
ea had alaoo tot centen Predikaat lA.CO•aa. Bouaua • die i■ 1~8 lie
roepeo werd en in 1643 naar Dordreclat 'falrok. Nadat in 16" As~
1e1w1 N lb• vooa, heide .torpen. beroepen waa , wetdea aij pacheid•
eo H R&a bleef Wo•uana an- liedienen. He, beroep gachiedl

door deo. kerkeraod.
oude Raadhuis , bij de Hen. kerk, ia het jaar 1711S pho11wd. •
is l.ba"5 kil eeoe 011d•-.ijaenw0Pill( iaprigt.. La 18i8 ia er , mw
ui bel mid.&eu YH heL dorp , eea nieuw ea fNai (8111-■&ehuiai 1e
bo11wd I het.welk. ~eer doelmaLig incerigt j,.

U,,

WOB..
De kul ia plichl ia hel jaar 1618. &, •• lotD i:ea ~ 
pig ,ierkaot gebouw, dat t.eo oauteobij Ooat. ea Wal 1towl, ,._
beaaordea de plaan, wur de Zaan eeoe .groole bog& maalt.
het &oeoemeo nÎI do Leden ·deaor. gemeeo&e besloo, mea in 1767 baar
te nrgrooten en er un de auidaijde eenea Yleopl aan Ie boue111,
waardoor het een halt kruitgebonw is pwórden. la den lat il
in 18(6 een orgel geplaabl, dat door krachtvollen en welluidadu
loon uilwuot, en Yenaardigd is door den Heer lluH1& l111t1e1ua,
orgelmaker te Amsterdam. De kerkglazeo waren ,roeger meertlldeek
beschilderd met de wapens dergenen die 1e Yereerd hadden , eo oadar
die alle •erdieode bet glas ho.en de oosterdeor eene bijzondere opmer
king • als prooleode me& he& wapen der Beeren Staten ,an Dollu.l
en Wal-Friulaod, en aan de eene aijde met dat van FllDDl1t
Dallt , Prioa w,n Oranje • Stadhouder deaer landen ; wurop ook dt
wapen, van de Benrwijk , Haarlem , Amsterdam , Alkmaar, Parme
rende en W orwer volgden ; terwijl er ook eeoige werden 9"'0&dtn ,
die door bijaondere penooen suclionken waren. Van deze glu. &ijl
eenige weggenomen.
·
De kerk der Doopsp. rem, op ·het Jfoorcl, die der Waterludsàe
Doopsguioden , staat een weinig benoorden de Henormde keA, • û
een ruim I eenvoudig hoQJen gebouw , YH den weg afgeleglD , lllel
t.wee ingangen , doch aonder toren of orgel.
De Doopsgea. gem. op het
die der Priesehe DoopsgeiriNea,
had eerst bare vergaderplaats een weinig nrder benoorden de legll·
woordÏl(e kerk • in een gebouw acht.er de huiaen. In he& jaar tlU
hebben aij een sebonw in het midden van het dorp gek.rep, dat il
1734, met eeoa gebeele ,erschilliag ,an binnen• bertimmerd M,
doch dit· gebouw ia nrnietigd eo, io 1830, yernngeo door een 11-.
kerkgebouw • aan den weg eu laan daL aich alleaias door eea,owliplid
en achoonheid ondencheidl. Deae kerlL heeh noch toren noch orrlDe R. K. kerk , aan 011• Lûiee Y to•.,,, Gt6oorû t.oep,rijd, ltlll
•• he& noordorgedeelte. Zij ia in het jaar 179( plicht., ea is •
aeer .beeh& sleeuen J"bouw , zonder toren • doch van- een fraai erp
ea ééa altaar l'OOr&1en.
De kerk der R. K. van de Oude Çlereay, meestal Janaeni1Le11 p·
noemd I welke nog zuidelijker dan die .der Doopsgeainden oP bel Ziti4
daal.; en aan Onse ~ Yto•- Geboort, toegewijd is, i, eea reer
~ gebonw , doch van een orgel ea éé11 altaar -roonieo.
Mea had te W o■-avaaa · vroeger drie Wees•- of Armenbuizeo.
heèn namelijk plagteo de Opzieners der onderscheidene reaindteo, lftl
als de Armvoogden , hunue weeakiaderea eo bej ■11rde behoeAip cle
burgers te besteden. Dit hield sland Lol in 178S, toen Diakeaea •
Herv. gem. besloLen een afaooderlijk huis Le bestemmen, om dlllia
hunn!l armen , geeoe b11iuitleode aijnde, -uenns de hehoeft.ige _.
kinderen op te nemen. Zij buurden hierloe eea buis, dat ecbler lie
kroi,pen was , in verhouding Yaa het. 1etal bewoners , wurom Pma
Builu • een man van vermogen en Burgemeester der plaats , det1
Diakenen een h11is en ene aanbood , om heL in Tollen eigradOII Ic
besittea, mits heL lol een weeshuil werd bekwaam gemaald, Dm
nieuwe woning helroli.li.en de weeskinderen HeL in hel jaar 1788 ,er
laleu buis bleef daarom niet nutteloos. lle beaorgera der ,oogeaaaadc
gemeente- of dorpsarcnen namen de nrlatenc buinesling o,er, om er
hunne armen in le plaatsen. Beide deze bui,en aijn c,·ea•el later te
niet gq:aao.
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D• Diakèneo der W alerlandache Doopagnlnde trllDNDte volgden het
-voorbeeld. hunner dorl'889Dootea , door ia het jaar 1790, implijks een
W eea- en Armenhuis op te rigten I hdwelk mode sedert jaren ia
oppbeYea.
· Beo heelt. er thaa1 een R. .K. Armen h o i • , waarin bejaarde be
hoeftigen en ooit kinderen worden or.genomen.
Ooit ia hier een hofje , gemeenliJlt het B 1a au w b o fj e seheeten ,
in het jaar 1761 ol 1766 gesticht door lhu Bunw , in lenn papier
fabrijkant op dit dorp. In dit bofje aijn !ai woningen , welke aar,
even 100 vele buisgainnen verhuurd worden.
llen heef\ hier -een Departement der Maatachaepij: Tot
lfat NII 'e Jlg,_,,., .hetwelk den i9 Jonij 1789 opgengt i,, en
ongeveer 70 Leden telt; alsmede ~a ~e_partement der 11aat
sc,appij: Tot Bnordemtg tler lfijt,ertwid, met i7 LedeJi,
W ouavua is de pboorteplaatl van den Naderdoitsche Dichter Ju
Cu111. Scnu, die in de aeventiend,:eeuw bloeide.,
.
Tot gemak en gerief van den handel , aijn hier weleer twee houten
sluizen gebouwd , die op de Zaan uitkwamen; doch naderhand in
sleeaea 1luiaen lijn veranderd, bij welke gelegenheid de Noordenluis
ook verplaatst werd , als lijnde eent ten Woorden van den meelmolen ,
en than1 een weinitJ daarvan àf nur het Zuiden plegen.
De kermia valt 1a op den ee~n Zondag na 1 Augu1tu1.
Gedurende de Spunache ·oaluaten , was hier eeae schans , lasschen
W oauavua en Krommenie, om den overval der Spaanschen·, die
AuendeU\ in hadden , &e stuiten. Doch doe werd , door vennim van
behoorJUke wacht, ia den winter van het jur 1171 , onder het voor•
deel van eeae dikke mist , ingenomen , waardoor de vUand , onver~
hoed, en wverhindard, op Wormer los ging , dat dorp uitploaderde ,
en, bij -Un wederkeeren, Wounvaa, afbrandde, De plaats Lhan,
oog de S c ba o I genaamd , ligt aan be& einde van hel bebouwde
voetpad naar Krommenie en is legenwoordig me& woonhuizen betim
menl. Anderen willen echter , dal men de plaats , waar deae ou~e
schan1 lag , ongelijk veel verder noordwaarts moel 1oeken , en wel ten
noorden van de laatite huiaen op Woan■vua, binnendijks, nabU
de houllaagmoleu de Jonge Haas , waar aich 0111 eenige uitstekende
punten verloonea, hoewel het nu vlak weiland is, door den Dijksloot
omringd, Na bel eindigen van den oorlog in Holland, werd Woaua
nu alleDfPkenl weder oegebouwd, aooilal er ia het jaar 1613
hui1en stonden en in he& Jur 1638 reedt 170 huiun geteld werden,
Hel ongeluk , hetwelk deze gem. op den 4 en 6 FebruarU 18ilS
wedenoer , wu 1eer groot. De doorbraak ia den zeedijk bij Durger
ciam en de daarop gevolgde oventroomiag van Waterland , 1tuwden
ook het water herwaarts en deed ook hier hel land geheel ondarvloei•
jen , aoodat de Zaan meer dan and~halve palm builen hare oevers
gestegen wu , en gevolgelijk de lage gedeelte deaer gemeente geheel
onder .water liepen, De bewonen moeslen her- en derwaarts vlogtea ,
en aich op de aolden redden ; . terwijl de ellende , welke overal
heenchte, onbescbrijtlijk groo& wu , daar voedsel voor menacheu en
vee sadeeltelijlt verloren was geraakt. Nog groolcr wu het onheil
door de aanmerkelijke schade , welke aan de joederea in Cabrijken eo
palr.buiaen -.erooraaakt was , en welke sicla allerwege door de sporen
·;an de drijvende olie op de oppenlakt.e des waters ve.rloonden. De11
:S Febraarij in .den nan1iddag werd e1· noll' eene be1end1ng van levens
middelen door de.se gemeeole naar de ongelukki1en nn Waterland.
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- - - - · der reedt i.;.Mad -u .... ....
lijk
lfea 8 Pthnmij wu hel walcr IOO· veel, ...
......,
dal hel weder bio- de Olftl'I taD de Zaan a&oatl. De bMremn ••
de laapte gedeelt.en der.er gemeenlt, dia allen hunne ha• • ....
baddea moelen -••laleo, wana bij de bewonen- ftll 11a ....._-p
aeehea gehuiHest ; 1oodat het hier ter plaalte,, oftcbeoa de -......
aroot wu, oog door Goda r-!heid ireuaend alitp.
Het
dese, sem. u clat wn BIN, bataande ai, aa P"'
,ierendeel schild; IN& eente en ,ierde va ailftl', met eeaea- • 
Yan li.eel ; het tweede en derde van bel, mel eeaea lle,!IW Taa sil...
WOIUIBRVBBll..OPJIIT-NOOllD, DeoNa. pm., PI"•
Holldllll, welke 140 aiel•, en onder •
)IS LNematen tek. 8leeraarambt. in tlae pmeeate 1Nft in dea begillna door Lroedena,
bU liefdebeulell, ,enuld, -.ia dil rem in hel jaar 1UI plall
bad , ia hal jaar 1680 wrd bat ••PIJ8Domen door 6éD• 1.-..r, aet
name H. 01 llm.
WOlUllllVBD-OP-BBT-ZtJID, DooJIIIII, ..-., P'"• 1'_,.a.,.
la■d, welke 180 aiele,,, ea en.ter . _ 1915· Le.lemata • telt. lat
leeraarambc werd, ia du beaiaae, nea all bU da . . _ . . op •
Nooed, door lmaeàllln, bi li6beurten, • ~ •
WORIIERVELI> (IIBT), bijnlllllll ,_ den Pu.--••.111-Wo-, ia
Ken.....,,i.u, pro,. lfoertl-Hollnd. Zie w_.. (Por.m.,.u-).
WOJlltlJlWBG (DE), WI(( in de- -,,,.,..._,_, prn. lf--'
HoU-., pa. ,k
loopenda na,laal Woud•• W..__
molen, in eene auidelijb r i ~ naar.• ZuidriaffdUlt.
WOB.ING&N, &aars. op ae Mi""1l•Y--·, pNY. ~
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Jf..,.

lle,.,,,,,.,

Zie Woa.a•.
W.0&118 (D~, 119,, pro,. Li..6urg, kant.
WORONO.&lUB , d, in Oo,,-.Jtttlii, op hal
....id, 1Jja,,.,., rag. Djo....

ll..,_.iavAe
Zie Woaa tDlt
lil. .,_.,
S.1 ■

WORl'~ opaobant wandelplaall, pro,,, ONri;i"l, 1J81D, 0.1111111,r,
t1f1en0ter da a&ad UD de linkmiijde van den lJllel.
l>e franschen. hebben• in 181:S , de nare boeman Pftld ea pà
renda het bale« der nad ia den wandelplaall vml111r tea d..la verftlll,
doch lats wed'er mei amaak aanplegd en beplant. ·
W081 (DE), pold. in het LafNH#la-..4lana,1 J>rov. Noorrl-~,
dialr,, arr. '• Hfffog_-1,o,cla, bat. HuiJ., plaeltelijl ,-.
tlie,,_, pleellelijk po, 8_r,-,n-N..,,_4,_l. - Beu pold. • .....
lijk eea pdeelle •111 dea pold. s,,,,a..,,.....,le.. ,rorp,
WORI-JAGOBOE-AUBBRI, naam, welken de Ne,erï se- au de
•teeusprinrerU da W0111na.11H6COll1 in /f,,,.,....(l.,;,,_, llel. S■-
M"fflf, Zie WO■ftllil1a-JaG011.
WORSSUI, baan. in het, L•lld-tatt-•aa,•...,11'ui, pre,. 6elJer.
loratl, Zie Woun.
WORST (DB) , sloot of' lr:P'"en kanaal, welke in eeaa ....._
telijke, atreli.lF.ing van de Za1danec naar· de Scholer!Jl loep&, .,,: .,._
do grenachaiding tuucben de pro,. FriaWMl ea (!Mij• a ~ I .
WORSTILINr.-J1COBS , •teemprinr!IJ in
kol. Suri"fflf, aan de Suriu-, ter llnkenijde ia he& . , _ ; pa·
lende bevenwaarll aan de werl, plant, Phaedra, beoedawurta _.
de verl. plant. Sara'1la1t ; 900 aklt, 1root, met 68 ala'l'CII, :0. le118" n~en baar Woas-J,coaoa-Ani11,
'
Deae 1leensprinprij behoort. aan het Goavernameot , dal ia Hst
cle gebouwen , op aanaoek nn de Maatschappij te.- uitbreidi•r van latt
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C..,._ilom, Ollller de lleidemche beYol~iag te 811riaatue , lol eea
tweede llllklelillllllllliebt MIit afgeatan.
WOBSU■ ofWoann, bavrs. in het ,._,,_,....,._•
p,-,..
dil&., arr. ea if •· Z. Tan JJii-gn, bat. ••
1f u;. Z, O. Tan -,,ijcln, pm, en il> min, N. W. ftD
met i4 h, ·en ruim 160 inw.
WORTBEN, oude uum 'fan de lt. ,,,,.,.., in het nlj••••
'fl'ontln, prov•. z,,;J,./1.Uaatl. Zie Woneu.
WORT-RBBDBN, baun.- op den I',.........., P""• thlJerl....
Zie a.... (WODI.)
WOTA, d. in Oo,t..lalil" op bel S....,_. eil, J... 1 re,icl. Sa.

..,.,..,r-,,

Ge,.,__,,·

_,.,,,,,, re,r.

o..,...,,,,.,,,

6ro6oga,a,

WOOBAi!H, d. in het Üflcf•••-Y•llnl-,, P""• LW-,.

Zie

"11116ool.

WOOBRUGGB , kant., proT. Z•id-Hollancl, arr. L,ya I palende
N. aan het Haarlemmermflllr en het Noordhollaadache 11::ant. Nie11wer
A.m1tel , O. aan de U&rechtsche kant. Loenen ea llaanaen , z. aaD
de bat. Woerden ea Alphen, W. uo de ...t. Leydea en Noordwijk.
Dit kant. bnat de 'fol1J11Dde 8 pmeeateu: Wo11brn1rre, Koa•·
dekerk, Hoormade, Alkequde, Rijnsaterwoude, Ter
Aar-en•Vrijhoeven, Nieuwv-een en ZeTeaho'fen, en be
slaat, Tolgen, be& kadaster, eene oppentakte Tan Ul,Ht baad, 8 "• r.
St "· ell., •11roader 10,iU bund. 30 "• r. SO "•' all, belaslbur
land. Ien tel& et 1i93 h., he•oond door 1981, hui-,a. 9 uitmakende
eene bnolklng Tan 14700 inw., die meest in den landbouw, ftetdllt,
boter en kaaahaodel en veender\j hllD beatnb 'findea.
Z■ill-Bolltnul1 art. !A,
WOUBRUGGB, gem. in Rijalontl-1
_,., kant, 1'otl6rugg•; palende N. van de ~m.- Alkemade e11 Rija
saterwoode, O. Uil Ter-Aar en Oudshoorn-en•Gnephoek, Z, aan Oacle
boorn-eo-Gnepboek eo KoadekerlL, W. au Leyderdorp ; \erw\jl de kleine
pm. Hoogmade,· daarin no drie lijden geëocla'f981'd
Due pm, beetaaL uil den Oudend\jkecbe-eo•Bee-pold'er,
den Plu,tolder, den Vliet•polder, den Does-polder, den
Voorohc e-polder, den Pies-polder, den Jrederik ■ -pol
der en den Kooi-polder, benevens gedeelten van den Vieraaa
bacbts-polder, den Bosch-polder, den lloode-polder,
den drooggemukten Veender-polder en den Zwet-pelder;
bent bel d. Woubrugge, degelà. Groeoewood, da Hoek•T8ll•
Roelof-! rendneen, den Woud1cbeodijk, Ofweiren en·
het L a ge 1a n d. Zij beslaat , volgens het kadaster • eene oppervlakte
van flö9 bond. SS •· r. 7i v. ell., waa,ender til7 bood. 151 T, r.
70 ". ell. belulbaar land ; &elt 171 li.. IM:woood door i81 bausu,,
uitmakende eene bevolltillf 'YBD rnim 1400 inw-., die nieeat ia den
landbouw eD de ff8leelt, at.mede in handel in beter en kau , boa
bettaan•yifldta. llen beet\ er mede ëenn korenmolen en eene scbeep
malte,ij. Vroeger bad men et' oog eeAe aebeepmalterij, doch dae beef\
in het jaar 1831 opgeheadeo te butaan.
De Herv., die er .onpveer 1000 in getal sijn, onder wellLe SOO Le
dematen , maken eene gem. uit , welke tot de ltlan. nn L,.,dn , rins
AlpAftt, tJehoort, In deae gem. is reeds aeer vroer de 1\eformatie
gepredikt; Volgens geloigenis un sommigen •erd alhier allereerst
gepredikt door Ja1t A1111e1sooa , Mandeutaker ,an Alkmaar I of Pnaa•
Ga1111i1, , eenen Vlaming , nadat de eerste pndilLalie bij Amsli:rdam ,
llniten de Haarlemmetpoort, getcbied was. Hiertoe gaf gelcirenbeitl•
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dat bij na Amalerdam aaar Delft, door Beer-Juoblwoadt , l'IÎI&
J.11 Dl Bnua , anden , volgeoa eene LatUmcbe ben1miag lom• P.,
·T01n11 , Putoor der kerk van Beer-Jacabawoude , wu de llll'ltl, •
de Bollanden , die de le,r vaa Lanu omhelsde , en daarom ook •
marl.eldood 1\andvutig onderging. HU werd. den 11S Septau.
des jaars 1ISilS , te '• Gruenhage , levendig •erbr1nd, De .eenle, •
in de1e gem. het leeraarambt beeft waargenomen; is geweéA lilCl&lü
· S1 ■ 011S • die in het jaar 11S79 herwaarll kwam, en in hel jau 1188
naar Woerden vertrok. Geèlurende da dienaL nn Jo.11111 Han, llir
gekomen in 1797 en O'lrleden in 1840, ia Hoogmade ,u 1818
teL 1817 hiermede vereenigd geweesl. Het beroep ia eeae collali
van de eigenaren der heerlijkheid.
·
·De R. K., die men er ruim itO telt, behooreo toL de •lal 111
Hoogwul,. - De IS Isr., die er wonen, behoottn tot de riagsynw

4,,,,.,,.,
llen beeft in dne gem. ééne school, traarop de kiuderu n11
en die ,an den Boek-ua-Roelof-Arendneen, gemiddelh,
geLlle van HO, onderwijs ontvangen , naaar die uit de o,erige pl,d111
der ,gem, pan in het naburige lliju,tmooa,k or Le
1ft
aohool.
Dne gem. ia eene beert. onder den naam v■n ~1uu1a'WGIIMI•

liet-,

'f8D

n,,.,,..,

Hua-J.1couwoan1, Zie dat woord.
· Het cl. WonaHU, W11U111HK1 oCWoawua111 ligt il a.O.imli.
van Leydea, 1 n. N. Len W. van Alphen, aan de Woadwateri91,wàke,
dit d, iloorstroomende, het in twee deelen 1 W o a b rDIJB e-Ooshijit
en Wonbrngge-Weat1Ude, verdeelt.
-.Ue& do11 ia aeer net , hoewel niet rrooL , en in de kom aiadelijl
bestraat. De hniHD, -die er 106 in getal lijn , bewoond door 970 in,
■ laan in eeae goede orde in twee rijen ter wedenijde
de Woatl•
tering, alleraangeaaamat en 11ttreD1 de drukke binncnland,che _.,.
narl , 1eer plegen en geacbikL voor alle neringen ; docb oader al liet
aangename en vermakelUko van het dorp, moet het ten111 ala 111
rroote Jut worden aangemerkL, dat da bewonen van de eeae aij4e
oiet naar de andere kunnen komen , aondar , met een , daarwoor 19
aijnde schouw, o,er de WoudwaLering le worden Ol'erpzel; IIOOCÎlldit
1ene , welke .aan de 1ijde no hel rttrthaia wonen , en aieh ter lerl
willen bep,en , en weder 1ij , die , van de aijde der kerk I op liet
rerthuis moeten 1ijn , altoos 1uoeten o,enaren, Dan deae last ••
door het aangename van de scheepvaart en de daarna nrholld11
lijnde neringen ,Ukelijk vergoed.
.
.
De stichting van W 0111au1N11 i1 niet op een• , ma•r allenga hes-1111
e.n un1ienlijker geworden ; de reden daanan was , dat toen omlftlll
Heer-J1cob1wonde de meeste landen nitreveend waren , de bewonen 111r
elders ,ertroklen om .een bestaan te aoeken , waartoe de 1lfflk lap
de Woudwatering wel het meest geucbt werd, en aldus ook flft lid
tot tijd bebouwd is geworden ; daarbij kwam , dat ingevoltre verpllllÎlg,
door Dijkrraaf en Hoogheemraden •an Rijnland , .den iO A1!p1111
des jaars 1ISOIS, aan den Heer wan Warmond eJJ Wonde ,._.,
Lol kennelijk wederzeggen I werd loegeslaan , om de brug, W11•
111a1C1 genaamd, liggende over de Woudwalerinr, wer Ie Dell!CD,
waardoor·dc 1el1eepnart alaoo zeer \'eel nrmeerderen moes•, en waallll
velen zich alstoen bier , aoo lol bel drU\'en van neringen ah ••·
1in1 , nog meer kwamen nederzellen. Bovendien verk,eeir due llllart •
door het_ atiehten nn eene kerk , tns,chen de jaren 161SO ea 1680,
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•allo do ,oordeelea vao eoo w•lplepa dorp , aooda, men de \ijdea na
het oalltaaa na dit dorp ,aa toen
rekenen mag ; terwijl daarna ,
door het geheel, verval ,an Heer-Jacobswoude , de kerkbaarl alleap
nl aija aaopgroeid.
. Mea beefi er een aeer goed 1J91Deeatehuit, waarin tneaa de sitlia- •
pn na het kaat.ongeregt worden gehouden. Daarin ia eene B\iael
kamer of owerblijfael nn eene gewa ■ genis.
In ,roegere tijden 1tond de kerk op -Uecr-Jacobswoude , doch die Ter
,allea praakt 1\jode , heel\ men goedge11oadea op liet tegenweerdip
dorp Woea&118H eeae kerk te bouwen , dat eea frHI , enigermate laag
•vpiir, doeb Nim gabouw is , belwelk geheel op lijpe eigen muren rast ,
aouder door eenig pilaarwerk ondenteuad te worden , aijade naar mea
:wil, do eeoise in ooa koaio«rUk vao die bouworde of grootte, welke
in dat opaigt de Nieuwe kerk te '• Gravenhage ewenaart. Uit het mid
den HD het dak rijel een scboone toren , waarin uur- en ala«werk
an eene klok haar& , en welke, e,cn als de kerk,
leijea gedekt il ,
,euude ah:oo door haar uiterlijke wertoonioir aan de kerli:- en ulls
aau het dorp een 1eer red aansieo. lo het jaar 179( is clot!r do
toenmali,e J.mbaehtanoaw, Vrouwe hcoa1aa. A11T■o111& T■awa, don
airiàro V1n1ann, een fraai o'lel aan dm kerk geaehoakeu. De
paaloria die. nabij de kerk staat II in 18'1 herbouwd.
.
Kr .is mede een He". Wce•• en Armenhuis , waarin rui1n een 30tal
penonen worden ,erplecgd.
De kermis valt in om1treekl US, SepLember.
U.1 wapen deaer- gem. balaat ia een ,eld van aauur, met eeae
faseo ., . vergaeld ,na drie liggende halve wanen , alles TaD IJOOd,
WOUBRUGG.E-OOS1'ZIJDK, dat gedeelte- wan het d, '1You6rvg,-,
in Rij•lanil, pre,. Zaid-/lollaad,arr. e11 iJu. 0. l!fflN. van L,ydn,
kant. e11 1 u. N. \eu .W. uu Alp/w11, 1 hetwelk aan de o011t1ijde van de
Woud\tale1·ing ll'elegen i• en waar beL gemeeulol.iuis 1L11at. llcu telt er
il b. eu ruim 470 inw.
.
WOUBBUGGE,WESTZIJDE, dat IJICINlto ,an bel d. ll'oul,rugge,
in llijnlu,l, pro,•. Z1&ül-Hollarul, arr. en il D, O. ten ·N• ..-an wytln,
kaoL. en 1 u. N. len W. van Aipu• 1 hetwelk ten W. ,au de Woud•
watering 1igt en waar de kult en het 1ehoolgebouw 1taao. Mea teil
er IS1 h. on ongeveer 490 inw.
WOUD, iaeerl. iu
i prov. ZuiJ.HollaruJ, a.-r. '• Orermt~,
kant. JV,,,.J,lr,,ijlc, gem.· flof_.ma-Delft; palende N.W. aan Waterin
gen, N. aan Rijawijk, N. 0. aan ·Hof-van·Uelft,
aan Bodenpijl, Z. W. aaa Groeaeveld.
•
Deae beerl. thans veelal Hoor-on-Woud - Har qucb gebeeten,
bataal uit den Woud -polder en den Har n uch-polde r, en
bevat het d, Wo.u d, beneveua eeoige verspreid li1r1ende b. ZIJ be
slaat, volpaa het kadaster, eene oppervlakte no 36 baad. 8515 v. r.
11 v. eU. De inw. 190 1ich enkel op den laudbouw toe, 1relu
u • intuueben bijao11der voordeelitJ is , wordeode er van de .aUerbasle
boter van Del8aod gemaakt.
De •Herv., die er o!)gener 70 in ir•wl 11jn , maken mei die •an
hel, Hof-van-Delft eu Groeoeveld eene gom. uil, welke tol de
klaM, van '• GtawwiiA!le, ring van Delft, behoort, on 180 aieleo,
onder 'Il elke onge,eer 8o LedelOlltcn , teil. De eente ,. die in deao ,em.
het. leeraarambt heeft waargenomen , is. geweest Jo,11 H&1n11, die
in US88 herwaarts kwam, en in tu9!il overleed. Ingeval van 'faM•
ture maakt de kerkeraad eene nominatie tol een drietal. J'a gedaan
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INtroep, hehoell po appro~lie aan .den Amhacb&aheer Le wor11cD ...
•na,rd , g..,.tte aomiaatie alzoo door ,den kerlr.enNKI piuakl ...... ,
.wordt daaruit , met meerderbeid uo atemmen door de llarkdeaa1e11
een Predikant beroepen. De kerkeraad beslaat uit den Predikaat •
t.wee -Oader!iogca en twee Diaàeaea , tan welken ieder jur •
Onderling ea een Diaken alpat , wordende de aieaw aankomende ,
mede met meerderheid nn ,t.eminea , verkoam tlaor de ■:ml.Ie
maten,
Hel 'IOOrregt ua de Wondenaan namelijk, dat rJi IHmH . . - W
tD annegocderee mora belturea , ffl daartoe de bealaanlen aebea - ·
kiaen , wordt pu,id .Jana ,erpad te sija lloor sekeren PrÏllster
maent. na Nufdwijk), Ölt , ten tijde dat alle .kerlr.- ea ~
DGjJ leeoroeris wann HII de Graven van Bolland , bi •
braaf ia
paal geraakt aijnde , nn desen ,erkreeg, dat niet alleen de ,-Ie
na en efr■cta deaer kerk en armen van Wou no het. leeorosïr
werden onulagen , maar nlfs ter besturiag van doe Pa.toer • Pa
rochianea g1genn ea o,ergelatea werden, gelijk laet an aog il • •
uit kracht van dat voorr'8't ook nog door den Predikant met cle .__
Jed■ malea de aaustelting van Onderling.en , Diakaoen en Kerl.• eeltenl
,redaan wordt , alle welken aan den Predikaat en m--s-&de :a-.
fedematen rekening ea vera■ twoording moeteo cloeo. De mamlede
mat.en , die dit· voorreat genieten , moeten iotassehea llltlt er • 
gezeten en vrije lieden sijn 1 dat i1 bij niemand, aldaar .-de,
dienstbaar wezen ; deaa diemtbarea I hoewel Ledematen lijnde , bûbeD
g,en toegang of Item , ID8IH' so■en , bij hunne ouden in,..eade e11
belijdeoit gedaa■ hebbende, worden tot alle nbaiapn en uien mje
en stem gelaten (1).
De • K., die er wo■eo , parocbiëren te lhl/1 of te &laipl'""-. Men .heeft in den heerl. eeoe schoot , welke gemiddeld cloer en
,etal van 41 leerlingen beaocht wordt.
·
Deae heerl. is een eigendom van de stad Dein , lijnde door •
alad, onder meer andere goederen, in het jur 1738 ge.lr.oebt ffD
G111■111'1' Graaf n11 BooenDOu , die hur had gekocht in het jaar IJK,
ait de 1rafelijke domeiueo nn Holland.
Het d. Wt11111, Woun of Won, meestal ■n Wen ·of '•
pnoemd , ook wel voorheen R111t11Woua geheeleu , ligt ruim 2 o. Z. na
• Gravenhage , 1i a. 0. tea N. van Naaldwijk , ruim t 11. Z. W. vaa
Delft.. Men telt er in de kom van het d. 7· b. en ooge,eer 40 i■w.
Omtrent den numaoonproog worden oodenebeidene giuinpn
maakt; ouds anderen meent men, dat de num Wen eene kJaak.
verbuterio8' zoude qja van WOOT , door het oud geslacht v- wel
naam men
dat het geslicht 1oode
Dit placht lie1at reeda in den jare 1117 ondencheideoe fJOederen in DelJland, - 1
emtll!Dt Naald"Uk ; daaruil 10ude het 11\jn overgepaa ia het .be
roemde placht v1111 ,u DH B1ae■; die ■aamnereoderiog .moel eel,
ler seker reeds vroeg plaats gehad hebben, wa ■t in bet jaar 11i8 de naam van W 011> reeds bekàod. De tijd, dat het ambacht ia lNt
van V.t.l DD Bvaa i• o•ergegaan, moet 1eateld worden '\IW or
enn na het jaar 1400, toen Heer Hanu. vu aa Bn• .._,,_
met C.il■illl.t. vu 011 WonT, de nder en de moeder vaa de nad«
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û rueW.1141 Heer A... or ,.. ..... Hl BaM■ , A■dlftll IIINDID , clal
da IIQID Won dur van dun komt, dat op tlese plaats tea boaeh
aoude geweest. 11Un, gelijk Yele Jlaatsen in ons Vuerlucl, •aanaa
de uamea me& wu,l,n of "°" eindÏfe• , · un de claaromt.rent eR
nabij piesen• laouche11 • heren lllllffl pbegen 1.i. . . : clit. ambacht
IOll door 11ij11111 1licliter meL dan eentGDcligen naam TIII Wen of m
Woui benoemd aijn pwordu. Weder anclenn Dlll8Dea da dit Won
door de Yd un Bnens geslicht ia, en dat aij ter oncleracheicliag Ya■
4e yeJe l&ich&iapn door ban ~ fldua , •an welke onder
tcheideae namen 111118' het. tlolwoord 6"rjl, eindigden , dit amhaehL
alleen den naam Yin WOUD heblaa ppte■, De beuming •an het
Bunwón heel, velgen• eae aantealr.eaing al .oYerleYering in het
aanaienlijk galacht der •u an Bnu■■ hara oonpnog ait. aeur
geval •an eenen hanlllll' noege,a YOOffaderen. Deae ,
welgesteld
bonwman , Ab •u DD Bnc11, geaaamd , i11 het Waan woonach~ ,
r.eed me& twaalf aonen , ieder wel uilgedNl , te paarcl eeaen der Gra
van llollaad Ie pmeet. • bood hem aij■ e aoaen aan. Hierop
noe1 hem de .Graaf, wat •uonest hij beperdo •oor •Un dorp. De
oade An gaf hem tea antwoord : • Geen dan dal wij onnn eigen Paa
• taor mo,en lr.isen", hetwelk hem ook werd t.Ngateaa.
De kerk , waarva■ IDIID ,le tijl 4ér 111ichting ■iel ,reet te bepalen ,
ia niet 11'118&, het. koor ia tr •oer emîge jaren afgenomen tot eene
hegraafplaatl. Bi"nen de. kerk , hoven tien inpas teren den toren ,
.baoat eea familiewapen op een bord geaèlülderd, waarltU men leest :
CL&u D1Ha, BovwAUD , 16U , en daaronder in •erguldeo lellen :
Zanuu i, ..,. 1. Tern den maar o•• den predikstoel hangt een
dergelijk bord , met eeuir bijwerk , waarho,en een bend uitst•kt ,
houdende eea lioawar ohwaard, daaronder leest mea: P. Dtau. Hov•
wuu ; en lager, mede in •er1nlde leten : Sprnm 6 , \'11'1 13. la
den •loer hU dea ingang onder dea toren ligt een 11wara blaauwe 1teen1n
Hrlr. 1 op de hoeken aiet men de Yier kwert.ierea ••n den meermae1a
geneemden hu 11f Ai• YU DU Baca, als vu •a Bnc■, YH Wou,,
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v.11 Bu&a. eo Bu. .,a.

-

Op den rand leest men 1

ftiu lqlt lqJRben Mm Hendrikz. ltatf Sl0 Jl)cl'.
(1505.) bm bitbm bag In l'til (April,) entre Mar

griet, 3jjn

tu@fl

ftatf

$1°

tien lqîten bag in 2ulto."

J!IDck. JJSJ.

(1479,)

Kidden op a&aal :

~tb boot bie 3felm / en Jan 8ymon11. ,aai •abttl

Da luk pronkl •erder me& een fraai 1pi1.1 l.orenlJe , •oonie~ •an
ftll au- en .ia«werk , bene\'8111 eene goede lr.lolr..
WOUD (HET), streek gronde ia tl, BHW11ter, p;OY, lfoonl-JlolZ-d,
arr. Boom, bnL P,cf'fJWftle, pm, B..,,,,., in den Binnet1tliJm•
~ , ~ • den W es\er-molengaag, waarnaar dne moleas ook
wel de Wonder-molen• beeaen.
,
WOUD (BRT), boerderij ia de • ...,,,,. , pro•. lfoord-llolland,
arr. • il u, Z. W. ,an Hoont, kant. en lil u. N. W. Vllfl P11r•
t11ffffltle, IJIDI•
aan den Beema&er-dijk.
Deae hoerder\l wordL Lhans in eisendOIII h~eten en bewoond door
den landbouwer c.nr.11 H Bon,
WOUD ('T), pold. in
rrov. lfoord-Hollan,I. Zie

B......,.,

U1nm,1awoua1.

1{.,,,..,.,,,"'"',

6:il
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WOUD ('T), of Noo1D•W1■a11H■, geb.ïa be& baljuwschap TAD ~,..
11emwlanJ, prov. JVoor,J.HoUawd, arr,, bat. en 1 11. W. ten N. YaD
..lU-, "gem. en f u. Z. ten W. van Berg,.,
Vroeger wu bier eeae kapel nn de H. B. Cosns en D01.a11111 toe
gewijd, die omtrent het !i'aar lSGO acb\jnt te 11\jn gesticht geweest,
en baren eigen dienaar of
liaan bad. Na de benorming is aij ge
deeltelijk afire),roken , plee tel\jk tot een acboolaeboaw veranderd •
nartoe lij nog dient.
WOUD ('T) , aauaienlijke bosctaaadje in de MnjmJ. -• '• BertJ,ga.
ba,dt, kw,l.ltaaalau, prov. 1'110t'fl.Bftl'1án4 1 gem. Berln••n.-••
d,lrotle, i 11, Z. W. na lliddelrode.
·
WOUD (RBT HEILIG), baach, 'bnwelk men vermeld vindt hij Taa•
ns. Zie S,ca11• Nu1111.
·
WOUD (NIDBll), buun. op de Nedn-Y.,_,, prov. ~ ,
diatr. Y,l... , arr. en 6 u. N. W. YaD A""'-', bat. ea , u. N.
van /l'ag....,.., gem. en i o. N. van Btlll, 1 o. N, ftD IA,,.
,,,... , waartoe 11\j kerkelijk behoort ; met 60 b. en ruim 400 inw~
WOUD (OVBB), boon. op de /fMler-Ye,._,, pi'oT, fhltl.· b 1il,
distr. Yelt,-,, arr. en !Si a. N. W.••• .,,,..,._, kant. ea li •• lt.
van 1Fag...,.,., gem, en 1i n, N. vaa Bü, •i u. N. TID r...,..
rn , waartoe :11ij belioort ; met SI h. en iOO inw.
WOUDAAP (DE), molen in K.....,,.,,.,._, prov. lf«J1N-Bollntl,
se1a. UitgH,,-.-.M-....B.,..., 11 a. O. van Uitgeett.
Hel ia een kapitalen acbeprad watermolen , welke dient om den poldet
Uilfl'llllerwoude na bot over&ollip water te ontlaten.
WOUDAKKERS 1DE)oh1 Wou,,u:11a1, geb., proY, Frinla#N, kw.
Zne11•o•rkn , griel, Gaa,terlantl, arr. en 1f½ n. Z. Z. W. na 8-ei,
kanl. en 3f u. W. ~an do L1111-, 10 mio. W. ten Z. van 0-
•irtluta , waartoe het behoort.
WOU DA, oud d. in Oo,t-lndii, op bet Sllfllla#lle eil. Ja.. , reaid.
Bat"11io, afd. Batt1W111Clee-Otrtmelantlew.
WOUllBERG (llEJ, berg in 1'o""'1ios,, prov. Owrij,,,1. Zie Bu0111a■R1111a.

WOUDBRUGGE, d. in RijalanJ, prov. Zaitl,.Holm•rl. Zie Won■-.
WOUDBURBN, buun., proY, Frie,latatJ, ·Ji.w. '11'11~00, piet.
ff'p6rilura"-l, arr., kant. en -il u. Z.W. vao Stuei, fa. 8.0.
van Gaaatmta, waartoe bel behoort.

WOUDE, d. in het markgr. .Bef'gtn•ap•Zaora, proY. /foord-BN•
Zie Wovw.
WOUDE, onbebuiade pold. in den Riedn~,d, prov. Zrátl-B•
land, arr. Dorhet:At, kant. en pm. Ridtkrllff,1'; palende N. aan de
gor1011 te1en de Nienwe-llaa,, 0. aan de btkade prsea ·tqJen de ller
v cde en den pold. Donkeraloot, Z. aan den Kerk"polder I W. ua
band.

.den Ricderwaardacb►d.ijk •
.De&e pold. be.laat., volgent beL kaduter, eene oppenlakle van
46 b11nd. 48 "· r. 79 v. ell. 1cbolbaar land, en wordt door •ne sluis,
op de Maas , van het overtollige water ontlut.
·
WOUDE, naam, onder wellien mea wil, dat vroeger de beerl. Bs1EL1J1t11awouD1 , in llijnlantl, prov. Z11.itt-HoUa,ul, soude bdend re,
"eest zijn. Zie Ess1,111.1awon1,&11-H11111•J.&CC111wona.
WOUDE, ,oorm. amb. in Scl&ielatl, prov. Zuül-llollantl, \\'. 'HD
lï1111rtlingen , heiwelk in de ,ijftiende eeuw , met verpnning van
W11ua VI , Graaf """ 1/alla"tl, gedeeltelijk binnen de Yrijln:id dier
<lad sclrokken werd.
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WOUD6 t!KBRSLOOTKR-), b. io 1,,,.,.,.,.,rlo11tl, p1·ov. ,Toord-llolZie WnrwoUDr.
•
WOUDE (HET HUlS-TB-), .,oorm. ridderhofs&. in de Riederroaard,
prov. Zaitl-Hollaad, arr. en i IJ, N. W. nn Donlf'fflit, kant., gem.
en IJ min. N. van Ritlderinl:.
V11n het h11i1 is 1hao1 geen blijk of 1poor boven den grond meer
aigtbaar. Uit de grondslagen , thans· bniteodijks gelegen , en die , over
het kruit, eene wijdte no ta11cben 12,U0 en 16 ell. beslaan, beeft
men kunnen ootdeUen , dat het aloude gesticht. non gelijk de borgt
te Leydeo , no eene ronde gedaante moet geweest aijn; lluao ltun
"-'Il Hou , Ridder, .Ambachtsheer van Ketel en Spalaad, Schout en
•enolgens Burgemeeeter nn Dordrecht, de nagedaehleni• van hel al
oude , umietigde buis voor de •ergetelheid willeade bewaren , de.cl
in den jare 1670 op de foodamenLen , eeneo toren nn loutere tufsteen
houwen.
Tf!r plaatse , waar het Hu1s-T1-W111101 geetaan heeft , aie& men thans ~
eene boereobofstede , welke , met de durtoe beboorende 1ronden , eene
oppenlalr.te van 9 bond. 44 T, r. 89 T, ell. bealuode, in eigendom
bneten word& door de enen .an Mr. Ono P,111,11 Baron G1oa1111J: n11
Zon.o ns 81D1a&u1t I woonachtig te •• Gruenbage.
WOUDE (OOST-), a en pold. in Kn,...,rlaad, prov. lfOMI
Hallantl. Zie Oosnrouoa en Oosnrouon-NLDH,
WOUDE (UITGIESTBR), pold. in .K,-,..,,.la11tl, pro•. lfoorJ.
/lolla1ttl, Zie U1nmna-Woaoa.
WOUDB (WEST-), h, en pold. in 1{,,...,.trland, prov. Noord
Hollantl. Zie WanroaH en WuTWODDl■•JtOLDII.
WOUDEN (DE) of DB WouH, naam, welken men bij verkortin(l'
wel eens geeft aan Nooavwo1.111 , eene streek lands , pro,. Fr,'eilnn,l,
kw. ll'nt~,o, griet. Heaeluaer-Olüpluaerl-en-/Voortl•oltl,. Zie
l411J,

Noo1Dwo1oD1,

WOUDEN (HET DIPARTKIIENT-DIR-), in bet rransch Dzua
Foatn , -voorm. dep, 'fin het Fmn,d,,11 Kn"urrijl:; palende
N. aan het dep. nn de Ourthe O. un het dorp nn de Saar,
Z. aan de dep. der llonel , Tan de Maas en van de Anlconen I W.
aan het dep. van de Sambre-en-llaas.
Het was nrdeeld in 4 arrondissementen , al• dat nn Bid b IJ ra ,
•aartoe de kant, Artdeld, Bidburg, Dndeldorr, Bchter
n ach en Neuen burtr behoorden; dat nn Dielr.i re h; hetwelk was
p1plit1t in de kant. Clerff, Diekirch, Osperen, Viandeo en
Wiha; dat van l,numburg, waaraan de kant, Arlon, Bot
tembnrg, Bet1dorff, Metaig (llenancl), Grevenmacher,
Lu:umb1Jrtr (Noord), l,uumb11rg (Zui ), llerscb en Re
m ic h werden toege,oegd ; dat Tan N e arc h U ea 11 , belwelk werd
nrdeeld in de kant. Rutonach (Buto1ne), Etalle, fan
villen, Florinville, HouUaliae, NenfchUean, Paliseul,
8 i b re I en Virton. Het telde 38i mairies (gemeentes), als 68 in het
arr. Bidbartr, 70 in Dielr.irch, 107 in Luumburg en 138 in
N e u rc h 11 tea n ; aond i argevaardigden naar het wetgevend ligehaam
en telde in 1807 i36,!i48 Ïmr.
H1T Da,n'lunT DU W011■111 was samengesteld uit dttlen van het
grootb. van Laxembartr en Bouillon, en maakt thans deels het
IJrooth, Lazembnrtr nit, terwijl het Terder een gedeelte der Bel
gische proT,
en weder voor een ander gedeelte ten be
s&anddul ,an de Praissische rroT, Rijalar1d uitmaakt.
T■■ nl' DIi

Lu,.,,.,,_,
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WOUD.EN (ZEVEN)~ b. 1 prov. F ~ . Zit 11,uwMau.
WOUDENBERG, gem. iD Bntlaad I pro•. lllfff:lil, arr. en bal.
..l•mfoore (6 t. d., 7 m. k., 1 •• d.); palende N. W. eo W• ...
de ,em. Leuadea, 0, ua de Geld1nch1 gem. Scherpeallll ea Bar
neveld eD aan de pui. Renawoade, Z. 0. au Ameroapo, Z. ua
Leenam ea Maarn, W. aaD llaara, ZeJK en Leudea.
Deze sem. hHat de 'voorm. afunderL àeerl. Woadeaber1 •
G ■ erestein, ea daarin betd. Woa4lenberr ea hetgeh. Geere•
• Lei a, hellaat, ,olpu het ked•ter. eeae-oppenlûtnaa 1810 butl.
17 "• r. 68 'f. ell•• wuronder 3718 .bu■d, 91 "• r. Il "• ell. lie
lastbaar land , t.ell i87 h., bewoond door 366 huispa., uitmakeade
ecne he.olkin8' na t9i0 inw., die ....t inea taNt➔-1t
bn■ beatAD •indea. V oor&I heef\ men er I wolbm-tien , t we-v
'fllll wolleu-purden en andere 1ingel1 , welke .the■, nol' al 11erk . . 
worden ; oolL aijn er nog eenip aeer geriare weefpto11wen.
De Herv., ,die u 1890 in p&al sij ■, onder welke 600 Ledemal•,
Juaken aue BIBI• uiL , welli:e tol de klus. ea rior ,an .J-f-'
behoort. De Nl'llo , die in deze pm. het leerurambl laeeh •.....
nomen , i, eeweest c...,.. 1....... , die ia liet jaar 11193 afpae& · De R. K., na welkea men er ....,eer SO telt, ,parec1i._ Ie
.J,:l&lncld. - De 4 lar., die er woaea , llehci,ren tot de ria!PJ1181Gr

.,...boa•

t.e

.A-,foo,t.

Ket wapen duw f8DI• la hetaelfde al, .lal , u tie beal. Woa
deaber,.
•WOUDENBERG 1 •oona. al'aoaderl. herrl. in B ~ , pro,.
U,ndt, arr. en bot. ,J..,,/Hrl rem, 'IF"""8ierg; palmde ll.W.
un de heerl. Geerealein, N, no Je heerl, Lea.den, O. de Gel
dencho ,em. Scherpeaaeel ea Barnenld en de heerl. Benswoalle, 1.
aan de li•rl. Ginkel en Zailemteia, W.· aan Jlaarn an Z.,.t.
Deae heerl. beHI het d. W otulenb,rg I benHeDI eenip Terl&neill .
lineade hnîaen ; bealàat eeae oppe"lakte , volpn1 liet .uclaater ~ Ta
SH9 band. 4G v. r. 91 "• ell,, waaronder 3410 liund. '9 -.,r. GS 'I'. dl.
belulbaar land , ea tel1 ilSI h., bewoond lloor Sj() haupa., a ~
keade eene bnolking van t7i0 inw., die IIINll ia dm ·t.ababteek
hun bestaan ,inden, ea onder welke 1690 Ben., O■tJIIYeer SO Jl. 1.
ea 4 lar. - Jlea heeft in den Leerl. ééae achool.
Dae heer!. werd in de Yorire eeuw beaetea door Jr. Aao" n - ,
Gran -..u RKDuu, Beer Hn 6 ~ W o ~ 1 &ha• ie
•U een eilJIDdom 'JID Jonllaeer
U..n ' woeaaehlif LI
Amsterdam.
·
Het dorp Wonunae, in de waadeli111 Wo.......a seh•te•, IÏf'
1 a. O. -.aa Utreeht, i a, Z, ten 0. Tan Amerafoort, aa de■
kliokerwer , welke •an bH d. Zey1t, bijna ngt toe , uar lael Gelclendic
d!"P Scherpeaaeel loopt ; terwijl de kliokenreg 'fa■ A-nf'ool\ Maanbergen , welke aiah hij Doorn aan den poolen 1lraatweg umlail
.dwar1 door het d, loopt. Het i■ een peot ea Tfll'IDÛelijk clorp waar
men Teel pboomte ea bosschaadjen11aef't , waanan het •unclaijoljl
aiJ11e11 naam onllaend heeft. ••n telt er ia cle .._ HD het d. tOi •·
en 640 iaw,
la de kerk , welke hier Yroeger atood , en w6ór tie Reformatie aaa clt
H. Cn■aasu was toetJewijd , WIi dealijds eene •ibrij alameda een• llflle.
dencbap pveatip. Het koer waa gewijd aan S.,,
d,
broedencliap bare■ aua, o■tw.nde. De ink-.ea der kerk betie
p1n 61 plden IS a&uinn. lleae kark, Hn klein rebonw, dal eeac■

e-,& n......

A-, ,..., -

wou.
lapa toren me, eiene aaberpe ,pita had , is I ia lae& ~aar 1808 door eeu
bijna geheel nieuwe vervangen die, even als de vonp, roadom ia het
pboemte l&all, Hel is eea langwerpis .pbouw , me'& eenen •pitten
&orea , dllcb ,onder o,wel, In het jaar 18i8 werdea deor eea lid
deaer gemeente aan de '\erk dri.e 1ilverea 1cholela ten gebrnike bij het
H, Avoada1ul seschoaken en in 1848 1Ua hur deor 1111D onbekende
twee fraai bewerkte schenkkannen tot he& aelfde pbraik vereerd.
De kermi1 ,nb h1 lluad■s na St. Jacob (ill JolU).
Dit dorp werd, io het jaar 14117 , door BeflCIIJ AHon vu GIi.Na ,
OID .aich HD
DJ-L'I' den drie en -.ijftitptea Biuebop no
U&recht, die de Veluwe af1eloop• bad, Ie wreeken, NINII'... •nip
11abijgele1ene plaatsen, geplunderd en verbrand.
Ook leed bti nel in den Gelclenche oorlog, in1oa.l111"hmd in Id jur
1Hll, wanneer llu1Tn na lloau aicb mei 1Un Ieser bieromlND&
nedenlees en be& dorp , .toor planderiug en braad1cbalting lff uil
mergelde, da& meest alle de inwonen het nrlie&ea.
In dea •torm TID du !il8 llio•ember 18S6 •Un bier acht \abau1Chureo ompw..W.
Bel warn daer heerl. bealaat uil drie IJ'Wllffll halNID , meL roode
bm en lëllua.t op een aoadea flld , duo" twee en AIIII.
WOUDKNB.ISllG (HK'EBUIS-TE-), voorm. ridderhof11. in B-'-',
prn. U1m:ll, an., kan&. ea I a.
lell 0. van~. . .,,,.,.,, p .
en W. na IFou'""ifffJ,
Dit huis werd in het jur 1SUJ nieuw opgehuld door Ju Il , Graaf
... C"""'6org, wiens nua&eD h8' echter aiet laar beae&en hebben '
want sijo aooo • die in het jur 1147 Ruwaard YID heL S&icbt wu 1
'flrkocbt het in het jaar ISH na aijoea aeef, Gus•acn n■ Aa
COIIN, Dit pehiedde &epo dank ·van 1Uaea aoo11 , die door Joau
TAI CIIU■IGU, aUaea neef, dur&oe opsestookt ea phelpen, het slot
op_ sekereo nacht ia ,t.il&e beklom , de baelt.iag Terdreef en er
dcla, 100 weel mogelijk was , nrachtunte. Gu1Nacn n■ AKon•• over
deae onderneming ten uitenle ventoord, beklaagde aicb duro.er hU
JAJ1 n■ AaUL, den aewen ea nertitpte Biucbo1
U&recht, die
hem bijstand ••rleende ea het buis met lnllJI •aD kr1Jpwolk belegerde.
He& atoacl eene belqrerior uit 'YID aenaliea wekea , ea die Yin bin
nen gaffll aicb 11iet n•er , dan hU pbrek aan lenaumddelen. ._r
G,,.ns- liacl er weiois •oordeel no , naar.die■ de Bilschop, Tolgeo1
pwooute, het bois nrwouue. Sedert ÎI hel lliet wader oppbouwd;
doeh da marca ea torens hel,bea u 11or lanpa tld plaan.
Bet huis Won...ae wu, all eu Ga11beiik1 IND aaa de pro,iacia
Ulneht leenneris , decb airnmer uitdralrlelUk , btt de Staten voor
aae Bidclerhofatad erbad, o&cboon Hauaa vu NMMv, io het jur
267 4 , • ~ dit huis• ia de 1\iddtncbap van dat gewed beschreven
ia geweest. la het jaar 17154, is \fJCll ■OLD .bawa, GraafTaa Ji.111411
Ba11■ daarmede Terlijd.
Ter p1-aue, waa, het plaan k.n, aiet men tham taia m ND
IIGlehje. Qe durloe behoord hebbende p,aua wonlen ia eipadom
haeteo door dea Beer J. Baraa T&m YAII Amoua TAS w......,
woonaehtig te ZeisL
,
WOUDKNBKB.GSCHE-BKKI (DE) of L ~ - , beek iD de .
proT. 6wltkrlaml en UlntJAt, die op de Y .,,._, in de buun. F d;,..,
onder Oflffloo , ea bij K•naAnl , onder Bd., ae& twee tallen oot
•priaal. welke IÎcb op de greo11n van de pro•. Ulncht YtneDÎ81f1,
V1Aol1ent loopt .tat water door Jl.Hwoude 111 8tl1erpeoeel , en
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onlvangt de waterloilln11 of Broelr.,lool van Veeneadaal bij hellaali
goed Lambalge~ of Beekhont , maakt voort& een groot deel der ICbeiüc
lunchen Woudenberg en Le11sden uil , en vormt door ftl'ftllÏgÏDf met
de Flier6ed en do llodder6td, bij do 1tad Amenl'oort, •
rh·ier de Bffll.
.
, WOUDENBERGSCBB-GBIFT (OE) oha L1cnuRH1C11a-Glm, ...
Ier in Bet11land, prov. Utnc/,t.
Het is een overblijfsel van• de Oode-Schoonderbeeuche-Gril\, dat
door kleine watergangen , vaarten en duikera, het water na het fllll.
lelijk gedmle van WoudenherlJ, Geere1tein en Ben1cboten
en bij de hof1lede den Treek in de Wondenberrclae- of Lan
.
beek loosl.
WOUllENBERGS-VBLD (HET), 1lteek grond, in BnJau, prot.
Utrecl,t , gem. en Z. van 1roatlenberg.
WOUD-EN-DUIN I buit. in llennflfftff'lad, prov. Noord-Holl,114,
arr., kant. en 1 u, N.W. van .Al'-aar, gem. BrlJ'R,
Dit buit, bealaat , met de daartoe beboorende gronden , ene opper·
,lakie van 211 bond. :J6 v. ell., en wordt in eigendom beletea ea l,e.
·woond door den Heer P1ana Ba1111 V11.
WOUDER-POLDBB. (DE), pold. in K.,._rland, prov.
lnd. Zie U.TC■UUB•WOIIH,
WOUD-BARNASCH, gem. in D1lfla•d, prov. Z•id-H.U.... Zie

-on~.!•
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WOUDHOIS of WoLT■ ull, b11nn. op de llidtlel-l'el••, ptot.Gtl
,lerla11d I distr. Yeluv:,, arr. en 7 11. N. van .Arnluna, bnt., gw. 1
en 1 11, O. van Ap_elJoorw; mel 19 h. en ruim 150 inw.
,
WOUOMANSDIEP (HET), water, prov. ,.-,;,,/11n,I, kw. O°""J",
griet. Leeu-rderadeel, dal I bij de· Froslepolle, uit de o_, ktllll '
en met ce11c oostelijke strekking in liet Lang-Deel uilloopl.
WOUDMEER (HET), pold. in fJeest•er-.Arnbar:ltt, prov. lf•
1/ollatul, arr. ,llk,,.aar, kant. Se'lwgen, gem. llari,,gmnp,_l; pa1N. aan Koelenburg, 0. aan Spekeler, '/,. aa11 Geatmcr-adllcbl, W.
aan den Ring-polder.
Desa pold., welke in het jaar 16H bc_dijki is , beslaat , nlgeu liet
l..:idamr, eene opperTlakte ,110 i11S hond.; teil 9 h., waaronder 8bter
dc,Uen, en wordt door eenen malen, op den Raasmaauboe11111 1 n1
het overtollige water ontlaet. Hel polderbcst,mr beataat ·ait eenen llljl
graaf en drie Jlelenrneeaters. · ·
.·
WOUDPOJ.DEB (DE) ·of de Wv11osc■■-,0L1u • pold. in lhlp..,,
·proY, Z•ill-Hollan,I, arr. '• Gratwia/uJge ,· kaal. Dtlft, gem. Htf-·
D,lft; palende N. W. aan de11 Oude-Broek-polder, den Oade-W1a..
ringer-Vcld-polder en den Nien1r-Wateringer-V:eld-polder, N. 0. aa
den lfamàsch-poWer, Z. 0. aan den llodenpUlscbe-polder, Z, W. UI
den Groeaenldscbe-polcler.
Deac pold. beslaat , volgens hel kadaster , cene oppervlakte ,11
(18 bond. IS1 v. r. 71 v. ell., waaronder 406 bu11d. schotbur 111d,
en wordt door twee molens , een op de llarnasèhwatering en een op de
Mon1tersehe-wate~ing, van bel overtollige water onlla1t. Het laad ligt
1.88 ell. onder A. P.
WOUDIUCREII , kerk. ring I ptoY. /foortl-Bra6antl., llan. ,11
Hn,J,,a,
In dezen ring lelt men rnim 8400 aielen, onder welke 2200 Ledema
~~ , uitmakende ~e Tolgende 7 gem.: Alm k er k-e n-'B mm ik b o '.!• ,

c.1e11en-en-l\ij1wUk, 'Op-en-Neder-Andel, Sleeawvk,

wou.
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Ui twük-na W aardbuiaen, Wer~-eadam•ea-do-Workeo
•11 Woodriebem. lleo telt or 8 kerken en 7 Predikanten.
.
WOUDRICHBII, ,oorbeen Wuaarcau, W&u1c:11q11•, WoL011ca1■ 11a, plaueland,t.. in bet. LantHJan-.41tna, pro,, lfoord-Braband,
Ttlltttle èi1Lr., arr. en 6i u. N. W. nn '• Hertogubo1tA, kant.
en 3 u, N. W. ,an Heudn, IJCIID• lf'ourlrielnA-en-Oudn&dijJ:, op
die ,;eb ,66r do 1tad in de Waal at.ort ,
den linkeroner der
welke un daar ; onder den naam ,an llerwede , bare noordzijde be
spoelt. Over oenlgenoemdo rivier ia een seboitenveer op LoOYestein ,
en over laatatgenoemde een dergelijk 1tadneer op Gorinchem en Da
lem. Zoodra er passagiers 1ijn , gaan de ,eerlieden aan bel dobbelen,
wie hunner· ben aal o,eraeUen, hetgeen aij IIIIGÜell noemen,
Do stad is aeer oud ; 1ell's wil men , dal rèeds in 690 te Wu11cau
en to San,lwije heilige tempels 1ouden 1ijn opgerigt geworden. Ze
ker ia het eene der oudste plaallen in de Nederlanden , in welke de
Christelijke godsdienst ~erbreid werd. Het komt als 1oodanig . reeds
voor op do lijst. der besittingen Tan het U&reebtsebo bisdom , in 866 (1),
als een ,lek (fllllrilelei) , waanan do Utreebtsebo kerk een ,ijfdo toe
kwam, te gelijk met llollla-.ia, 1Yerien en Ri,wic, in do oa
bnursehap gelegen. Venolgens behoo~e het ouder het oude graaf
schap Teysterband , eu kwam later aan Bolland ; terwijl het altooa de
ut.el -was nn de beerl. van het Land-nn-Altooa. · Ook bad men er
van oud, eenen watertol. Do 1tad ia klein van omnng , doch wa1
in ,roegere eeuwen Teel grooter. Ook beeft men op oenigen afstand
Tan daar, bij bel gra,en ,an slooten , oog 1rond1lagen no haiaen_se
wnden , die men wil I dat in do 1tad gestaan hebben, Sedert de Bela
pche omwenteling in 1830 ia hier I vooral ook door meerdere beut
ling, 1rootere welvaarL gekomen , waardoor vele huiaen ,ernieawd lijn

•aas ,

en andere geheel nieuw opgetrokkea. Evenwel drapn enkolegebouweà
nog 1porcn ,an eenen hooge11 ouderdom, blijkbaar uit de kuoatig in
gebakken steen uitgewerkte nrsienelen en de jaartallen , welke men
daarop vindt uitgebon,ren. De meeste dra1en vreemde namen , als :
de Bng,l (tlS93), cle Salamander (1606) 1 /aet/leNlt (1603), de •ngNlde
Helra (1609) enz. Vele wapenborden , die noeger in de kerk hingen ,
·bcwij1en ook , dat W ouD11c■ 1• Yroege, door ,ele denige lieden is be
woond geworden. Men lelL er tban1 binnen de w.allen 171S b. en oo
ge,eer 1000 inw., die ia landbouw, \'eoteelt en ,ineherij hun bestaan
vinden; ook heeft. men er eene 1outziederij. Over de liwieten der
"i•cberij is nog al eens venel,il geresen tunehea W ovna,cau co

Gorinclura,
De naam,roden wordt afgeleid no 1ekeren W&LD11cu or Woonara,
welle sommigen willen, dat. Heer .ara ..lltma sou geweest aijo. An
deren vinden WollHIC■ 1 W OUDalll.■... or W &UICISHI ■ t dat. 100 veel
als bosehrijk zou weaen en veel overeenkomst hebben met den naam
des lands Holthena. Gemeenlijk wordt. de plaats Wo111:.u• of Woa11:.u• IJCbeeten , ook wel in oude sebriftea WOIIDDll:V■•
Volgen• RanDAHll (i) deed nt0n reeds in 1460 de stad met bol
werken versterken , hetgeen echter zeer t.wijFelaehtig ,oorkomt, daar
die van Turin en Yerona de oudst bekende talingen zijn en cent na
dien tijd da1teekene11.
<Il

Zie de Catal. vAn lloc11R'<II. in litERt• Charflr6., 1, 19,

(:ll Ail&illfl r11n ,V,derl#n<llelt• tn Kltrf•w Olldlled,n, D. IV, bi. 3~6

wou.
- De •e1tla1 i1 ~tik een.yUflioek , doch beef& aa hllitioa, waar
van aaa beiile rinen\jden dria f,vnten bestaan nit-naen hoogen maar
met walgang •an S tot IS ellen baofrle; aan à laoda\Jde a\Ja wee
ra•elijaea en DOf een ftnallea nnlUn in het Yerlengd• ••• deD
Sleeuwijkaehe clijk. Het bnilendijluche froat uo de ■aauijde is •••
eenen hede.kten wes met IJlacis 1'0.SÏea , -lke , e.en als die ••• liet
buiteadijbche front aan de MerwaiJde in veffaUen staal it. I•
Maasdijk , e.en buiten de T•tinr, 11 eene militaire iaandatialois.
Wo11H1c:uli beet\ drie poorlen-, al■ s elDe ten 0., 1ijade geaaam4 •
Loe• n t ei aso he-po o r t , •--door men 11ur Heusdea pat i eeae &ea
W., de Koe-poort of Laadpoort, door welke men alllll' &leeHwfl
en Almkerk iaat. Dedenle poon, de Water-poort, heeft haren uit
f8D8' door een tuueheapleia 1111 •ae tweede of -aiea.-e buiteapoort op
liet Hoofd , dat weleer Yflr in de llerwede plagt nit te 11ellen , maar
BD door dia tweede of!bniteapoort en biane■ pleia niet meer dao &winrig
pa,,en baiten cle poort1'11Ïkt, zelf, zou het geYBar leopen binnen keft
geheel we!( te spoelea , indien het niet , mei 11nre Ollltostee , et....
menirnld1g rijswerk behouden. werd. De rMer 'fOOr het Hoofcl i, 111uoder diep. Toen dit Hoofd zich verder uitstrekte,
er ten W.
daarvan eeae bekwame haYeo•.
Het Stad hui ■, iu de Boog,trwaf 1 is niet aeer groot en •ofpa
eene afleekening der stad , heeft- er , in het begin der -.orige emw,
eea ,ierltaat torenlp op gwtaaa , maar dal au , lang en buitefl fllaea
gea. van meuchen, •erdweaea i1. De ,oorge,el no dit , . . . il
'fOOr weinige j■ ,ea 1eer 1makelo09 pmoderniseerd.
Thao1 1taat er ia de Molen,traat, hij de Waterpoort , nor eea _.
11ehoow, met eeu lliet 1eer laOOf , vierunt torentje, waari11 U.k- •
nunrà, laetwelk •rpeget LOi een daarbij 1taand , doch daam Ter
dweaen lilllCllter beeft. betlecwd , ea alleen pbrailrit wordt bQ ...._
lijk► ea andere aankondigiapa.
In del4t plaats fÏadt. men ia de Hoog,lralll eene Kuern • 1 4ade
een vrij goed iagerifl felioo• , waarin gewoonlijk eea detaelaemeal
lanonnien ligt. ; terwUI bij de Loew,ttitudie-poort een lange _ _ .
Loot ■ is gebouwd, dieaeade •oor het detache1ueat lnfaateria. Nar
,iadt mea op de Roo,moat, bij de Kanonnienkalel'be eene ba,,.
• tee a e a pomp, met eene sierlijke kap , ten dienste der tolclatea e11
bargen , zijnde dit de eenige in de plaats. Ook lrt:fl mes bij lalt
stadhuis een poortje aan, met het Jaartal 1611, wordende la• cle
Wi U'a-poortje 11neeten, wijl het p,Uktmet het io ■teen uilpltee•
wen wapen der gebroeders •• Win, die -waarschijnlijk dav ,rel eeu
hun nrhlij( of eeaig eigendom moeten gehad hebben. Aan de ....
aijde der stad, aan den wal, i• ook een Ar Li llerie-parlr. en cm
1. r u id k e 1d er , welke beide goed vooniea aijn.
De Uervorll!den·, die er 940 in getal aUn, maken met de ov..-,
uit de gem. Il'011dr~-Oud.ndijl: eene gem. uit , .welke tet •
klau. van Heu,dn , ring Yan 1'm,tJni• behoort, en 1SOO - . •
onder welke men 400 Leaematen telt. De eerste , die bier het leenu
ambt beert waargenomen , ia geweest Gv.tLTHVI Dl 801' , die ia 1181
beroepen werd en in 11S88 naar Leyden Yertrok. De eente krk,
•elke alhier gestaan heeft , i1, volgens eene oude overle,eri•r, op liet
laatst der zevende eeuw door den H. So1u11Tos, eenen reÏlfJelloet vaa
den H. W1LL11aoauu1, gestiebL, Het kapitlel ,an St. Salvalorsbr\
te Utreebt bad voorheen het begningar~gt dier kerk , welke den B.
lbu111us als beschermbeilige erkende. VcSór de Reformatie bcltondn
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~r i11 .dio kerk , met inbtwrtp van be& b~e altaar , tien altaren 1
wellao Ier •re, Ha den H. lfuft ■ •, Je ■, C.TIWlll.l, A111.t., J&e:01111 ,
Jauoc111, Eu11111, B&alWIA, van het H. K,.,,;,. en ..-an cJ. H. • •
LU& waren gesticht. ».e Maagd werd aan drie ondencheideao al
taren pëerd ; een daanan slond in een afaonderlijk \apelletje iJf he&
groote lLoor ; be& tweede wu onder den titel der
lfffiil opprigt ,·
en het derde •erd door hel gild der vineben gebruikt. Deze- kerlr. ia,
ia het jaar 18t1 • tea Uite vu 8000 golden, waaruu het Rijk subti.
dieenla met ISOOO gulden , hersteld , van binnen ,erfraaid en is tha ■, ·
inwendig een aeer net kerkgebouw , nocler a,pl. De &oren wu voor
heea nn eeDe hOGpPPNd• •pita 'l'OOniea, die , IOO men denk&, bU
de belegering HD ÏIS71l, door de Spanjaarden , werd ~ho&ea.
Sedert wu die spita door eene kleine vervaar• gewordeà. Dan ht
den vrNHlijken slorm in September 1717 ia oolr. tlae wea-ukt.
De loren ia daarna YaD eene spil• ontbloot ireblenn I en lhaat mei
eea plat dalr. , peel aarwerk , eene helderklidende .klok en vier pede
wijsaborden, vooniu. HU ia van eene hijsonder achoone boaWOl'de ;
jammer ia bot , dal bij aoo ia Hffal ia.
De Roomacb-1.a&holijken, die men er onge,_ 80 lelt, ma
ken aeddrt bel jaar 1836, me& de overigen uit de gem. ll'tnMl,_,.._
-Owltitulaïl, alsmede di$ van
Werken - en• Sleeuwijk,
Werkendam, Rij1wijk, Gieuen, Op-ea-Neder-Andel,
L.oevesteia, Poa.deroijen en Mannikenlaad, eene par. uit,
welke tol betapoat. vic. van '1H~, dek..vu H,,,,.,., be
hoort , en door eeaen Putoor bediend' wordt. Daar hij de lant.elliair
der parGC1iie W OINICIIU, de. oude beacberabeilige deur plaall niel
bekead w•, ia de B. Joa.111■u Nuoncu111 alt patNoa aan de nietaw
opgeri1te panahie door bel kerkelijk r11f ~ pworda" Du■
ker.ll it een nel gebouw , IDfi eenen IJeinen \ona. en van ND orgel
'fOOnien.
On.de achriJ\en get11ip , dat in deu omvang deaer stacl eeue lapel
lleeft geata■■, ,onder dat aij daarQD eeaige bijsonclerbeden melden.
V8l'IIIOlldelijk ia den de kapel, welke aan eene liefdadige stichtÎDfr 'foor
eenige behoollige penonen verbonden wu, waarvan de oerkonde , v■ n
ia 1171 plaala gehad hebbend kerkelijk onclenoek , gewa■gt. Baiten
de stad , doch oncler de paroehie vau W 011D11c:111a, op den weg naar
Rijswijk, 1tond de kapel en de prooa.tdij van Hoaswijk, welke van d■
üclij nn Bernc afhankelijk wu.
In de' vroegste tijden, 1londen te Wo11H1c■u t.wee klOOllerl, "bet
ecnte 900r maaspersooen , van de orde der Kraisheeren , waanan de
jaarboeken in het jAl' 1481 S8"81r maken ; en het tweede voer fflla•
wen, zijnde Nonnen HD de orde van ST. Doamc11s. Men viadl aan
geteelr.end, dat lACO■, eerste Graaf NII Boo,_ en Heer Nn 4llffla 1
o■derbaad Monnik i1 gewordea ia he& ILlooater du llinderbroeden.
'?oen aiju 1000 J.111 na Hooa11, ia het jaar 1484 , tot Binchop Yan
Luik verkozen ,ras , en ia die waardigheid in het jaar 1486 aijue ecrale
miue deed , Nflg· de nder au 'Jliodcrbroeder en Diaken het Hvac1elie , ea a&iuf al• gee1&c1lijk.e in het jaar tlSOl5.
De pneealelchool wordt 1emïddeld door 1150 larlingen haoeht.
Ken heefL er ooit eene afdceling van het Nederlands.eb Bijbel11enoot1chap en een Postkantoor, ia de Ho.,.traal,
Er worden b~r den it J ulij eene paardenmarU en V rijdaga v66r
~t. Maarten in November eene beestenmarkt gehouden , welke laable
bijna niet bc:1ocbt wordt.
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Deo S Novclllber 1348, werd alhier 11uloten eea Yerdr-, van oad.,.
linge l,ulp en beschenning, lunchen Hertog Wu.1.1• YH BUJu-■ ea
llerl.Ofl' B111u.LD vu G1t1111.
In het jaar UOIS, gedurende den twi1t t.u11cheo Hertog Wn.a.u ""
B1111&1• en J.11 na Aa1.1L , werd de 1Lad , door aanhangelinr,n YID
den laatste , nrra1t , geplunderd 1111 verbrand ea eeo dertigtal Goria
chemsche gevanseaen in nijheid gesteld.
In 1418 werd te Wow,11caa, onder bemiddeling no .llu.an ._
·Goede, Hertog Na Brnugnd.ii, een nede gesloteo lUslclaen Ja11 TAI
Bm1u11, Bwchop 'faD Luik , CD JAN IV, Hertog Nn Bralxl.,L
Jo, de jaren 1i8i tol 1i86, werdeo in W0DDa1ca1• meermalen vredea
ooderbandclingea (onder den naam van Parlotnnt,a) gehouden , 181.ac:hen de guanten van de Hertogen nn Brabaod eo Gelderland ea den
Graaf Yan Holland 9 onr het ge,enn sescbil en den onlllanen oorlOIJ o.-e,
de opYo~og in de regering van heL Herto1do111 Limburg , in welk ge
schil FL0a1s V, Graaf .an Holland, den Hertog Yan Brabaacl, met"
wapende kor-achepen , die te Dordrecht werden nitprust en verumeLI,
te hulp kwam, als wanneer, die vermaarde veldsla& van Woerinpa
gele-.erd werd , waarbij de Geldenclae Herl08 en aijne helpen geheel ,er.
alqen werden.
.
De atad 'ferkrceg den 4 :Maart 1466 , en den 8 Deeember 2468, ,_.
de bevestigins van haodve,teo en privilesiën voor hare poorten m ia
het jaar 1476 van Jacoa, Graaf u■ Booua haren Heer, o a c l ~
voorregteo en vrijheden , die, in het jaar 1477 , door Vrouw IIUI& Yu
Boneo1111i, al1 Gra'fÎn van Hollanrl, bevestigd werden.
In beL jur IISit , in den oorlog tuaschen de "teldenchen en Bollanden.
hebben de een&«emeldeo da slad bij verrassing ingenomen , ooder La
vu GD.DD. Zij beklommen de wallen in het bobt van den oachl 1111&
ladden en IUIIDell den Graaf vu Hoou1 gevangen , hem DOOCbdende,
om zich, beneveu• al de bewonen vau Woua11cau, voor eene groote
tomme gelda te rantsoeneren.
·
In 1lSIS8, gaf de Graaf DB Mo11TJ10111cT of vu Hooaa , al, Beer -"''"'•, aau. de nieuwe 1ehuUen of klovenien 'f ■D W oaNICllu llrief of baodnst.
C...11'1'11 V1nr.Lf, dien 81quaus, in het jaar 1574 naar Zaid•IW
laad gezonden bad , viel op W011D11cau aan , bachoot he& co nood
zaakte de bnelling de plaats te verlaten.
Niet lans intusscben acbijnen de Spanjaarden · er verto.:fcl te helt
ben. Want in den jare 11S90 werden de Slaleo no Holland tau Gra
vioue W .u.au111 u11 N11awuua , 11ed. •an F11.1n .,... M011noa1111CT •
Graaf uw Hoou , door koop eigenaars van de heerlijkheid der stad
Wona1e11111, om die ,rervolgens met Holland te Yereeo1geo. De on:r
drairt geschiedde voor Leenmannen van de çrafelUkhcid ,rao Hollaad ,
den i October 11S90 , met de un ouds gebruikelijke plegtigbeid laï
duldaoise gelegenheden , door de onrlcTering 't'aa eeneo halm , '"
eeneo koopprijs van 90,000 gulden.
NIJl!D Jaar later liep de stad groot geY ■ar om op nieuw in handea
der SpanJaarden te vallen. C...1vu1 1..1 BAUOns , eeo kloek Spaamcll
krijgsbevelhebber, had het plan uitgedacht, om de stad ia eeaea aaalit
bij verrauing le bemagtigeo. Tol ir,luk Yan de 1tad toefde bij eeae
poot met het maken van bedenkingen over de wlj1c hoe 11ijn plaa te
volvoeren (1). Eindelijk lol een bepaald bealuit gekomen &ijode rn
O! Welligl hee·Ct aon dit dralen ,1, ult.h·ukkine 1"6a1·."ollif/ rijnen oorsprong re danlla.
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nur oene van de stadapoorlen , die open sloud , zich bcgevon heb•
bondo , werd hij aleebta een •nblik •oorgekomen door ~n inge•
zelen der 1tacl. Deze , door den torenwachter geroepen • ~lde naar
de poort en sloot die •oor de Spa~~aarden • •enolgem , aiJae •ladse•
nooten gewekt hebbende , bragt biJ weldra de tJllbeele stad in rep
en roer. Ken wil dat u Bur.ona wel 1600 mao bij aich bad I Tan
welke velen in boerengewaad verkleed waren en korte roert onder hun
gewaad •erboipn hielden,
•
Na dien ttid is Wonau:na in het beait gebleven wan de S&aten van
Holland ; in April 1810 cmrgepao Htl Frankrijk, en in 1818 over•
pgaan aan Noord-Braband.
- -WODDRICHBa-SN-OUOKNDIJK, gem. in het wrul-tHm-,llleu,
pro,. JftHWtl-Brobaatl, Twncle di1tr., arr. •, Htrlogal,o,da_, kant.
//nui,w (10 k. d., 11 m. k., 8 1. d.); palende N. aan de llerwede •
die baar van de gem. Gorinchem en Varen aebeidt, 0. aan de Kaas,
waardoor lij "811 de pm. Pouderoijen gesebeiden wordt , z. aan de
gem. RU1wijk, W. aan de Werkea-en-Sleeuwijk.
Dne gem. hffat het plaUelandatadje Wou d r i c hem en het geh.
0 ud ea tl Uk , benevem HDÎtJII Yentrooid lirgende b.; beslaat, •algen,
het bduter , eene oppenlakt.e van 898 builad. 60 w. r •1 •• telt D h. 1
bewoond door i48 bllÎlfa,, uitmakende eene be•olkin1 nn ruim
1400 inw., die meest in den landbouw, •ÏIIOher\l en YeeteelL bun be
staan Tinden. Ook beet\ men er NIIID .konnmolen.
De Herw., die er mim 1:JOO in 19tal sUn, maken de aem, wan Wou
d ri eb em uit.
De R. K., •aa woln IDtfl et 80 telt , parochiëren te Il' oudrïcA,a.
De iO r..., die er wonen , worden tot de bij kerk Tan Capelll r
relllld• .
•en heeft in dae pn, eene tebool te W11udrichc·m.
Het wapen daer gem. bestaat uit twee ulmen rug aan n1g op een
goud schild, heqende met een lint aan eonen dorren boom. la den
sevd van het llaclbai, •indt me■ dit wapen in steen met het jaar•
tal fflH.
WOUDSCRR-BBIK (OR), water in bet markgr. nn Bngn•op·
pro•. Jf-,J..Bral,a,,,l. Zie W011W1CD-m1.
WOIJDSCHBN.fflJK (OR) of Dl Zwn, geh. in Rij•larul I proT,
Z,dJ.flollarul" arr. en S a. 0.- nn ~ , kant., gem. en iO min.
O. •an 1 ' ~ 1 mil 11 h. en ruim 70 inw.
WOUDSCRE-l'bLDBB (DE), pold. in Delflarul, pro•. Zvitl-1/ollarttl. Zit WollDNtNII (Da).
.
WOUDSEND of Wor.1UID , in het 011d-Frieseh W111.10101&, o.,
proT. Fnrulntl, kw. 1'nlfffoo, griet. 11',-hrit,nadnl, al-r,, kant.
en i u. Z. W. •an 8tllff 1 aan de •ur& va• Sneek· naar Slooien en
de LtlllQJer of Noorder-Ie.
·
llet ontleent •Unea a•m nn •Uae IÏffÏng , aan het einde Hn het
meer de Plueuen, welke waterplas, naar hetgeen oude kron\jksclar\jnn
opgewen , in oTeroude tijden , een nitpbreid wood of boaeh , genaamd
de Groote- Kreil, IOQ ~eest al)n·, wurin aicb aneMJuea ophiel
de~ , en alwaar de Friesche Koninp11 en groeten zich met jagen rlegen
te nrmakea , docb dat naderhand, men weet niet door welk toe,a , uit
Fbrand en in een meer aou nnnderd lijn. De Koninpn Hn Sta•oren
hadden , 1 n. no bier, een jagtslot , waar thans het d. Heer 1taat,
waaman dit dorp ook aijnen naam ontleeal ; want een Mtgl beteekent ,
XII. nm.
41
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in dt Oud-&k,iacbc ea Wut-OolbilChe tul, teaj8tJleiseadom, ,-,
1:en Hterachap alleen ttf heel\ en•., aoo al1 heden de oudt japiaa.
dommen warkelljk in 1ta1g1 oorden HD Duitscbland een li«gi, geje,,,
litlfla genoemd worden. Wou11ua beefL het Hff88r•meer Lea N. \î,,
bet Slooltr-meer lto Z., de Wymerll ten N., de Welle In N. O.11
bet ioevordermeer verder 001tw ■art•. Van dur , dat alle acbepen, di
na Sneek en Ylat naar Sleoten , de Lemmer of de Kuiare bestaid
1ijn , den plaall voorbijvaren en veelal aandoen I welke IIICII~
doortogt den aaa1iealijke plaats 1eer veel levendigheid bijlCl, liet ii
ten digt gebouwd dorp , dat nette en 1iadelijke , met Friacha 1Jia.
kerh 11110 den kanl geplaveide, stralen voor •oc.lpngera heel&: '1111
;waor rijluigea wa1 dit d. tteeda ontoegankelijk, uithoorde unile linNc
wateren , waanan het omgeten is. Mea tel& er 9lSO h. en Ht0i11.,
onder welke aanaiealijke en nrruogende lieden ; · eok riadt 11111 er
i acheepsliruruer,nrvea, i houtzaagmolen~, 1 lünbun ,·. •aanp ooi
palentwuw iJeilagen wordt , door eene machi11e , •die met ra pun!
gedreten wordt, 11eit:n11kerij en taanderij, S mast- ea blokmwijm,
,mederijen , i leerloo,erijen , i wolkammerijea en 1 rage-, wei&- •
pelm.oleu ; voort ■ 1cb1ppera I op oaderacheidene binnealaadacbt plaat•
aen geregeld "•rende, aoo als, onder aaderea, eeaeu Nll'tml op
Amsterdam, Mea drijf& er ook veel handel in Oosl&eelche pnàllll,
llapbouL voor kuipen, hennep• lijanad en derplijlea. V• ~
jaren had men er oog eene zoutziederij , die an vervallen it. Înitgwr
-woonden hier ook vet, Ooit- en kolichippen, waar'tan da tipaan
or rtedtrs grootendeels \e Wou1111aa te blÛI behoorden, .en 11Udlllt
uien eon groot vermogen gewonnen hebben , vooral ia dea oorlor 111scbeo Frankrijk eu Hageland, van het jaar 171S6 tot 176.t; W llk
welen heb~n daarna, door de trouweloosheid der Engelachen, pm,er,
lieaen ·geleden. Dit middel tan verlier is vervolgeaa door bckalle• •
aaktn allengs aeer ,ermiaderd. Er beatoad evenwel •or ·oelup • ,
aanzienlijke reederij 11oor ·kor- en andere aobepeo • behoormde er, tp
l Jaouarij 1849, nor 1i ueschepea bier Lbuia , doch den reáiï i
duer dagen "ader ontbonden en de aebepea zijn verkoehl.
\Vou11111111 ia hel eeailJe dorp ia de srietenij Wymbritsendcel, clalait
bel regt van eene waar II begiftird geworden; doch be& ,oormalipRI(·
gebouw , aan de weataijde 11aa èle Bunuiraat, is tben• een ~
hui,, nu het Onde-Beerea-Logemeat geaoemll, in welbptd
mea een aleea 1iet , met opaobrih , J,1alana m schalen. Thua W
.W ouD11111 oog eene eigen vlee■ chbal. Ook heet\ men hier eeàjur•
markt in de maand October , welk voorret1t deu p}fa&s heth 1111 a
dorpea Heeg ea Nieuwland , buiten welke in de grieleaU W~ ,
radeel. gêene jaarmarkten gehouden \Jordea.
,
De Ben., die er 870ia getahija, heboorea tot de pm.
Ypelo'6g11-Smallelm,gge-ea-/11tlijlc. De lerk, welke ltiertll« de Id«- ·
malie 1tond, wu aan den H. Aartsengel •IA.IIL &oegewijd. Zij_wlf
100111>ndg. (llSO gulcl.) op, ea daar wu eeae prebende v11 llè
gelijke auldens (90 gold.). Volgena een baaûchrif't der Utrecldlue ml
werd de putorij door -•n .lloonik btkleed, welke oagetwijfeW •
Karme!ie& ui aijo gew-t:, waal Le WoHHH heeft, 100 all ri,
later ~••a. zullea ? voordeaea een Karmelieter klOOller gestaaa, ~ .
lt11k II m he& Jaar 1660 ·venaagen door eeae aie11we, laoffl 111 1
ingilDS men de wapen, un Buuu•• en Juc:1..... HN , ea daanadi: 1
dil terijt :
1·
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(d, i. Teen Duco Bn•m•, de oude, dertien jaren Grietman wa1 pweest,
i1 dit heilig hair gebouwd. Dac:o • i011gë, 1ijn uon , •ier jaren ond ,
lepe dm NnleD ateen en bereidde het werk toe; de moeder •an dae
leaute wu IDOAUA , ait de stam van Jacan•, een beroemd pslacht ,
dat he& slot Co..... tot 1tambni1 had). Aangaiea den kerk, cloor Ter
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aalr.lr.ing onbruikhaarpworden wu, beeft mea, ia 18:17, eeae nieuwe 19boawd, waartoe uit liet fonds 'fOQI' aoodlijdende kerken !ilOOO gulden "1'•
lead ÎI, Het leBIJIIII •an den eenten steen aan dit gebouw , lietwelk een
ple,&iJ fitell oplnerde, is gedenkwaardig gemaakt, doordien bij die gele
pnlaeid hel kerl.rondt Tan eeae aaameruJUke lllhuld ontheven i• , Tin
plden, daaraan 111 renleloos •ooncbot , door eenige godsclienl\Trienden,
Yelltrekt , welk Toorheeld naderhand ;door anderen •rUwiUig polgd
it. Dne bril i1 een krui■gebouw , met een uitmuntend orgel en
tenen kaepeltoren op •,U hoop kolommen ea na klok en uurwerk
•ooniea.
De D.!oJllgea., Tan welke men er 1111 '81& , mallen , met die uit de
clerpen Ypeàohga, Smallebrugge en ladUk, eene gem. ait,
•~llle 100 lielea , en ouder deu onpveer !SO Ledematen telt. Wie
da eer1te Leerur in d8le gem. geween i1, kan men niet met 11ker
beid oppen. De eente , Tan wicn de oude_ pepie,ea der pm, mel
din1 mûea , il Aun Kwm, die hier in 16n Leeraar went en den
11 lapatal 1717 onrleed. Niet onwurtehUnlijlt i1 het, dat hij de
aente ..... Vft!IIIV echter h•ft er eene IJIIIII· liatua ia Ypekollf•·
Da hrl:: , •taande uu de wulaijde Tan het dorp , i1 een klein , doeb
oei gebouw , IODdtr loreD of orgel.
Dè R. K., die er :IOO in r.tal .ga, maken met die van Ypelo 1-.ra,
Smallebru1re en IndiJk, eene ,tat, uit., welke AIS lielm, en
onder dae on~r iOO Communikanten telt, en door eua Putoor
becliend wordt. De kerk, un den B. ••aur. &oepwijd , ÎI een lier
lijk lanperpig pboaw , IOltder toren , doch ma& een orpl en eeneo
seer fraaijen p_redibtoel , welb mUwerll toont, dat cle oal,üende ffr•
ftUCliger eea llekwum blelchnUder wu, Bik der drie altarm prijkt
me& eene a,bilderU •aa den beroemden Kunauehilder One • Jloiia ,
die den 11 JalU 1797
pboren i1; •ooral werd& door de
kaultkennen lael sroote altaantak, de OptHlllwg ..,. ,,._,,,,, be

tew.......

wonderd,
De dbrpNbool wordt pmiddeld door een gelal na 180 leerlingen
baocht. .
.
Ken heelt er een Depart11men1 der llaatscbapp\f': · 2'.e

.A,,.._.,

/fwt •• 'f
hetwelk den 4 Seplember 18311 opterif& ia en
18 Leden lelt.
·
Ten jare 1818 werd alhier eene Maatschappij ter onderlinge Hne
keriag •oor braad , dOOT aommir inpaeteaen opgerigi: ln cito befinne
bepaalde deae llaat■chappij 1icb aOeen tot de grietenij W~britura•
deel, doch later, ten p•olp TaD den bij,al, die het publiek aan
dae iari~g acboult , oordeelde men 1e algemeener Ie moeten maken ;
1oodat 1ÎJ aich tba111 oTer lrielland en naliarige prOYinciën uiblrekt_.
terwijl se reed, tot een kapitaal nn tu11eben SO a 40,000,000 guld. 11
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gelilommen , met tien d11l1end deelhebben, De ooruák dear o~li••
minJ. en he, belaair , dat. mea In deae ■aatacbappij atelt, ÎI booröa~
keliJk Le winden ln de openbaarheid •an be& beheer, tiaar ieder deel
genoot. jaarlijka ia de gelegenlaéid wordt geateld , oai , tot in Ik
minste bijaonderheclen, .in~ to llllll8n •an de pwoae administratie,
welko golteel •erant.woordeliJk i ■, en waarbij alle 1pee1dalilgeelt el
mogelijkheid HD baileapwoon winlt.bejlll( i1 aitpaloten ; ~jl •
naauwkeoriir ~ ea jurlijbehe bemenin,
...,b,do werpen, niet. weimir toebrengen, om kwade praktijk.en te werm, De
•orm •an het. bealunr,
twee en denigpren, door den Beer A•
Hn1ta Tao■•, ala Dincleor-Boelr.boader I lflOllrd, ÎI proûbouW •
ffHOUdi,r.
•
..
Onder de merkwaardig_e penc,nen te WowNlla irehe,en , behoona p,
noemd te worden T,na Ser.ua T■o■P, ia leven \"iee-PraidéDt ftl liel
Provinciaal Geregtsbof •an Frieslaod en Lid •an de Tweede Kamer
der S&alen•Generaal, ,rel,. ilS Pebnaarij 1788, t 17 Deo.her 1814,
Hij behoorde lat. die aclitenawurdip en werkume familie Tau,, ..ene
aedert eene reeb •an jaren, tot no toe, in Woman p•~• daar
uitpbreiden handel en oodenclaeideae f'abrgkea, soo ftll lieil blJce,
dragen lot. den bloei en de wel•urt .an dit dorp.
Er bestond bier vrooser een Karmeliter-klooater, • de
lltu!9tl ■ Hr& toegewQd, Het. werd in 1317 afgebrand , doeli
.weder opaebeawd , soodat. het ia 1119 reed, .oliooid wat, Omilnels
HBO bäcl het ftel nn onntroomingen to IQden, maar werd W. ,
weder hent.eld, Lat.er nam het aoodanÏfr in hloei ·toe , dat hl, met
verlof van Utrecbu Biachop en met pedkeurialJ van den P.-•
AarLldiakea der St. Janakerk aldaar• pederen alatood en llul'llllllle
een 1usLerklboaler le Ylst 1tichue, In 11SiS deden de Beerpidiirt,
onder beleid van Ju u11 Wuu1111 en 8c:uac1r, in het Uoods•
. blokbuia bouwen , en voona,ren hel no eeae goede ftl'llerÜlg, _.
,an het opperbevel toevertrouwd werd ailn Jonkheer Doa:n •• Ba
.u111, hetwelk ten oogmerk bad , om de Geldencbe bQpliecltl, die
in Sleoten en de Lemmer pleaerd waren , hunne llroo.,.,U. te he
letlen. Uithoofde vaa den oorlo,r en het 1tiehten Tan 1.-hloklllit,
aagea de Nonnen aich vorplip laet. klOOller in het ....- jlll', •
NIIÎpn tUd te verlaten, No,r stonden er bU pnoémd' lf'llieli& twee
sterke haisen of 1linaen , gebouwd tijdens de lieroerlen èler 8cliinra · en Vetkoopen. Ben daa"an bad tet •1tiobter Wna luas
IIM:IU■A 'HD Akknun , het andere Bon■ H&aiDJIA , uit welke iterlta
meaipn aanval p141hiedde op de achepea , die door dae plat• . .
lle Lemmer en de Zuidenee op rei• waren. Het klOOller 1&oad 1111
den 18 Aog111tu1 1IS7i , op welken daf de Nor.nen er werden aitpl
.door den lapilein der Watergensen •• Bola&, die clufa te 1illal
met aijn •01111 te Slooien was aaagekonwn, Wanneer bel kleelltr,
allmede de owerige rboawen , gesloopt IQil , is hU irehrel TIi de
naodi119 nari,rten niet op te IJlftD,
De kermi• ,alt in den tweeden Woelllda,r in Oetober,
BU den watervloed .an FebraarQ 18ilS, beapeurde men Zallll'llar
morgen• , te aevea ure , te WouD111D, to& aller bevreemdïarr, dal er
in weenril •an den hevigen noordwestenwind , een aeer 1terke .,._
•an den 111idl11mt of van hrt Slootermeer liep, waardoor bij de derp
hewoners de "Vrees voor doorbraak in het. Zuiden der provincie GUl·
111ond. In den tijd Tan een halfuur nam de kracbt. nn deaen streom
100 g~weldig toe , dat ml'a ,ich niet. meer veilig op het vaarnter
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de Ee begeve11 keu; T,wohcn R en O ure lilfJ men door hel spoedig
-wauea HD hel water de binnenpolden ovorloopeu , lcrwijl heL Ai palm
hoog 11it het Sloolermeer o"tCr do landen rolde; aoodal binnen •oiai3e
nogeoblikken van allo do poldon en omstreken van Wou11111a pa plek
laoda meer sigtbaar was , en de laag■te boi1rn Yan bcL dorp , fan IS
tol 9 palmen boog• onder water werden 1JC1411-· Dei.e aanwas duurde
tot i ure in deu ,olirmdoa nacht , wanneer het de hoogte no bUna
'4ine al boven het wmterwaler had bffllikl. Niet alleen in de ou1•
streken , maar ook in dit dorp wa■ het kommerlijk pleld , daar 70
l1uisgeainnea hunne woninpn moesten ontvlugten en een t1tiaLigtal op
de 1olden verblijven,
Door da siekto die, in 1826, vooral Friesland OG Groningen teit
larde, verloor dil dorp een aebtslc zijner bevolking en 1lccbt1 Un
mensch bleef er geheel vrij van da 1iekte.
WOUDSEND-î'PBKOLSGA-SJIALLBBRUGGB-EN-INWJK, kerke
lljko rrcm,, pro,. Frü,larul, kla,1. van Sneek, ring YOD Yllt. Men
heef,. er ééeo kork te Woudsend, en lelt er 1100 1ielen, onder
welle
Ledematen. 1>e eente, dio in deu gem. het leeraarambt
heeft waargenomen , ia geweest Duco llncow11,11 , die in 1609 herwaarts
kwam, en in 1636 ,eruolr..
WOUDSHOORN, naam, onder welken bat d, OuD1aoea1 • in Rij11la,a,l, prov. Z11id-Holla11d, vroeger wel eens voorkomt. Zie OuM■ 1111■ 11,
• WOUDSLOOT (DE), water, pro,; J,'rw,lartd, kw. z..,.-,.de,1,
griet. ~rlaad. Zie Ran (Ds), ·
WOODSTRKKKN (DB), naam, welken men wel een, geel\ aan het
1uidelijke deel YIU ll'nte.--U., en un Vredewold en Lange
,irold, benevens bel oude Duurswold11, In bol Z. no Fifflgu,
•
prov. lhoait,g,n,
WOUDT(HBT), d ia Delfla11d, pro,. Zûl-Hollartd. Zie (Wo1111('T).
WOUDVAART (DE), w~ter, pro-v. Früalarul, kw. Oo.tn,oo, griet.
l>tmllffNJ.I I belwelk in een■ noordoostelijke rigl.ing uit de Rin111mapester-vaart naar Dockam loopt,
WOUDWATEBING (DB) of WounnTDI■■, water In Rij,tlo11rJ,
pro-v. Z•ûl- HoU-d.
·
ltet ia dat gedeelte nn d11 H ~ , hetwelk HD de grenaen
tuncbea Woubrugge en Oudaboom , door ·he\ dorp W uahragge , naar
hel soopnaamde Paddegat of da Wijde-Ade loopt.
WOUDWHEKB (UK), walerloop in 1'olln/&oN, pro,. Owrijnel,
onder OIIÛMaril I dienende tot teheiding ,an deae pm. en Sun•j·
kenoold., beginnende aan de gren111n tepn Fri6'land ; hij 1n1Jdt den
weg vao Oldemarkt naar Steenwijk, en loopt ,irder weatwurta io de

:no

HnHgrao/tt.

·

WOUTERSWEBP, vroegere naam no het oud atlell. h. IU11aT111 ,
in Rijralaad, prov. Zûl-lfollartd. Zia K1ow1mn1. •
·
WOUTKRSWOUDB of WoLTDIWOIIDI, io het oud-Prieacb WocT1u•
w&r.111 1 d., pro,. Frialau, kw. Oo.te,,goo, griet. Dattl_,.l, arr.
en ( 11. N. O. -van Lnt,..,._, l&anl. ea i 11.
0. van
midden in aeer ICbooo geboomte.
lle& draagt sijnen naam , naar bel lebUnt , -van sekeren Wonn ,
die er waancbijalijk da stichter •an wu,; Men telt er 80 b. en n1im
460 inw., die meeat in den landbo11w bun bestaan ,inden. Men heefl
er aan de auid&ijdo booge bouwlanden , welke aich Lot over den
ZandwelJ naar de Brallen uihlrekken en aan den noordkant lage
weiden.
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De Her•.; die er oaaewecr -tiO in 11etal alla, belaoorca tol de,...
,,..n JJoat.,...-'e.lM,.,.,,..,..1#'011i....... - De Doops,a., die
·wea er ruim 40 telt, •orden lot de fllll· •aa l h , ~9
kend, - Do 8.. K., dio mu er 4 auweft, parechiëren Ie
Oudtijd1 las niet ver van dit dori> het ldoosler Si o a , &Delen p·
noemcl Onu Line Vrouw tea B,,,..
WOUTWATl&ING (DB), water ia Bijalarul, pro,. Zwl-BoU.I.
Zie Woaow.111&111 (Da}.
WOUW, pm. ia het markgr. van
pro•.
BNlllcr&tl, Fwrtle dia&r,, arr. lfmla, bot. BffJ#ll!-op-Zooa (14 k. d.,
18 m, k., 7 •• d.) f palende N. aan da
~a-ea-&n.
laad , 0. aan Booundaal-u-Nispen, Z. 8'D de ~lgiacbe pm. . . _
en Calmpthoat en MD de pm. )Jaibere,11_, W. au Btqea-.op-Z.
ea N. W. •oor een klein gedeelte aan llalal.er,o.
Den pm, beu& de d. Wouw en Heerle, Janus de ...
lluelaar, lloeutratea, 0oat-Lur, de Jieide Spe14eatra
len, Vijfhoek, Weat-Laar ea Waawsche-Bil; be,Jaaa, 11l1•0• het kadaster, eeae oppervlakte vu rllÎm Uli haacl,, ........

Berg~z-,
sem.

r,,,,,,.

1S0i9 huad. 67 v. r. 16 •• ell., belaatbaar laad ; telt 4ü la~, ...,_
door IS:Si huis,ez., uit.makende eeDI bevolking v~ .IOlilO in'!f., die - 
in den landbot,w han bettaaa vinden, Ook beef& 1DCD .-, 1 ..,_....,
tev- e.a boataaarlab,Uk , j bierbrouwerij-. , 1 PIM'D· ea S ....._.
kerUen, 8 l11rlooUtrUu, S w~dlorenmoleu, waa,m111 eu leffal ...._
10 eeo ander teven, run• of achoram~lea ia, eo t!9ll rootRh"" •
eliemolen. Vraepr had meulllldebiereeapocllplalbiaa-......,_,
doch deae hebben , op t~.ee 11a, oppho11clea t.e . . . . .
De inw., die ,r, op 40 aa , allen R. K. lijn , maba de par. ••
W o u w en •Hee r l e uit.
De ilS Herv., die bier wo111111, belaooren to& de 8'ID.- ll•pJeadul
Nispea-n- Wouw. Vroeprhad Wonreeu
de ante , die ÎQ d~ J•· lael leer.aaramh~ bellit ,,..,....,_, p
weest J.1co1n Cau11, die in bel Jur 170 hqrwurJt kwam , • il
bal jaar 176:J .ia ov,.erl.. )Jadat ~ter Jo..-1" c.■.,u ie-.,
die bier sederl het jaar 1788 ato11d, in 18ilS emeril.UI w,u 8Hwda,
ia due frUU• 11111 R.0011,atlaal-H- Jf i•pe,,, fJCG!WWn8'Nl.
•
De 1lS lar., die ru1.•n er telt, bebolwea '"'- de ri,apyaapp •

eife•l1,__..,....

ltao•ltldaal.
Men heeft ia dae gem. 1 scholen, ééne f,11 Heerle, ffae te W eaw
co ééne te •oer• tra tea , welke ge,umealUk Pf'IÜld11d rloor JiO _.
liapo _ . wOl'Clen.
·
llet cl. Wouw, •olge11, sommipn eipnlijk W••• 1isi &Sl 11. W.
ten z. •an Breda, 1i u. 0. N. 0. Tan Ber9eo-op-Zoon, • ,... a
straa.Lw1111 tullchen cl.ie beide at.eden , waa,.,.e ~• , ,._ •Uea aM•
eengebouwde, baiaen , over eene botliige lenste Tan j a. pat11 , a.
wedcraijclea seJepn aijn. Het ia dua eieia ~ ~ irolk,Uk chlrp • M
onbeTaUi1 en. aiet fi;uj. Alleen be~ raiine , vierllante mark&illlia •
met boomen beplant en Yenierd mel hJt florp~qis en t-.ee
arduin,teenen , in 1768 gemetselde, pompen, heeft eenÏf ......_
llen telt er ia d!! ko,a van he~ d. 146 h. en ruim 980 inw. ea lllll
de kerkelijk daartoe behaorendc geb. 0oat-Lu,~- West-Laar,
Wouwscbe-Hil, Speldestratea .en Koerllraten, 30 •· •
ruim ~ISO inw.
Dil d. ui den naam onh·angcn hebben, tau een nabü aelesea WM4,
waarvan deze gehccle landstreek voorheen rijkelük ia towzi.n pw-1,
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De ÎIJw., die er o, ruim 40 na allen
K. aijn, maken etne par.
ui&, welb tot be& apoal. ,ia. un Brff4 1 de•. van B,rg,.,.•op-_Zoo•,
'behoort, ea door eenen Pasloor en twee lapellanen bediend wordl. De
kerk, aan den H. LA■1111n1 loegn•ijd, il een kruisgebouw, dat in het
jaar 141' geslicht i1. Deao kerk wu na de Reformatie aan de Hen.
oversegaan. In het laàtat der ,oorgaaodo eeuw was het voorste ge•
deel te, waarop de loreo 1toad , geheel venallea , oolr. bad teen de lo •
rea geen •eits meer. In bel jaar 18i0 ecbter weder aan de R K.
pkomen , 11 zij door bea benteld. HeL ia een ruim krui11pbonw van
dai&teen I met eenea hoogea vierkanten toren , met korle 1pi11, ter.•
wijl op het krui• DOf een kloktorentje slaat, ea il Hn een orgel en
altaren voonien. Inwendig pronkt de kerk mei eikenbonten ls.a
nanaikenbanken , met 11itmonlend houLtnijwerk en fi beelden n11 bei•
lisen ,eniel'.d , die , even als nOJr 8 derseliib beelden , meesterlijk zijn
IJlllneden door ec1111a lloopik ; iaa 1ijn ail bel klooster na St. Rtirn•
Jiard In Antwerpen herwaarta irehragl.
De lermi■ valt in dep 17 September.
/)
,
Aaaou n11 lloff en zijne eclit,enoote Euu11T■ , Heer en Vrou.a ~
ND Breda 1 verkochten, in den Jare 1277 het tiendregt, nevens het
Pa&rogaatachap Hn Wo•w, un de Abdij HD St. Bernard, soodat
het eene der zet pa1torijen ww • welke door de Abten van St. Bernard bege,en werden. Ook outmoeUe meta bier weleer ftD Nonnenkl001ter St. CaLberinaclal \e Wou• genaamd, hetwelk, door boHn•
genoemden Heer en V,-,re ,aa Breda , ·in hel jaar H79 , mcL eenige
pederen huehooken werd.
Al,. in '1747 de Prauchea de 1lacl Berpn-op-7.oom belegerden, bed
den 1U dil dorp , aao da west&ijde met veldwerken ,oorsien en met
troepen bezet. De Generaal ,oa Sc:awu,n111H , met een gedeelte nn
het S&aa11k,Up1ol .. , ter &elter tijd , h\j den Oudenbosch geplaabt ,
ontieraam daarom deu 10 AoguaL111, in den ,rocgen morgen , ood1r1eheidene aanvallen op dit dorp ; ten i,inde , ingeval men deaen potl
had mopn nrmeeateren , ie&I \el' onheUing der gemelde stad le lunoen
toebrengen , waartoe bij , door be& ander gedeelte HD het Staablqrer ,
hetwelk achter de linie van Bergen-op-Zoom lag, en cloor de beaeLling
,an Sleenberpn aoo geholpen worden. Daar echter de ,ijand, door eom•
mife overloopera Hn den aaamancb verwittigd wu , zond de Graaf
u11 Löwu,■ AL Lemoad, uit de l"fll'plaals voor Bergen-op-Zoom , eenige
,ersterkios derwaarll, waardoor de Staatlebeo, oa eenise nocbtelooae
aan,allen gewaagd Le hebben , genood1ukt werden , met nrlie■, ar te
&rek"eo d6r dat de troepen oiL de liaie konden aanrokken.
WOUW (HET SLOT-TB-), ,oorm. kast. in het markgr. Hn Ber
gn•op-ZOOfll 1 pro,. J.foor,J..B"rul, l'imh distr., arr. en lij u.
W, ten
Hn J!reda 1 kant.•• 11 o. 0. N. O. HD B1rgn-op-Z00111;
pm. eo 10 min. N. ·W. van ll'ov.•.
Uit hoofde ,an di, aangename ligging en geaehikLe fl'llegenbeid tet
de jagt , pl-.1ea de Heeren Ho Bergeu-op-Zoom • gedurende een groot
gedeelte Hn den zomer, op dit kasteel bon nrblijf ta honden.
In het begin der 111lieade eeuw hield de nrmaarde D111un1111 Eu1■111 , op ,enoek en in tegeowoordïsbeid Hn den Heer ua BuH11 en
vele andere un1ienlijb ea voorname mannen, op het Si.oT-n-Weaw
een moad1esprek met Huaal& Coun11 Aca1,n, oTcr de 10011•
naamde magische• or làoverknnsten, waarin de eentgenoemde de an
aekerheid en bedri91el1Jkbeid dier kun1t10, mei ._,aehl nn redenea 1
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Gedurende den uu,103 luucheo Spanje ea de Vereenigde Geweafa
werd het Sr.n-n-Wou" , au van don Cèlle • dan van den aadeff,
belegerd en bemagtigd. J,11 na Wina, Heer apè
in bel jur 11181 Heer •n
lnonlo hot in handen ftD da Ber
loff YH Paa■A • op wien bet twee jaren daarna, door den llaanclalt
TAI B110■, ten behoeve der Stat111 werd beroftl'd. He\ bdeel ffl'
wissclde weldra .iederom van eigenaar. · Do Baad na Staten W 11c
,lotvoogdti gesteld in banden na 1elemt frantcbmaa , ■1■caaa p
naamd , die den Stalen geen ROed hart toedroeg, en aicla - mi
ceae gelesenheid , hem 114111J1bod"en , bediende, om
ziadbeid aan den dag to legen , door het aloiteo ftD eea 'Yl'IUI(
met den Hertog u■ Pu■a, aan wien bU het slot verbeltt voor IÏID
dui1end lfUlden voor hem aelTen en drie maanden eoldV voo, 4krijpbenden. Do overdragt geechieclde den 17 Janaarl 1187. V•
dien tijd af ventrekte het alot , gedurende onderscheidene jarm • lol
eeac schailplaata voor 1truibaoven , die niet alleen tenoJÎ.':.lm 1-■veel schade ded~ , maar ook de lfllteepvaart tuuehtlt B
• Zee
land aanmerlelijl belemmerden,
lo het voorjaar van 11S98 maakte de Beftlbehber van . . . . .
op-Zoom toeleg om het SL01-11-W011w in te nemen , door .........
nntaodboadiog met eenen der baettelingcn , doch dae Oldtfclle
•Uneo. toeleg door eeno verltaule vlagt , waarmede
fa
loer bep.
Prin1 Lva1n maal.te er aich echter in 1808, na een beleg .,.
Yijf dagen, meester van. Na de baeuiog, bellaaode uit .gf m ticldÏf
man , lot de overgaTe te behlren genoodaaakt , schonk bit het llot 1Unea neef Hn■u Yn au Bun , onder YOOrwaardea dat deae mt
voim.,.kto oncijdigheid bewaren soude.
·
. Ter plaatte , waar dil oude slot plaan heel'& , ligt na eenv bomdlllt •
ter•Ul eeniae ronde lorèn, en hroU.en van r.waar mulll'WG'k , all*
eenige overltlüfiel1 der alonde beerlijlbeid nog r.igtbaar lijn,
WOUWBRUGGE, d. in Bijn1a,,tl 1 proY. ~,,;J:Nollnl. 1.ie w"

'Il',,_,,

B,.,.,_,

aU•• .........

4e .....

l&IIGGI,

·

WOUWENBERG , naam , welken men in de wandeling pef'l het d. Woe.Hlfma, in E,-la,ul, prov. Ulrtldd. Zie We..-.
WOUWER. (DE .~ROOTH), water in de Meijerij ~ •• u.,,,.,_.
6oitA, kw. 011,,,..,,.Ji, proY. Ifoord-B"""-l, lJetw distr., PI■ ••
1 min. W:. van llilwwenl,ed, tene oppervlakte bellaaode YaD ff 'I', r.
60 v. cll. Ecno straal van dit d. draagt daaruaar haren aamt.
WOUWSCHE-BKEll (DB), water in het mark8"', nn. Berg• .,.
Zoom, pro,. Noonl-Bm6antl.
Dac heek ontspringt , omatreeb het llftrl1t'û-twa I in de hlÏIII i
,·lo8it onder den naam van
tuacben Heerloon Wouw do.,
noordwaarts aan; neemt bij de Langebrug, i 11. ten W. YBn KruÎllnll,
den naam aan van Wo11w1cH-11111t; voorts, onder dien DIIIPI, altlld
noordwaarts door de Blaaawe-,luia been stroomende, ontlaat -U llià,
aan hel oude Veer, in de BOOM1laalitlie-eliet.
Dit water il in 1043 gedeeltelijk ffflegd , met oogmerk, om lid
water van de boogc landen onder 1'ou•, Mer een booger bed, ia ea
door ,dijken brslotcn kanaaltje of beek , afuaonderd van het 'ftltr
dea pelden • naar de vesting Steenl,Jcrgcn en nrder op de Vliet , af te
leiden , gelijk tl1aos oog plaall beeft.
WOU WSCUIUUL, 3cli. in het markgr. ur1 Bergm•op•Z-, pret,
Noortl-Brabantl, Y i,rde dis&r,, arr. en lij 11. W. Z. W. nn Bit'-

s-u.ei,
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hol, en :i u. 0. vau Brrg,n-op-Zoo•, 3cm. "ru i u. Z. W. ,an
ll'oa•, uu ,·uuen tienproug uelep; 1111!l 13 h. en ruim 70 inw.
WOUWSGIIE-KBHEK (DK), water in het markrr, nn llerg,n-01•·
ZOOffl, pro\', NoorJ-Braband. Zio Wouwac:aa-111a (0.).
.
WOUWSCIIE-l>LANTAADJB, uitp1lr"ktdcnnc11bu.cla in hehaar•G'r·
\'an &rgn,-op-Zoora, prov. lfoortl-llra6a•d 1 grootendeels gewn. en
1 u. Z. len W. van ll'ON•, gedeeltelijk gem. en 1i a. Z. 0. van
Berg,x-op-z-, pcleeltelUk IJ90!· eD t Il, N. Y811
I IClfCII
de Belgiacho IJffll&eD ataitenclo. Het gedeelte ouder H•i6irgm wonh
me11taJ de lluîbt:rtpcho rlanlaadje paoemd,
In dil bosch is in 1847, een fraai beert•nhul, en atecncn Nhurrn
mot arbeidenwoniogen pbou,rd, ltU het .an oude bestaandv jagtbuk,
waarbij nog ecno boerenwoning , 11:.vem herberg, aleaL. Bn.~c drc
"fen met fraaUe be11kenboomeu en andere rijwegen , loopen op dit be
woonde punt le zamen , eo ÎI daardoor een aangenaan ru1loord· •oor
jagen en waodelaan.
Het ia in het jaar 1819 aangekocht van het (domein) door den Heer
P. J. Dil CAT1a1, te Antwerpen, voor cehO Fomma ,au 200.000 gl.
WOWOB!TOE, kaap in Oa,t-J,,.,1;1, in du Straot-der-llol•Ho1,
aan de ooatkuat van het S.-.e/w eil. Cildu.
WOWONI, eil. in Oo,t-/rulil, in de Straat-tkr-•ol,,Ho,, 0. nn'
het Snda,du, eil. C,Wa.
· ·
. ,
WOWONI (STRAAT-VAN-), 1eeëngle In Oo,1-l'llllil, Indus,,_,_
der-•oluüoi, tanebea het eil. Wowoui en do auidooatelUke landtong
van Geleha.
WOYO, d. in Oa,t-l■dil, raid. Tffll0141 9 op hcteil. XNla-7'alja6-.
WRANS, b., proT, Frie,IHtl, kw, Oo,mgoo, ffriet. 'l'ä.tjwhtern
d«l, arr. ea i u. \19, N. 0. ffD r..-,,,,,_, kant. en S u. N. W.
van Berr-, i o. N. W. •,an Oudkerk. ·
. WBKCK.WUK, ~h. in de /fnjerij san •, 11,rlognl,o,d, lw~ Pnlla'lld proT, lfoonl-B,abm,,I, Zie Vauwua.
·
•
WÎUEDDIJK , Terl. plant. in Jf,Jm,sflll..O,,.,., kol. s.,;,..,_,,
aan de BOflffl•ea...e.ijrte, ter linkenUde in: bel &mND; paleade
bovenwaarts aan de suikerplant, Potribo, benedenwaarll Ma liet Terl.
land van Stolbrts-lJ•er; ii9 alii. p t ,
WlllNGIKN , diatr. in Oo,t.l■Jil, op bet Snda_, eil. 1-., n,.
sid. en rernta. Bnodi.
•
·
WRINS of Wam, 8'8'"8"en vaart, proY. Frialatl, kw. z,....,...
dea, grie&, Dattia-ntol, welke ait het Sloot- TOOrtkomende, ia
eeae noordelijke n ·weal.lQke rigtiog in de Noorder-Be , te,eoOYcr
W011d1end uitloopt.
·
WRKHOVEN, geh. ia de •eijtrjj Tao '• /lntagnl,e,eA, kw. Pullantl, pro•. lfoonl-Bmba•tl. Zto Unao,u.
·
WTWALLINGHBRGAB, oude Fricscbe naam "an he& d. Urrwu
Ll11Cua1, pro,. Frie,la,ad, kw, IYelldgt,o, griet. I Y ~ I .
Zie U.1,r1u.11auaa.
WU ABDLO , boeeh , fffmtld op het jaar 8ISIS , alt piept in bct

n.,1,e,gn

c~ai. Htl'IIWloruh.

.

WURSTENBBRG of Woa1•11M, land1-Te , ia de her. van B,etla,
prot. /foorfl-Bmba,,tl, Yifffh dietr,, arr. en 11 u. Z. 0. nn Breda,
kant. en I u. 0. Z.O. Tau 6,a__,., gem. 6i....,._,..BGNI, ilO min.
z. nn Bawl, waarluc aU behoort.
Den hoeve bataat , met de daar\ol: hehuurcode ,:ronden • rene op
rrnlakte vau 19 buod. 16 v. r. 20 •· ell.
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die111: plub in dal deel •aa de ri,iff tic
greul~n , tu11c:ben het grooth. I..zn..
6Nrg, en de Prui11i1cbe pro,incie Rijnland, ,orlljlt, bmeden Let d.
llöistroll'.
Bij dia ongemeen dfOOfeD aoQaer tan 1809. ,ood men op dese plula
u11e diepte vu 19 Parijtcbe teeten, Bij heete aomera eo bij geri•
gen waterstand 1oeken de tinchea hier la,intr,
WULBERTSPUTJE (ST.), naam, welken men in de wandelia,
geeft aan de S-r. W1u.11ao1u,ui-, te lltilo, in Kn-,,.la•tl, prow,
"l'Otltd-Hollontl. Zie ,oort1 bel arl, H11Lo,
WULFSOIJK. (RIET-EN-), polei. in S1oot1-YlaonMrn, in B•lal~
-'•-~-erov, Znla,ul, Zie Ban-n-wIIUIDllll,
WULFSÇH.K-KOLRN-POLDER, ~Id. in het OHrhitwtw der P""·
lllncll, arr. ilfllttr1foart, kant. 1'iji-6ij-Du,.,.,ttd,, gem. UN
ll'uM; palende N. aan Heem1tede, 0, aan Wulven, Z. aan Scho·
nnuwen , W. aan Jutphaa1.
Den pold. balaat, ,olgen• het udaaler, eene oppenlakle ,._
91S bund. 3 v. r. 86 ,. oll., en wordt door eeneu molen •an bel
overtollige water ontlut. Het polderbesLaur bestaat uit enea.. Kameraar en twee Gecommitteerden uit de Ingelanden.
·
WULLRNHOVRN, bunn. op de Jf,..._l'el■w, pro,. lhltlffMN,
11rr, en 9 o. N. W. nn .llrnltnit, kant., gem, en i u. N. 0. van /fij
W; me\ 46 h. en 360 inw.
WULP (Dl), geb., gedeeltelijk prov. Pnnlt,•tl, lr.1r.
sriet. Op,t,rlo"J, gedeeltelijk in het 1',,,.,._,.,_, proY. 6naMP· Zie W1u
WULP (DE), ,ooraa. plld. in het eil. ll'aklinea, pni•. Z ~ ,
arr. en kant. •idd.,lburg I gem. Yere-n-Zo-..liji-Bi,,,w,c.
WUl,PDAL (BBT), ,oorm. pold. in bel eil, Tltol,,., pro,. ~ ,
•an de P I ~ , welke men Yermeld vindt in eenea briel' ••
F1L1N, Hertog""'" Bonrgo,ulië, d.d. 18 Jalij 1440, waarbij den ••
d• Abt tan St. Kicbiell te ,al.werpen, de nijheid pet\, . . na
l\ua ,u. .8n1.A1D en ia:.n■s n• &inAH, 1etiroeders, na J.u1 'fa■
Ben•••, hoanen aeef, te mogen koopen een llitgon .,.. oun BilMMI.
•• ,-, TAol,11, op Jat 11'111,y"de .,.. ll'ilp,,.,Jale, tli,.er Je &WI
..,. tlie
ntle ,.,,. die #'nt"'Jde loor,l I nde op dN 1'-4sgtl, ,lie RfJJt , op die Oo,tsytle rlie Conntlyc} 111• 1'rilpa,lak, lit
gi,.,,.,.. •• Sint, .l.weu IJyei ... alioe ffOrf , , , . . . . tea
Lti• • • • - • R,k., IN, naet kwijttcbeldibtJ taa mauecbap eu leea
achap , die ,ooraoemde Bdellieden den Graaf daar,oor ,chnldig wua
geweest ; mila belalende jaarlijks voor erfcijns , , _ pldn
gn, g,,,Hflltl Ry,l,r, 1 en deeode jaarlijka op dea Bertogs ~
binnen het kloosler 1iugen eeae mi"o , e11 ook at. •U ~- ~
aoode overleden •Ua , jurlijktcbe 1iel111iuen ea1. - Dae pold. aelal•I
laler weder te •Un onderp;loeid, .
WULPEN, ,oorm. eil. ia S"""'-Ylu■tlema, ia Onelnwgcr-.1...
6caoAl, pro,. Znlou, di1t.r. SI.il.
·
Volgens eene kaart, het Land-tan-Vlaandercn voontellende, 100
ala bet in 1i74 wu , welke bij den Baad .-an Vlaanderen te Geat
berusue, en die in vele geclrukle werken , ook in S■&UH&IIA, Kruaijl
•• Zee"-'l ea GnNu ll'.aldter,dte .l.rcotlio ,oorkomt , wu W H.NII
toen een sehiereilaod , 1icb ,an de Vlaam1che kuit 100,bij bel eiland
ladaaod oilltre~ende , lot 1oor ,bel Land-van-Groedtt. lleL die kaart
1lemt 11vereen eene andere, ,·oonitt'llirode het l1nd in 1i88, .•rlke
WUUL (111),

~·u,, , hetwelk een gecleelle der

z...--,_,
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z,.,c.,,J,,
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op de griili,c van het Vrije te Bru,ge gevonden ·uni, en n0tJ ccue
van dal lijdwak , die in het klooster tu Doornik hcwaard werd, van
welko beide laatste kopijen in de boekerij van het Zeeuw1cb Genool.
1ehap te Middelburg bcr11&len,
Het eigenlijk W11LPIIII was, volgen, de1e kaarten, van het Westen
naar het Oosten omtrent 3 u. laag, en vnn het Zniden naar bel
Noorden ruim t u. breed. Hel wu ten Westen en Noordwesten 11c
beel van duinen 'l'OOnien , en ten Noorden .1lecht1 door een 1rna1
Taarwater nn het eil. Seboonenld afgescheiden. Yolgeoa de kaart
van 1288 was het . van achteren door nle dijken beschermd, vooral
tegen het Oosten , waar de Hont zicli eenen ruimeren weg n..,- &ee
zocht ie banen en waar de inlagen en achterdijken van bet geweld ,
dat 1.ij daar uitoefenden , getuigen. Het eiland bevatte de plaataen
Oollende (ook St. Lambr,eht genoemd), Westende, Rom
mendorp (op die van ti88 ataat Bremberdorp) en Hane.li.erlr.
o{ Have kerk ; een polcler ataat aaqgedaid met. den naam van S war
t up old er.
TU1achen dit eiland eo, de lLU1t van Vlaanderen lag eeno vlak.to ,
met den naem van de Pa arde mar .IL t bestempeld, aijnde tegen bel
Noordw85ten van duinen voonieo , welke vlakte van acht.eren ook
aan het eiland Kadzaod gehecht of, volgens de kaart vau 1i74,
1lechu 4aarvao door ee11 acer amal water pfeheideo was. Door deae
vla.li.te waren dus Wvuu, Kod:H ■ tl en het land van J' latuttle
r e ,a mei elkander Terb9nilen.
Het Z•in , dat toea nog tUlseheri .Kalhaod en Oostburg naar 1ce
liep , trachtte be1uiden Ka<band, waar het than1 1troomt , reeds door
le breken, maar werd daar door &ware dijlr.un bedwougen. Benoorden
Iadaand, vaar thana de polder St.rijdengat ligt , wu het wal.er nieL
geheel afg\lllijk&, of het bad de afdamlJIUlilln reeds doorlJObroken en
· zidi naar de Paardemarkt CCAeD weg geopud. Tllll Noorda yaa de
-vlak.te Jiad W111,,a11 zich daarom door ec!llen dijk, tegen het dorp
W estend, liggieJ:1de, ~rmd , en be&uiden de Paardemar.li.t &iet men
Vll!llnd•ren enlMll!na dCIQ.\' ee»eR dubbeleD dijk., die aieh tot bij de
duinen uit1trekt, tegen oventroosning beveilifd. Dit aUes ia .i11ge,olge
bovengemelde kaarteo. lleo mod echter opmerken , dat de echtheid
der kaart van 1i74, llll bij gevolg ook die der beide andero, door
bevoegde geleerden ontkend wordt (1). De voornaarnate-. bederiking i1
ontleend uit de .li.eure van bit Brugsche-Vrije, tnssclaen 1168-1191,
ten tijde no Graaf F11.1n , gacbreven , waarin mea ,iadt : • Homi• nea de Wuu, ai'fa de Caedaant anbmoniti, poterunt se ipsoa aun• nare prieatito juramenlo ad diem placili ad qoem citius pre mari
• venire pot~unt." (d. i. De inwonera
Wvuu of van .K.adaaod
kunnen aich lol het. afleggen van den eed v11n~n op eenen dag welke
bun welgevallig is en op welki;n aij gemak.kelijk11r over de see kunnen
komen.) Ala wij echter in aaomerkiag nemen, dat deae ,lakw bij
hooge ,loeden gebi;el 9Dder ,lood, hetgeen uit ,ie dijkee IOO wel aaa de
Vlaamtehe aijde a.l• aaP di:n u11t ,an W111on1 blijkt, je 4at. de ww
miucbien soms door de duinen heen apoelde, zoo dat bd niet moge
lijk was die te door•aden , terwijl de ondiepte het gebruik van vaar
tuigen belemmerde, dan aal men deze bepaling niet in strijd mcl

••n

(1) J. Aa Urazcer Du>o ■ LR1ltS, htl Di1tnet .S"'1, "' P'IIJQlld,r,,., bi, 10 Noot; ~•
.elfde, 1M .dloMd• ge,lfldMtd 1><111
blad,. 74; J.cn11111GOTUTt~G, ~lwd, ,<ta"t
.,, 0•1f!Aitdffol• d" V"dwls11d1. lllad&. J2i.

z.,,,.,.,1,
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gemelde kaartea vimltl11. lle overecalow,, \/UI die laarlen met ti
kander • terwUI zU tocb bl\Jkcn draaen ' dat ~u geeoe afteelenÎIIIJ ~
do 1elrdo kaart a\Jn , zoude, 100 wel all de arebiven , waria sij ~
waard werden , n1iMChien nótr all bew\11 voor bara ploofwunlipeill
kunnen bijgebrogt word'en.
DaL eena halve eeuw later de vlakl.e, die Wcr.NII UD de km& ,u
Vlaanderen en ook eenipins aan Kacband verbond, niet. meer bel&oed,
en de naam alleen oveapbteveo wat in eena OOIJ aaawezip ......_.
(zie art. Puu-■HKT) is zeker. Da Bnpl1eh1 vlool liep ia 1140 daai
binnen, waar 11a da mond van het Zwin it. W■ua wu t.oca· in
Jen vol1ten zin de1 woord, een eiland,
Door het venlwijnen van Sehoonneld ea andero ftl'llndennpa , had
ook be& geweld der 1troomen zich op een ander pont bepaald. Aan
de Noordwestku1L nam Wal.l'D af, Westende, Bommendorp eu
llovekerk verdwenen. Aan do 001l1ijde 'Werd land se-••·
soo vt!111aatste zicb hot eiland voo voor Koduod tot VOOI' do waterinr
van Groede.
·
Op kaarten van het einde der ·vUi'tiende eeaw , vindt IDffl liet
,laar al, een eiland, b\Jna 11 u, lang, maar n• pa I uur INCN.
llaarop ï. mar ééne pliall , 'Welke het oude Oo •ten da acbUld k
weaen , maar die nq in bel midden ligt , ea , even al, bet
1
met den naam van W111.n1 wordt aangeduid. lort duma seWJac
lael geheel overstroomd la zUu geweest , want in den omalac der .._,
lutiagen over de oocleneheidene leden van Vl■ auderea I ffll liet jaar
11117, wordt het ffflldld als pbeel •erdroaken (1).
Op eeae uit'foenga redrnkte kaart na het begin der UftDlÏlallc
eeuw (i) vinden •U het echter DOIJ na vonm door duiaea beacherai,
doch •a• achlereD met· da seo gemeen , alleen uitraoadenl - kleil
deel, nuuwelUb 100
dal door dQkea ...._.,_ :. ,
waarin het dorp wordt
ea du, ua eene laallttt IJGli"I lll
herwinning deel denken. Daarop is het pheel nrdwenen 1 4oela .-&
de naam O'fer op dea Wulpen-polder, die voor Groede eer••
werd (zie dal ar&.). o.eripn• is er 'faD w...,.. weinig bekeml. T•
,ï.N 1167 p P.11.r,,., Graaf •• ,.-,_._,.. de tienden • - B...._
Waua en Cassant un die vaa· St. Bali te faent i het aebUat tol Vleaaderen , IOIDS tot Zeeland te •Un gerekend ge'INCII ($).
WDLPBN, naàm, welke men pwoonlijk pf an dea voorm. W'••
n•-Nt.na' ia
in het l'rije.......Slns' Jll'ff• z.,.
IGftll. Zie Wmn.
WULP.IN (AANWA~VAN-), \'oorm. pold. in s,,,.,._y,-,.J ucu,
in het YriJN,a..Sltnt, pl'O't. Zula■d, distr.
gem. "'-"r
l'l'lende W. N. W. en N. aan da Noordaee, 0. aan den
polder , Z. aan den polder Weden\Jda-hetZwarte pl.
Deae pold. behoorae tot •de laatsl aaapnanen landen ua •
,..,,,_~. HU hettond reed, in de eerde helft der l8ftlltÎladl
CIIUW en •loeide mei den laalltpiloemden , ftD welken hU eeo p
cleelte uitmaûte, op hel eind deraehltieoda IIGW, (Zie w...........,..

ei._.
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WULPENRURG, .Toorm. buit.. op het. cil. 11·alda,r,a, pro,. Zee11. N, 0. nn Mültkll,arg, 118"'• l'roNWJt•
poldt:r-Zmuli.i/i-B,,;1ne.et1-&WlaeA, in heL ph. Zut6ji-BIIÎln, l u.
Z. 0. ,an Yae. ·
Ter plaatse, wur dit buit. pl-,eo hlBA, aiet. men tbana een
boerderij. De claanoe behoort hebbeade gronden, halaan eene opper1110"le un ISO bund. 41S ,. r. SO ,. eU., en werden in eigendoan be
selea • bewoond , door den Heer J&11 Da11aa,....
WDLP.KN-POJ.DER (DB), pwoonlUk rnbl W11U11 pnaemd , ,oorm.
pold. in Staat,-Ylaa•rkffll, ia het
pro,. Zn1-tl,
distr. Slai,, gedeeltelijk gem. Bre,_.,, gedeeltelijk gem. Groerk, p
deeltelijk gem.
1 palende N.W., N. en N. 0. aan de Noordaee,
O. aan Jong-Breskens en Ond-Bmli.ena, Z. aan de Walering~,an
Groede , den Baenst,polder en Adornea-polder , Z. W. aan den Zwarllo
poldar. De scbolbatt grootle HO deun rolder, .... 194 bond. SIS ,. r.
IS6 v. ell. De Wur.•••IOIJIU belload uat ondencheidene kleinere pol•
ders, namelijk dan Kleohcbc-poldor (danli.elijk de Álfde als de
Viaa D1che-pold er) 1 do Aanwa•~••n-W al pen, de heide pol
dan W edenijdt -heL-ZwartegaL(4) en bcL Coppenijuhorre,
aijnda dit !aal.ale een 1malle ,lrook landa, ,oor do Bumt- en AdorDel•
polden, die de Zwarle-polder aan de overip gedeelten van den Wn
PH•NLDU ffrbond.
Al wroeg naariuaLe het. eiland ,,....,. afnam , sette aich een deel
van den afppoelden grond lepn de kult en ont.atonden er lwee polden,
in de aeatiencle nuw onder den naam •an den Water•polder en
den Coppenij-po ldor belumd. Den vloeiden in den 8paaD1ehen Lijd,
doch werdea io het bqin der lflellliende eeuw herdUkt , met nor meer
land , al •idl. daarvoor gaet had , t00 ontstond da. Weua-,o,on ,
die bierlM,1en is betehreven. Zoodra eeb&er de lullte apoor van be&
eiland 11'.Jra ••wenen was, begon do ace haar •olie pweld op die
polders •il le oefenen en konden sU moeijelijk daar &epo •erdedigd wor
den. Den .18 No,ember !77' brak de -dijk door, nadat eenip maan
gelegd. ·D!,ch ook due beaweek met den
den vroepr een inlaagdijk
.19'-len polder op den 7 Deecmber l 797, Na is all• openbare aee , waar
ccrLijds ,ruchtbare nldea en welgebouwde boerderijen psien werden.
. WUI.PERHORST , bolil, in het. O..Mrtier der pro,. Ulredl,
arr. en 3i u. Z. W. van
li.anl. en S.. len N.W. HU Il' ijl6ij-Du•,.Cefle, gem. en i n. i . .an Zey,I, in de heerl. Stoet-r,a.
WDJ,VEN, hcerl. in hel Oireri_,.,..nder pro,. lllredl, arr • ...lmn,
/,_,, kant. Il' ijli-6ij-Oar,nlede I gem. Oal- Il'•"-; palende N; W.
aan de laeerl. lleemalede, N. aan Oud-Wulnn , 0. aan Mont.en, Z.
aan Sebonauwe11, W. aan het Overeinde .van J11lphaa1.
One beerl. beval de ,oomi. ridderhofslad Wu 1" en , bennen• eenip
Hnpreid slaande huir.ea, Zij bealaat , YOlpnt het kadasler , ene op
pervlakht van .iSl bond. 7i ,. r. 7& ,. ell. belas&baar land; &alt
6 h., bewoond doorO huisgea., uitmakende eene Le,olking Yao40 inw.,
die ,aeeal in landbouw ea teeteelt bon beslaan vinden.
De Herv., die er 1fil in gelal zijn , behooren tot de gem. ,an //oa
ten. - De .R. K., _van welke men er ü telt, parochiërea Ie Hn
ten. - De li Isr., die er wonen , werden tot de ringsynagoge van
Utreel,t gerekend. - Men hevl\ in de141 beerl. geen achool , maar de
(.rnderen genieten onderwijs le Horden.
1..flfl, arr., kanL. en l
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<•J Don waren vroeger do C?pp=niJ-poldcr en de Water-polder,
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Do ridder.hofal. Wuuu litJ& Il 11. 1. W. ••11 A....r-1, Sf 1,
W. N. W. •an Wijk-bij-Duun&ede, i u, Z. Z.W. •u Oad-Waha,
Deu ridderhofa&. wu YH oada bekead ea lanpn tijd uer ~ .
■en segt, dat er reeds in het jur 1i00 HD gewup nnlt. f.ï
IChijnt baren num oiet ftll wolffa, ,elUk BIN (1) dacht , mar limr,
ftll pl•ea o_.eend te lieblM!n , de g en • ....tea teeh dü.w.r mattl
liaaderén Yel'WÎIHW ' ea de
hel gealacbt Uli Wa,a' tl
alle hunne alitammeliapa, all de n• m-Hm, S--:mna,
HH-aoaa, H....nma, Onnnn, RDUTIDIII ena. laeW. U·
tijd aolffn; alleen met wennderintr "n kleuren , in hanae
ICbilcln poenl. FMIUda bad dit kut. grooteo loeloop - aldaar
de Heilign .■-ad te ~•en. In het jaar 1148, wlrd lae&, •Ja
u11 Aaau, den lffffl en ner&itptea Bûacbop Yan Utrecht, 'ffneat,
om dat Beer luaT na Wm.YD, met andere Sliebl9Cbe III BollaiiiWe
&lelen, -tepn hem bad uampapaanen. Het il DOff ean en uder mul
,..rdeJ!ld , aoci.. telba1 weiler oppboawd.
lli. liet jaar Hiö 'l'enebool er aieh RUND u11 Dawna.Y, de drie 11
yltf\ipte BÎllellop van Utnaht,
. Dit goed wu leenroerir ua de grafellfkbeicl van Holland, lid te
genoonlig gnl,ouw beeft niet veel unien, doch ie •rU hoof eii na,
ID ataat ia ffD ruime gracht' omrinp , u
~boomtL
De ridderhof,t. Wn'V• i1 •an de erfdoehter •an B■ll'n ••• Wam
UD laet hoog adelt. Jalaelat 'ftÖ Ltan■n pomen, ea in liet '-fa
der •Ul\iende· eeuw II JM n11 ll■nua n11 B1novwu, de eer,1e ait
eijn s-laoli& , Heer . fftC!NleD , dóor 'lijn emte ._l'fllk
mei .LIIUilDA . . .
deabter ftD Bar.naua n■ Bna - es
...... Wuun, . Br wu ~ eea Jo vo Raan, le
beilln
.na , toea hel, ia bel JIU 11JS6 , nor riclderma&ig enmd • ·
Ben udwe Ju u11 Ransu 'flll'kocht. het, omtreal he& lieai• • •
ffllt.ieade e■aw, ua Wouna •n Oe11aoa■, Beer - L,.,...,
YOCII' cle IOID HD 16,000 pldea , en desa liet het bau ffnÎlffll.
dochter MACnllLI' ... ptroowd mei AIIDIIID Bec■aaY • .. dil
haia •erkoebL aan Patu■n• •u Tnr.s ,,... SuOOIIUIIU , Beer-■,,,,_
....., 1 &.e,,,i,,e ens., Borgruf 'l'aD Zeeland, Raad eD . . . . . . .
&meraal 'faD 7.eeland Beweater-Schelde en naderhand
Ber,iea-op-Zoom , die, ia het jaar 11579 te Antwerpen oterllld-,
het laaÎI Wn'l'u naliet. un •Unen soon H1unr■111 _vu Tm.1 flll St·
op win i1 gevol,rd Jonker PmL111DT •&11· T11111o flt S-·
HUIi , die ia het jaar 1840 belchNYea werd ia de riddencup ilei
.landt •aa Utrecht, en in bel-jaar .1661 O'Verleed, nalatende a..,
. IIT■III ..... 'Inu. ,,.. Snoouua11, Heer ...
en w••,
in hel jaar 1687 -de ia gemelde riddenchap helebreYea. Dae llilrl
ia hel jaar 1877 , bebbenae onder andere kinderen
~
n11 Tnr.r. na Saooaaua■ n WnYu, die dit huil in 1886 _...
aan Ptnsa Pun •• Buaoa , Heer .,.. BOIA'!'(,,,., , ftll ,ria lilt
wederom, ia het jaar 1719, sekomen ÎI aan 11a... 'l'd • Guo
111 V&rollB, durmede in het selfde jaar beleend. Thans wenll liet,
even al■ de heerl. 11'ulee•, in eipodom beseten door den Beu
Baron Fu11c1ac111 na W1au1MIO'I 'fH Waaa11n111, wooaaelilir"
Brouel.
JleL wapen daer heerl. beataat uit een Yeld , yerdeeld ia 1chl r'·
nnde fucen na pnd en keel.

e.,,. ..

••pea•

hoor

a.... '

'Il'.,-.

o.J,,

zuae

Gua..,.,.

•-•u,

S-ma

sewo•-

,

WUL.
WULVEN (OUD-), pm. iD hal O,•rk•rfier der pro,. U1rec/at,
.l'IUn(oorl, kant. Fijà-Wj-D,..,.,,_ (ik. d., 8 111. k., 4 •· et.) i
palende N. aan de pm. Utrecht ID de Bill, 0. aall llijna11wea I B110nik eo Boulen , z. aan Scbonaawen , W. un Jutphaas,
Dae gem, be,atdeheerl, Waha ■ , Oacl-Wuhen-ea-Waijea,
lleem1tecle, l.op,,h, 1f ■ araeJaallaerwaarcl ea Slacht
na a el , welke noepr ieder NA afaoaderlijk pregl llellbat uilaemlakt.

■rr•

Zij bealaat , Yolpa1 bel kaduter, HDe op_penlûte

'f8ll

10fO hand.

63 •• r. 22 T, ell. belutbur laad ; telt S6 b., bewooncl door 38 hait
gea., uitmakende eene be,olking nn ruim illO inw., welke meest ia
landbouw en neteeh bun be.taan •iaden,
. De RerT., die er onp,eer UlO i■ ptal aijn, bebCN1ren pleeltelijk tot
cle gem. Hoatn I pleellelijlL lot J-,,1ao,, gecleeltelijli: tol Uirffil,
gt•deellelijk tot Buin&il. - De R. K., nn ,relke men er 130 telt,
paroobiëren le /la.tea , te J1dpltaa, 1 te B■n ■ il, , of te Utnclt. - De
1 hr., die men er aanlret\, beboorea lol de rinpJn■toge te 1/1ntlt. Men beefl. in deae gem. geen sclaool , maar de àiaderen geailleD oa
derwij1 te
Jatpl,i,,,u, Utndt of B,,,..;1,.
WULVEN (OUD-), •oorm. afaonclerlijke heerl. ia bet o,.,,_,,iff,
der pro•• Utrnlal, arr. Jlaenfoo,t, kaal, '1'ij1,-1,ij-D-,,,eth, pm,
011,l ,,,_,_, palende N. HD w"ijen'
aan Slachlmael'
aan
Holllen en Wulnn, W. un HeeD11tllle.
·
Dese voorm. a&onderlijke beerl., welke aeclert bel jaar 11541 " t
. F ,uijH tol üae heerl. Hreeaigd ia, be,at niel.l d" laeL geb. 0 ad
W ah e n , en daarin de botitede 011 d-W •hen ; met eene bnolkiDIJ
HD onpner 40 i■w,, die meeat i• ludhouw ea neleek hna beataaa
•viadim.
De Herv., die eraija, beheorea lot de gem. ftl1 Htndn. - De ll. K.,
tlie er woaen, pàrochiëren te Ho■t,-. - Ken beeft in deae TGOrm,
.heerl. geea school , mur de kinderen genieten onderwU• te Hftlea,
Het geb. 0118-WaJ.Tu ligt I u. Z. W. •an &menfoert , Si a. N. W.
1'8D Wijll.bQ-Dunnlede.
.
,WULVEN (OUD-), hor.t. ia het
der P'°"• Uc,_,,,
-arr. eu .IS u. Z.W. •an .1.-.foort, kant. en Sin, N.W.••• '1'ijl6ij-D■unCeû, pm, Oud-ll'ulNJa, aaa den Ulrecbllchen-dijll.
Deae bolit. is mogelijk Toorbeen ook eene ridderhofilall gn"t ,
,an het gealacbt der ,.,.. WtLYII berkomalÎf, Dit hoi, i1 ia later
LQd gekomen ua aekeren Heer A■D11u u■ Waau&n , wiem IOODI
er in 1ffl 11111 · beai&len ,an ,raren. Het ÎI een fraai pboew , met
eell koepehoreulje er anen , dat,..op een met groen be•auen beriû•
.staat , omgeven mel nel onderhoulreae beplantingen. ZU be.laat, TOl
pn1 be~ kaduler, eene oppenlalue TBD HS hand. 80 v. r, 14 "• ell.,
ea wordt in eip■dom Leaetea en bewoo■d door den lleao· l 11na Bu

g,,,,,.,.,

o.

z.

o..,.--,_,.

TUTU• .... 011DWGL1'U u w......
WOLYKN-EI-WàBUKN (OUD-), beert. ia het On:,_,.,.,. derprov.
Vtrfflal 1 arr• .1-nfoorl, ka■ t. ll'ijlt-6ij-Dunte,I,, gem. 0--1'■1-

.•a•a.

nn ; paleade N. un dea Waegenaebe-dijk , die baar ,an de bterl.

z.

Banaiken-Vechtea scheidt, O. ua Slllt'btmaat, 11811 Boulen en Wnl
nn, W. ·UD Heem1tecle.
Dae beerl, be,at de •oorm. afaoaderlijke heerl. 0 ud - W n h ea
ea W aeijen; be.laat,
hel kaduter, eeae oppenlakte l'H
i68bund. 81 T,ell.belastbaar laad; lelt 10 h., bewoond door 10 buisgea.,
uitmakende eene bevolking nn onpl'et'.r 80 inw., clie meest in laad
bouw en neteelt bun bestaa ■ ,inden.

•olsea•

W.ll L.
De Oer,., die er 40 in «eta1 1\111, behooren tot de p . YaD Boa
tm. - De R. K•• van welke er OlljJOfMr 40 &elt , parocbiiireo Ie
/IOfllra. - Ion heeft in deae beerl. pn achool , mav de kinderen
genieten ondenrij1 te Ha.la.
In bel jaar 11543 verkreeg deae beerl, ,an den Sladhotuler en Ba
den wan l.mer Lau. V ,rijbeid , om , in ~ van buarregt ,
scbep1111'18't Ie pbraikeo, &00 d4' er door. deó Schout ea •Uf Sclle·
penen , deor dm !mbrht1beer jaarliju te kiaeo , IOllde ragt pdua
worden,
Den i9 llei 1768 werd claarmecle belaend Kr. WAUD11 Canu,
Heer Na Jfinsaal, Vice-OrOllaard van het IJftUl&chap Buren. 111atn
.-ordL deae heerl. in eigeadom beaeten door. dein Heer Pmra Haam
TaT.11, woonaéblig te Oud-Wuiten.
Het wapen d - heerl. beslaat in een veld ,an keel met eeoen had
van flOlld , beladen ma eeaen leeuw Yin keel , boven ea onder de had
Ier wedenijdto drie ,ijfboekip sterren van lfOlld • het ICbilcl pdekt
met - e ,rraaOijke kroon. Tot dHiea Soli Deo Glom.
WULVINSCHE-POLDKR (DB), pold. in het 0.,1-rtierder pro,.
Utnoltl. Zie W11r.nc:H•■or.u.....1.
WULVENSCHR-WKTKIUNG (DE OUD-), water in bei
lier, der pret, Umoltl, hetwelk te 0ad-Wnl•en een begin Dellllll a
mel eeoe ooord-ooordwatelijke ritrf,iog , &ich in de ll,...,..Rij,,,
ootlut.
WULVE-POLDEB (Dl), pold. in het fMul•
pm.
Z-.id-Holtm.d. Zie WeLYNOLHII (0.).
. .
WULVKB.HORST, IJl!III• in het 1,,,,,.._,..Mo,ctt-rt, pro•.
arr. Utredal, kant. /J11el,tma (IS k. d., 3 m. i., t 1. d,), palemle
N. W. aan de pm, Woerden, N. O., 0. en Z. aan de Laage-1..ia
aeboten, die haar ten N, 0. ,aa de IJl!III• Woerden , 0. ftD de p .
J,iucholen, en Z. ,an de gem, Suelrewaard scheidt. Z. W. onmiddelljk
aan de gem. SnelNJWaard, W. aan de gem. Papekop-en-Diemerbreek.
Daegem. besJ,aallJitdeheerl, Wuherhorst, endeheerl. Vlooi•
wijk-OoatwUk-e11-Kro1nwijlr., benevens bet voorm. amb. l,ia
sc ho l er- Haar. Zij telt 17 b., bewoond door 18 buisgea., nilml
.kende eene betolkfflfl'YaD 1i0 inw., die meest in landbouw en weeteeh
buo be■ t.un winden.
De H••., die er 80 in getal lijn , bebooreo lol de gem. wan Li,,.
«laotna. - De Jl. K., die men er 40 telt, paroebiëreo te ,ronJn.
Men beeft in deae gem. pn echool, maar de kinderen piete11 OII•

o.n..r.

.,..p.,,_,
V,,_,,

derwij• te

Liruc,..._

WULVRB.BORST • hoeri. in het '/,a,ul-w,,..Mo•lfoorl, pro,. lflttdil,
arr. Utndil, kawt. /Juel,ttin, gem. IF.lfff'Aonl; palende i,. aan de
Lanee-Lin■ehoteo, die baar van de gem. Woerden scheidt, l'f. O • ._
de beerl. Polaoen , waarYan aij door de Laoge-l,in1eboten pclleidea ia ,
, . 0. aeo de heflfl, Liucbo&en, Z. aan Lin■eboler-Haar, W. aan Kromwijk.
Deae beerl. be,at den pold. W u her ho n L en daarin hel adell. la.
W u 1v er b or ■ t , benevens eenige venpreid liggende woaingea.
Zij .-erd vroeger bezeten door het geslacht nn dien num. Op het
rinde der zeventiende eeuw 11·a1 de bekende Nederlandsehe Dicbler
l,AIJHIII R.1u, Deer van W11r.v11ao11T.
Het adell. hui• Wun11■oen, lilfl 4-n. Z. ten W. van Utrecht,
3 11. 5. W. van IJsselstein, aan den dijk, bij Polanen, Het is een
. fraai beerenhuia, hetwelk men wil, dal in het jaar 13lff) onder de
riddermatige hofsteden nn het Sticht behoorde.
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WULVl&ROBST. po(d. inhe, ,.,..,J.,,,,,H-aoa4foorl, pro,. Utrtclit,
arr. Ulr,ck., kaa,. IJuel,t,i•• pm. IP.Z-1tont.
WULVERHOBSTER-WBTBRING (DE), .,,.,,r ia hel Ls11d-111,11llOlll(oon, pro,. UtmÀl, belwelk ia Je hee,l. 11",dHi'llor,t sijueo
oonpro111_ neemL en met eeu ooordelijk.e rigt.iug in den Rijta oiLloopL.
WULVI-SCHAl!IIS (DE), voorm • .cbam in de pro,. thoairegeH,
gem. eia l u, Z. vaa rle L,el, op de grenun un de pro,. Drfli""1,
nabij de ha,u. Ter-Bul.
Ter plaaue , waar lij p1Laan beeft. , aieL men tbaD1 11ene kleine

boerde,U.

.

WU.IIIENU■

, ~ , welken

Wm■ua, 1D

voorm. d.

w........

men audtijcl1 weleeu . ,raf UD h!L
K......,.,,.tNI, pro,. /foori,-Kollaatl. Zio

WUPPING (TER-), web, in 1'11'-old, pro,. Grorvag,,., arr.,

UIit, en 3 u.

z•. van B"iueàol,,.,

gom. en iO ruin. 0. van O.,tlNfUe ;

met 4 h. en 30 inw.

.
·
WURD , naam , welken ,onunigeo geven aan beL d. W1111 , in
be& Rij....,,.-lf~, prov. thldttrla.tl. Zie •Wua,.
WURP-IN,GA.RSTLANDIN (Dl), pold. in he& LswJ w,~/1,-Jn,
a,rov. /fóortJ-Bra6a.tNI, T...,. diltr., arr.
bot.
Heu,l,a 1 pm. H ~ 1 palende N. aan den lluuchenwurdacho
polder, O. aan deo BokboYeDHbe•dUk, Z. aan de Ommelandu bU
de Vergereindsche-1h&ia , W. aan de Baiuingroadea wgea de Hadik

',R.,,,,,.,.,,_,

huiaeDKhe-11111.

Dae pold., welke na be& jaar 1798 bedijkt ÎI, bealaat, ,olpas het
kaduler, eeae oppenlakte van 1i baad. 7 "· .-. :JO f, ell., en wordt
door eeaeu bouten duiker, •Ud 0.4!1 111., voonieo me& eeae klep , op de
Heclikbui1enache-llau , ,aa het ovenollip water on,laaL Het aomer
peil ÎI 1.80 ell. boven A. P. Hij wordt be,tuurd door de eigonareu,
Due pold. onl'fllllfJl eea pdeelte vau bel waLer nn dan Bi:aueb1111•
waant.che-polder. Aan de weslaijda aUu gelegaa cle onbebde buiten•
,rrtadea, eaumcl de lliddelwaard.

WUST (DE), hava. in TINIIIM, pro,. Owrij..,, vr. en 3 u. 0.
.41-Jo, bot. ea S u. N. W. ,an OldaNal, IJe!ll· 1'nnele.
WYB,ALDA, voorm. 1tate, prov. Fria"'1ul, b. Oo,t,,po, piet.

vaa

Owl-Donl"!(JÀll, Zie W11&1.11& (1).
WYC&BL, d., pro,. F...,,,_,, kw. Znn__,,,,., 1ri1&.

a.a,,,,.

larul. Zie Wua.
WYDBLNISSE, voorm. ba&. ia Drtft,rlou, pro•. Jfoord-Hollt,ntl.
Zie W11-a.
WYGBEST , b., 1,ro,. Frialata,J , kw. Oo,eergoo , piet. lloU.aer
'-'-•-.'füuw-I,...,_,,, arr. ID e·a. 0. N. 0. YID ,;....,.,.,..,
ba&. .. il u. z. o. HD Doel..a, l u. N. vau
waarlor

o,,,,__,,.,

4 behoort.

o..,,.,.,..,,

z,.,.,..

WYIBL, ookwel Wwau.p1peld, d.,prov Frialarul, kw.
. . . . . , r.·et.
arr. en Si u.
W ..... s,..1, kaal.
en 1i u.

• W. Vllll tie L. . . . , ju.

z. z.

z. W. , . . . .,,,..

Het ia hel

ooate}Uble en een der owlate dorpen 'faD Gu1terland.
De rU•es vu Slooteo door Guaterland loop, door di, dorp , en ,11orb
onr Sondel, Nijemirdam, Oudemirdum, Ry• en Bakbuiuu , naar Su
Yorea ; terwijl van dl!IID alpmeeoeo rijweg eeuige b\jsoudoro we,ea
tl>

&Tea- aoel<o men alle "uorden clden Wr ~••peld , welk<! hier niet CtTnnden

Worden, op

w,

of W1,.

XII. Dur..
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1111r de owtritJe dorpea dner pieteoU loepen , 1ooal1 eotler • - - 
Hn 1ij1ak ,an dea laeot'dw11 midden i11 de kem HD het d. Wna
naar Balk • Harich •• de Wildemarkt.
Een gedeelte vaa laet Sloatel'IQler behooft tet flit dorp, onder den ■na het Wy k el., - 8 op. Vnort1 vindt men, tea Zaidee ,an het dorp,
de watertjee de Zand poel, de R1kolt1poel em, hffle•ea• det'Ult
,Ie Re. !nopende van Slooien nnar Tako-111,
Men lelt er in de kom •an bel d. 68 b., waaronder t4 Loerde,;;.,
en meL de daartoe beboormde b. W:ykeler-Ybert, SI h., war
ond,•r SI boerderUen. llen telt er IIIO inw., die in landbouw ea Wl
teell hnn beltaan vinden,
Oe llen., die er ruim 400 in i;etal 1\jn , nader wt'lke nûm 110
Ledematen , maken eeoe geai. uit , welke tot de klus. vaa Statei,
rio« •an Slooln , behoort. De Nnle , welken men vermeld riod& in da
naamlijst der Pndikanten bier sedert de BerYOrmiog pstaaa .._
htnde , i1 B11B1c111 11maur , die hier in 1191 1tolNI , maar in 1a
Hn a\jne dienat werd oollet.
Onder de hier pstaan hebbende Pl'llli
kenlen •erdient meldinl de met roem bekende D.t.V19 JJr.n 't'U 6-11,
die er HD 1674-167 1toncl, De kerk ,taal UD den ~ ftf,
in den Noordoo1tboek , waar de aijtak ftD dien weg naar Balk loap& 1
111 i1 daa"an, met eea ntim O"taal kerkhof, door eene .........,
met oppancle ijpeaboomen afgeaoheidea. Voorbeen •••hier_. wel
1rootere urk , welke ,66r cle Reformatie waarsobllttlUk HD dee B. Gu1oa1u11 w•• toepwijd ; doob door een ongelukkig toet11I ontstond • hnlld
in dit gebouw , "aardoor het middelste gedeelte, tnnobeo dea
b"t knM , eenen puinhoop werd. Het koor, d•t overpble,ea waa , . .
nij r,root 1ijnde , diende •enolgens tot godtdienatoefening i dodi dit .,.
op den d11ur nie& Toldoende, waarom men , ht het laallt der seftlltimd■
eeuw , te rade werd eene nieuwe kerk , welke aan den torea unslool , Il
bouwen , IOO all men die tegeD1'0ordig 110f ■iet. In dese ~ ÎI ~
Ol'fel. Op eenen der 1il,eren avondmulbekera ia de. tore■, afplcllli
den wan de kerk, psneden, Onder aan den bodem •an die heler 1181&:
,-uln• con111 .,,,,_,__ ia P1110 "•hl16t8 (cl. i beker bee&ead
Toor het. A,oadmael in het dorp Wn:n., UM8.) Bo..., aaa deanM
dea bekffl 1taat de tpre■k : 1 Kon, X, H. 16. De toren is nl swaar
en gedekt al1 een 11ewoon huisdak. Dearin hingen vroeger twee llll
ken j cloeb in het JHr 1838 ia de kleine klok , die , bij eeae laentel·
ling nu den toren , door da baldadigheid der werklieden ,-:b...i
is , door -het grieten\jbeat11ar wegge110men en verkocht. D■■rop aaet
pst111n heltben :

t.._ •

• • •111T

Cnarun Ctaan E-•n ano 17119

(d.i. r,TftlA■ vl C.an beeft mij IJIMINkt Ie Bnkh11iffll in llietjur 1711.)
Ruw11t11 J.nu111 L1car.11aa va ■ WTC&a., Ga1n■ .111 .,,...
Gu,nau■ D u1. na. 111.

0.DOHm Paa1ua H11111'raa •n &om , S-naa11 •as
GaA11A1odD en K1aa,011D .,.,. •• DOen WTGlla.,

Op de groote klok. ataat met oacle , mcieVelUk te ontcijffenia

DuÎllclll

letten in twee ranclaohril\en , hoven aao , letterlijk het ,olpde i

2n 't jatr ani f,tmt •t:t:t:/Jn!P~ la Il
rtr cfoebf Den ft ufJemaect tn bel gotbe flatU
~rruorul .matfa

+

Ter wedenijden een weinig beneden het 'midden staan twee hee1dtja,
waancbijolijk afbnldioren HD Biaaoboppen. De graftombe TaD da

W Jl.

IIS!)

~udipa • - Baron n11 Co11oea1 ia wn 1ieraad
ZU is door •Une lreunndo kinderlD 1iju, nageclacb
&enia pwUd , op da ~la , waar hij begra,en ia. In dflll Franschen

-,p,rea

ID

vaa line kak.

tijd ia he& aierlijk ea 6b ilewll'k& aLulr. deerlijk pchendea ; niet al
leen •Ua vu de optc]arilten op bet achild cenip woordea u~·ouwen ,
mur ook he& Wl(>ell da& in het midden nn do naald Uli ra,t was ,
is afpbp&. Bovendien il de 9eh11le ui&rualing van den eld , die om
de graftombe moet pbanpn hebben , toen weggenomen ea aimmermeer
op de plaa&I aaagebragt. Hierdoor inzondemlaeid heeft bel atuk veel
•erlorea , dewijl da aHIIIJ ••• liet &uije me1M1111eaL blijkbaar niet
••"aanlitrd is_, om tegea euea kalen muu11 ala geplakt te staan.
De 9 Doopapa., die er WODIID, behooru tot de
YAII Bali. De R. lt., welke rma et_ ~~eer ISO telt, par,oc]ûëna te Balk. De dorpaobool word& pmiddeld dooa, 80 leerliapa beuclat.
Tea tijde ,■a '• Lands Bistorieacb,Uvv PIÜlua W1110111 , atood
te deaer plaatse, be1-1H da aio• •an den Beer Pi1u Wwua., Afge•
vaardigde van Friealand, OOIJ eene ■Late of ,1ia1 • LoehehHnnde aan
aijaen lnoeder Jocn■ Wuu., beide behoorlijk venLerkt en vooraien
\7U boouaen en lnllhoHn, 'luubea het d. en Wykellerbop beeftga
legen de ecbooae bai&eapla111 Il e e ra n • t v i 11 , lbaas geheel o,seruimd ,
weleer bewoond door den beroemden Generaal B0110 Baron Hll Co&-·
. . . . , 1e11 man die aijn Vaderland , Friesland , tot altoo1dureoden
roem ul untrellea. Tepawoonlig beefl meo er D'lf de b■ikaplaa.&
sen: Sor9h-ftiet, MeenirL 1111 het voor weini1eJareo nieuw ge
boowde J ag tl UI t.
Wnu. i1 de pboorteplut1 •u Or. 1•,.1.1•1; Wu11., in le,eo Bud
ia hel Bof •an Friesland.
De kermis ••IL in op et. tweeden Pinb&erdafJ en IOOf»t op dien da,
af• in:1onllerbeid wonlt alsdan bier , gelijk ook bU kermi1111n op
·de• andere dorpea in Gauterlaad, door oud ea j011g • dan nijen '8Ufal
goienl • om 11111t Devnter koek te slUlfUID, In deaea w1d1tr\jd,
waari■ kracht en behead~ zich paren , wordt menige kiat me& het
bij de Frieaen aeer gelie
De,ente, product geledigd.
TUdea1 de oal111tcn der Sèhieringen en Vetkoopen, beeft Wnn
weel lllda moeten Hrdana, want de eentao uognoerd door Wn1
•11111U en 811n1 Roanns, overvielen, in het jaar 1428, onnrwacl,t
dit clo,p, en sleepten dn Pastoor, Heer Pina , uit dv koaterij der
ark mei aicb, onder het toebntupo nn oadencbeidene doodelijke
wonda , en aldus hall :sieltopDM, 111111' het dorp Sondel , IO& ,oor de
slina , die lijn IOOn Aaa ald"aar ia eigendom heul ea boel hield, Nu
loonden ■ij deaen lijnen gevupnea •iicler, eiachltn hvt buil op, met
bsdreigiag, tlat , aoo hij hierin weigeracLtig was , 1ij deaen •oor a\jne
ODfleD 10idea doonlekea. Dae bedreigiag sou den 1100A bUna bewogen
htl,lillll, om, aadanb hem •• de dj.Den , bU de onrgaTe , een tnarig
let belcboren ■cbeea , daarin te bewilli,en ; dan de bijna 1teneadis
•er Yfflllllllcllll1 DOf een1 -Une lutatc kracb&en , aijae• aoon Aca
IMftlepeDÛ : da& hU de a&ina ■iet moes& oHrpveo , de•\jl bij sein ·
a.eb ao veel pletlen bad, dat d1 dood hem reeds nahU wu. Dae
m•e.....tip en roereod=aak ••• eeaea •Eer un aijnea aoon
llehoorde uker ieder me
IL pmoecl , ia be&welk DOf 1111 •oakje
NdelUkbeitl OYWÎf wu, . . . . - &e bebbea, om •oor het minet laaaoc ,
l'llila aoo aeer pteilleNle, prooi venler onpmetid Ie latlD. llaar DIID ,
due barbaNa:, gr111111orif ,
bun doel niet gelukte, maakten den
bij■a ltll'ftDIIIB man , ia bel pigt HD 1ijnen aoon , op 1teande1&

es·

_..t
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,o•L , 111', 1LaakLln toeu hunnen aaoalag en •or•Uderdea r.icb ••
Soudel. .lua trok venulgen1 buiten •• laadt , ID wierf aldaar . , ~
de krijg1Loech'4!n aan , mel w•lke bij , in het •olgeodejau, in Priel
land Lcrugkeerde. Nu vervolgde hiJ op ujoe beurt in het hijaontle:
de moordeaaara van r.ijaen vader , waarvan Telen 1Deuvelden , en omler
dezen ook Wna 111■-u.&, die hij rue& eigene baad doodde.
Ten jare 1488, werd W11.11. door de Vetkoopers, onder aaavoeriar
•nn U&s G.&HII.& afeJ,raad, en in het volgende jaar door
Abt
van Slavoren , mei Scbieringers en Geldenche krij119liedeo bael i doelt
door de bloobeid no der.en door de Vetkoopen ovenallen ; die ■U.
roofden en plunderden , wal er nog te 'Vinden was, en nnolgeas io
het niet Ter afgelegene vlek Balk, eveneens bais hielden.
WYKELBB,-BOP (HET), water, pro,. Friularul, b.
tlen I griet. 61MJ1tnla.d. Het ii een 1uidelijke inham nn het ~ r 
metr, al'd111 genoemd. omdat hel Önder het d, ll'ylel behoort.
WYKELEK-POELEN (DB}, twee meertjea, pro,. FrwM..l, b,
Znn1111111.,,_, sriet. 611a1wrla,ul, Z. nn 1f yul.
WYKBLER-YBERT, b.,. prov. Frie,larul, k:w.
1ric&6uo,1.,.land, arr. en S u, Z. nn Su,l, kanL. en 1i u. N.W.,....
tle
onmiddelllJk ten Z.. van hel d. 1#'ybl, waartoe -U be
hoort; met. H b., waaronder 9 boerderijen. Ken teil er 90 iaw·.
De11 b. lil' op eenen heovel, alwaar voor deun eene 11.ate pv-
den werd van be, 191lachL na WTc1tn, dal nog bedenda88' dm IIUIII
van diL d. draagt, Of de naam ,,,,.., bij 1erba1terin11 1oa jpldl.te'l'ea
1Un \'oor Ie- B u u r t 1ooweel alt eeoe bourl, omdat dae baart
aan die landen litrL, die uil wateren aan de vaart de Be, eR eeu pur
vaarten van de buurt naar dal water loopen , dan of deae aum Ml
veel wil ll!fJSCo alt •il6rc•rl, durven wij niet beali11eo.
WYIIBRITSERADBEI, , weleer W ,euuv&111J11u. en ia heL owl
Frieseh Woamuua"a, pnoemd, en in hel jaar U08 YOltl'UllleNe
· onder den naam van W11ou11M1■, griet., prov. Frialau, kw. r
tngoo, arr. en bnL. Su,k f!I k. d., 18 m. k., 8 •• d,}Ó· palatle ll.
aao Wonseradeel , Hennaardcradecl en Baarderadeel , N: • ua a...
werderbem , Z. 0. aao Doniawarstal, Z. aan de Slootermeer • Gaa
letland, Z. W. aan Hemelumer-Oldephaerl-en-Noordwolde, W. aa
Wo1111rad1el.
Deze griet. ontleent waanchijnlijk baren naam van de uiLwalaÎa_lm
de Oo ■ ter-Wymeru en de Wesler-Wymert1, en .i
eisenlijl. moelen heelen WH1H1UAJ111L, Zij i1 van hel 0. aaar liá
W. 41 11, lang en 'flD het N. naar bel Z. S n. breed, en .._
nt de \'olgeode !i8 d.: Oppenlruiaen, Uiiwellinserga, Ja&
ryp, Hommerts, Smallebrugge, Wou1head, Ypelohra,
lndtJk, He-eg, Gautmeer, Nijehui,11m,SandCirde, O ■ tl•
ga, ldsega, Oosthem
Abbega, Wutbem, Wol••••
Nieuwland, Polsgara, Tjalleb ni1um, Y1brecb ,am, Tir ■■,
Scharnesoulum, Goinga, Loinga, Gauw eaOCfinsawier.
ZU b•laaL een" oppervlakte , Tolgens liet ud11ler , van 16,15~ haaL
i8 ,. ~. 98 v. ell., waaronder 14,191 buod. 91 v. r. H 'f. ell. •
lutbaar land ; Lelt IS98 h., be1r1JOnd door 149S hui,ga., aitmalaa4e
eene bevolkfo1r ,ian 1>ngeveer 7700 inw., die meesi bun a-taan viada
ia •eefokkl!rfj, veel binnenl:mdscbe acheepvaart, eeoipa baitealalld
sehe11 ·LaodeJ. en IICbeepvaa, t , en in de viucherij in de nelnaldip
meren en kaualen, welke door de grietenij loopea. Voorta beeA mea
er I timmerunen , 1 lijnbaan , 1 mlmakerij , i mutenmûerijea ,
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IS looUerUeo , 1 zoulkeel, 1 wolkammerlj, 1 koorn• eo i hout,aag
moleos.
De landerijen nn WH111TIIH0111. binnendijl1 hOltaan weeat uit
eenen zeer 1tevigen kleigrond , ·die geheel oogesebikl is tot den aller•
bouw, doeh 100 veel te bekwamer \ot de veeYoediog , waarom ook de
velden hieromtrent als bezaaid sijn met 1choone ILoeijeo, di~ nilmnn
teade boter rna. De haitendijuche landen , die het groot1te !JMeelte
du griet. uitmaken ,
daarenLe11en meerendeel1 soo laag , dat zij ,
ionder bepoldering , alleen tot m:milanden kunnen dienen ; dOl'h vele
daanan 1ijn anden wan ecnen goeden aard , en genn , inffepoldl'rd
•Unde, goed weiland.
De Hen., die er 1700in getal aijn, onder welke 1370 Ledematen,
maken de 'YOlgende 11 gem. uit: Gautmeer-en-Nljehnhum,
Geinga-Gan"•en-OIFingawier, Heeg, lotrijp-en-Hom
mert1, Nieuwland, Ooatbem-Abbega-en-Fohgara,
penbui1e11-eo-Oihrellio·gerga, Oudega- ld ■ ega-en-San,1firde, Scharnegootum-en-1,oinga, W ohum-en • W ut
bem, Woud ■ end-Ypekol ■ ga -Smallebruggr -en• Indijk
en Y1brec b \1110-Tja lleh ui• u m -en -Ti r 01, ·die 21 kerken heb
ben en door 11 Predikanten baclieod worden.
De Doopsgn., die er 161S in getal 1ljn , maken gedeeltelijk de gem. van
.,,,.o,uluntl uit en behooren gedeeltelijk lolde gem. 'fanS-el-eo Ylrt,
De R. K., van welke men er 1370 telt , maken redeelLelijk de 1tat. van
Hee IJ en Woud• end uit en behooren gedeeltelUk lol de stat. Yan ,'inrei.
Ook pao 'felen ia het soogenaamde B'lao••hû, neo buiten de gren1scheidin1 deser grietenij , in Il' Otllff'tlMel, ter kerk.
Ben beeft io dae griet. 19 scholen , •elke sesamenlljk gemiddeld
door 780 leerlingen be&ocbt worden.
Oudtijds bentte W"1■1■m■■1oa,. niet minder clan vier· klooster& ,
als: Thabor, Nieuw-kloo1ter, GroendUk en Naureth.
Ook stonden hier de stinsen en ataten: Ab be ma, At t11m a, Ban
gama I Bonoinga, Botnia, Donia, Bpema, Harinxwa,
Heringa, Hepk.ehui1, Hettinga, Hiddama, Roitema,
Jongema, Okma , Sjaarda I Sickinga, Sytiuga, Vrij•
burg of Albada, Walma, Wigmana ens,
W"1■ 1arn1Ho111 hewat 1eer vele wateren, meren, poelen ea stroomen.
De voornaamste daanan zijn: de Witte - Brekken en de Zwarte8 rek ken , tu11cben de Ooster-Wymer\a , Oppenhuiun en Oitwellinger11, de Oudeguter-Brekken in het Westen van Oudega e■ Sand
fircle; de.Ringwiel, de ld1eguler-poelon, een gedeelte van
het SI ootermeer, het Saeckermeer en het Grootc-Gaast111 eer en 'fooral het Heeg ermee r , het grootste water van allen ,
gelegen tusschen de dorpen Hees en Indijk, en wutwaarcl1 loopende
naar de Fljneuen. In deae grietenij 1ijn nog twee kronkelige uilwa
têringen, deOoster• Wym erts en de Weater-Wymert1genMmd,
die , bennens andere watertjes van minder belang , voorkomen onder
den naam van rivieren. Alle dese wateren·, selegen in het bi1iten
dijk1ter of lasa gedeelte nn WH1a111a1aa11, 1ijn seer vitchrijk, en
hebben hunne nitwal.ering door de aluiseu HD Makkum, Workum,
Molkwerum , Sta'foren , 'fakoayl en de Lemmer, die echter , alle te
samen genomen , naanwclijks in alaat •\In I orn aan dae en de na
burige lage grietenijen eene geooegaame ontla1Lin1 van water te be
zorgen ; reatdeel1 dewijl deae landen veel lager •tin grleg-.n dan die
,1.., m""'" hongttre grietenUen van Priesland , anderdeeh, de"Ul d,
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auidelijll.e Frieacb, aluiaoa nur ennreclislaeid nel minder waler ka
nen Jouen dan de aoordelijlr.o. Om deae lage deelen der pronacie 11
bulp to komen , beeh men ia het midden der Yorip eeuw, gedareudc
den geheelen ,rinler gestroomd , aoowel bij Tont als bij dooi weder,
heLwellr. echter dit hu•ur had, dat daardoor, gedureode da lOIII,
het Yenoer yan vele diogen te water Hrbinderd werd, en IOllllllip Jie.
1leo ongelukk.igllJlr. Yitrdronken. BebalYe de opgeLelde •alaca ia
W1a111n1u1111, buitendijks, Yerdieaeo oog fcmeld te wordea de
G eu11w, of de Vaart YBD Sneek naar Y at; de Vaart ,u
Snee Ir. 1 ten Ooatea van Hommerbeo Jonrijp t a aarde Witte •Brü
ken, endioYaa Snoek naarhetSneekermeer, dello11Cke
s 1oot genaamd. lo WY■IRITIIIWIIW. binoendijb, 1iju wciaÏf walfftn;
komende , behahe de boeren opvaarten , iosond,rbeid in aanmerkiag dr
~aart van de Ooatbemmer-Nieuweayleo, ooord•estwaarll loopuide aa
Bolsward , in Wonseradeel , en ook bij den naun van W:r merll Ja.
ke11d ; de •aart HD Sneek naar Franeker, doorgum de F ruekcr
v a a r t genoemd en loopende voorbij Isbrecbtwn en Tirna; de Le u
warde r-j aa g vaart, Yóor raim 11SO jaren, lol meerder aeriel m
den lr.oopbandel tn de reiaigert gegraven , e11 eindelijk de oaa. Lm
w arde r vaart.
, Deae grielenij en de daarin beslot.ene steden ~ n eet. m J h1
aijo , oFacboon niet aan see liggende , eYeawel tot het o..,._
~an een goed 1tuk dijk en aee1t1rkeo~ phoudea, 1ueliadt iich
uit lang• een tJtNfeehe .-an de grietenij Hemelume.--Oldepbaat-a
Noordwolde ua Wonaeradeiel tot voorbij llolkwetum1Ul, ea Lrta- ·
dien oog een stuk , midden in Hemeh1mer-Oldephaert1 dijkca '4·
genda. De frCIJlellnachap der dijkwerken, den contributie be~,
is mede bij arbitrament van het Hof Proriociaal bepaald, 111 dis
11 J ulij 1719 , voor de rolle uitJresproken; lijnde ook door een 8-i
bealuit van dq IS --.rt 17ii bekracbtisd,
Het BiW1endijk1ter deel van deae grietenij wordt TID bel &ita
dijlr.sLer deel gescheiden door deo Hemd ij k. Ook 1tordt doae grielaij
hinoendijb nog door ondencbeiden hoo1e biooc:~ken ICSlllaldeeW, 1111
name den Tjaarddijk en den RiDgdijlr.. om 1JU niet vu dea
nigvuldige rijwegen Le spreken• die alomme van bet eene dorp uar~
an.!cro loopea. Buitendijks 1Un daarentegeo de rijwepn zeer ldlllrl
en komen maar aUten in aanmerking die van de Oosthemmer Nient
aijl naar Bq, ea DOi een rijweg , uit deun niet verre ,111 lltlf
komende, en Yan daar loopende naar Oudega. De vool'IIIIIIISle Il{
in deu griet. is de straatweg van Leeuwarden naar de I.couau, o
hier langs Sn~ • Jptryp en Hommerts loopt. Het (lbrek • r,·
wegen wordt door de reeds gemelde veelvuldige watereo en l'wtm ,u
goed ; ook beeft senoegi.aam ieder landman hier 1ijn cigea jast ol'mr•
luig vao meier of minder grootte, geschikt om daarmede .iij111. WMB
11111 boter ,n
ter markt te voeren; en dewijl Sneek de prarw
marktelaau, van deaen oord i• , 100 wordt dur , op den •eblijbc!o
marktdag, door.gaans eeoe groote meni"4 no dergeliJlr.e j'fl,11 11
1-leine vaarluip 11UJgetro&'an • dal inderdaad eene aao1eaame ,.,...
11ing ,naakt.
Weleer werd doe griet., even ála Wonaeradeel, doortwee Grielau·
.neo bestuurd , 'IJaarvan de een bionan- en de ander buiteadüb lar1
bewind \'Otrde.
Da hoo~e ondh11id van W1 ■ 1111111u,1111, bewijst men uit nrttiwet11<
nrdonnanhën en lijalen Toor aeoïre honderd jaren gemukt.
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T,11 tljdi: v;au di Sohiuinprs an Vetkoopim, alsmede vao· do S■ k
!IÎschu en Bourgondische Lwia&en , is hel Se&af albier llfft lansen tijd
aau hel edel placht van Hu1111■• 11eweest , da& ook m-t alle de
eer11111bleo le Sneek beldecddc.
Deze grie~ werd bij dea watenloed van lebruar\j 18ill geheel ower
llroemd. Hel water, meeat l'&D hel Zuid-ten, mur ten deele ook
van het Zuidwesten opkomende , begon reed• in den namidclatJ van
den 4 Fcbruarij de auidelijke en ,restelijke deelea te overstroomen.
Het klam op 10111111ige plaatsen lol la ell. hoven het land , en oooduakte
vele hoeren mol hun vee de -vlu~ Le oe-n. W o 11d sen d was het &oa·
vlugllaord van •ele ,lu11teli--,eo uit de lagere streken. Vele bwhoef
tisen werden , door dit aoo Mer pteillerde iogaeteueo , HD bet uoodige
loveuooderàoud •oonien , en ook te Heeg werden velen gebuinut.
Elden werden .de godshuiun ontruimd en ia beesleaslallen Yeranderd;
terwijl de kerkhoven de venamelplaaLHa wan hel uil den ,loed ff8redde
'teeweniea. Zoo werd de kerk te Oudega, Gaulmeer en J-11Lryp
mei vee opgevuld , maar vooral die Lo Ui I we Il in 1f er 1f a , alwaar
70 koeijea. CD te Oppanbuiun, elwaar40koejenpplaallt werdea ,·
terwijl in heL gelteel 4lil huiap1inaea uit de&e plaata verpbgt 1ijn pwee■t
buone waniogea te verlaten , welke dutrtelioiren bij ba■ae nieodeo en b.
keodea laerberpaam oalvaDIJIID werden, Elders meeaten de meo■chen
to& de schepen bannen laevlUfl nemea , pltik bij Yoorbeeld ta Ga a • t•
mee, een buiaJuin in eene v1eahaak pwooad heefl. Veel •ee i1 in dit
gedeelte der graetenU niet omtrukomen Behalve het verdriakeu uo
etniaucbape■ te Uitwel liagerga, Ja tr1p en eldera, •Ua er niet.
meer dan 6 àoorabeatea Le Oudega verdronken, De aoutheid ,an bet
walell' moe& te due., plaalle, en pvolplijk ook ia de omliggende •treken ,
vrU aanmerkelijk geweest lijn , dewijl men daar ffOde ,iuehen ia
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po11I geaicu beeft.. .
Bet wapen deier IJl'Ïal. ia eea gedeeld schild , rf1111

HD go11d , mil
eenea uit de liakenijde half te •oorachija komende aread van ubol ;
liab ••• aauur, beaaaid met leliën Hn 1ilver.
wt•ERTS (Dl), water, proY. l!riala•"· kw. ,,,.,,.,,,.,,, hetwelk
ui& he& 1#'ori•...,._rnur Yoart.komt , 1uidwaarll doae IYor1.- ■trooml
10 aich , door de Workumcr-1yl , in de Z..,._,, ontlast.
WYIIERTS (DE N!àUWE-). dat 9edeelte node Ooder-ll'pul1,
proY, FrinlllM<l, kw. ll'nlergoo, griel. ll'y-6rillff0tlal 1 hetwelk
ale Zwarle-BreUea , iá eeae uerdwestelijke atrekkin1 naar de Kark-
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1l00& loopt.
WYIIRRTS (OK OOST.Ril-), water, pro,. Frie,t,,rul, kw. ll'eller
goo , griet. lf'ynJ,ritseradttl , hetwelk uit het Ou,le-llerüof voortkomt
ea in eeae nuordweatelijke r.Ï(ltin1 naar de ••blool loopt , aa bU de
Z •ar , e• B r , i i u, , waarmede bei in ,erbindintr stut , dm naam
VAD l''6-.11W... WTHITI te h,b!,eo ■aDfeDOmen.
WY.MER'fS (DE WESTER-), water, proY, Frinltlad, b. ll'11l,r
•1ao, griet. lf' y-1mwrad.Hl, bel"elk uit het
voor&komt ,
ala eeae sesravene vaart, in eene nOQrdelijke ri1tia1 lol bij Ylat ID
•an daar noord"eat"urls DIIII' Bolsward loopt , waar het 1icb in 1a
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derscbeidene vaarten verdeelt en verliest.
WY.RBTSBR&DIBL, w•arachijalijk de eigenlijke naam van de griet. ,
W1a■a1n1uD1u. , pro,. Friesla.,.d, k". F ,sl,,goo. ZieW'1■111111-■ H■U.,
WYNAAK, naam, welken men bij nrkorliotr geel\ aaa hel dorp
Wnnou■, prov. Frie,lowd, k11·. IFr,tergoo, griet. Ba,r,sdnl. Zie
hel ,olpnde art.
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· . WYNALDUK , bij nr,ku,ûns veelal W11&.1■ phee&ea, d., pre,.
l'rû-1laatl, kw. Il'e1t,rgoo, griel, Bar,aiHl I arr. en 4 a. W. tea 11.
van Lnn,ordn, bnL. en f u. 'N. 0. tan Barlû,gn, UD de Riecl.
Men telt er in de kom van het ·d. i3 b. en 100 inw. en mn de clurlee
hehoorende buurtjes l,utkehnren, Haule en VoorrJp 74 la.•
490 inw., die in den landbouw hno b1."Staao vinden. Ken ~ laier
,cle uitmun&ende laod11rijeo.
.
De Hen., die er ruim 4IO in ge&al &ijo I onder welke 110 -Ledc
ma&co , makeu eene gem. ni&, welke tol de kla11. en riag wao Ber
liagm behoort. De eente , die hier he& leerurambl heeft ,...,.....
111eo , i1 geweeat G1111aH1 Wn1.LH1 , die io 1667 , bU de
Y8D de B. K. f04!1diensl door ALB& , uit Friesland vluaue.
Ieer daa
waancbQnlijk 11 het, dat zekere 'fauDIGDS , die in 1181 pbeel Dana.
deel schijnt bediend le hebben, ook hier de 1dien1l heeft waarpllOIDell.
Sn■ 1.1DDI Voau.111, die Leeraar Le Pietenbierum wa,, bedieadei■ 11181
ook de gemeente van Wy11aldum. Hieruit moel men ecbler niel .._
sluiten , dat die twee dorpen &oen gecombineerd ,rarea , waal ia die
tijden , \oen er m"tal gebrek aan Predikanten was , ,iel be& meer ...-,
dat een Predikant -twee of meer dorpen taveoa bediende , . . _ dal
er eene combinatie beltond. Tancben de jaren 11586 en t60I wu ä
Leeraar 1ekere Buaicn, onaeker boe lang, J1111.a.na Onuaa•• ,,.
hier van 160$ \ot 1601S of 1608 Predikant.
De kerk was v66r de Her,ormiog UD dea H. A■aua teep,rjd.
De oude •lompe \oren stortte in den aacbt van den U en ilS Juaij 1881 •
len 1 ure , bij mooi en ■til weder • door ouderdom in , li,rade de klok
ken op den_puiaboop saaf en ongescboaden; de groo&e klok ·alleea à i1
het, 1n 1688 gebouwde, spitse torentje pbaapa. la 1141 iade....,_
Tin de palrooaslanden te W 'lll&t.DVII, beloopeàde iO goudgl. (.JO pW.J
reole, gcdun door Heer Jo■,■■u, Putoor co lhac■ n■ B.....,
Heencbap Ie Wn.t.LDu■, beaevens drie kerkYOOl(den; doeh aJuo aa
de laatslen aiemaad kon sebrijven , is de aaolJÜle eigeolijk door de
heide eentgenoemdea verri~. l>e parochiekerk van W,a...■ - a
aaa den Proost van de St. Jan1kerlL te Ut.reebt 'sjun UI tcbilclai of
i7 pld. be&alaa. De Priester had eea jaarlijkseb inkomen ,ao 100.....
(1110 1uld.). De Vicaris genoot 90 gou~I. (111 pld.). Dae Wil
een wel onderhouden gebouw, vaa een orgel vool'liea , dat in het~ 17!11
door Ju Bun■• , Orgelmaker te Berlikum , venaardigd wërd • ia
het jaar 18$7 nel verLeterd en verfraaid is. De predik1&oel , ia 1718
unaardigd, is merkwaardig wegt:01 ■ijn keurig anijwerk. Tepa 4t
noordalfde der kerk vindL men oor overblijfselen van be& allaar 19 het
hoaliekutje.
.
De ii Doo~., die er aija , behoorea tot de gem. vaa
gca. - De 14 B. K.., die men er aantreft, perocbiërea te Bsrliw9,a. De ia 18i9 r)ieel nieuw gebouwde dotptcbool wordt pi....-. •
60 leerlinpo betocbt.
·lis eeae bU10aderheid verdient nog ,ermeld te worden, dat alliiw
eene dorpa-bibliotbeek bestaat , bennen• eene kinder-biblio&heek , lieillr
tot stand gebrast en onderhouden wordende uit bijdragen van ledeD •
gemeenle.
.
·
·
Mea beeft ·bier eenige landerijen , oader den naam vaa J an·. eau•
kema-leen bekeud. lu be& dorp aelf a;laat eei1 buis, dal mede
daarLoe behoort. De oorspronkelijke inriJling beeft ten doel , om dt
opb~eng1len daarvan in de mannelijke linie un des latalcun no1lo1nrhn1Jen , te doen slreUen lol gemoelkoming in de k111ten , lltnoodïr'

hsstel-,

B.,..

-

wt•.

tol de lelleroereningen I om in dra pealelijkeo llaDd te worden op
gelnd , ,welke bqromtigde alsdan tot eeo 1eker ge&al jarwu daan1D
1renot heen , na welll t.ijdnerloop bel leen weder ,aJuiol ia, eo de
daai&ue 1reregtigden . door de tijdelijke Curaloreu duffan worden
0fltrCroepen , om , ••oneer de familie UDIJl'oeit , ook de kinderen te
laten inschrij,en ; 01 aloop ••n welke werk111mheid een ander lid
Yan dat placht , en bU voorkeur die , welke nedl het Yent geYOr
derd ia ia weten1cbappen , en , aolk1 begereade , meestal tol IQn wijf
,n twinti,-te jaar daarvan heL. pnot erlangt. Ju H.1.111111A wa1 de
stichter va11 dit leen en naar hem blijf& het daea naam ,oortdurenll
behouden. Van het jaar 14915 tot deo 8 Februuij 1616, i, o,er
den . prebende IJCLwi1t , doeli t.oen ia •U , met alle bare nordeeleo ,
plt!flÏl-aan de IJIDI, Yaa Wu&Uv■ ala bur wetLig eigendom \oege

waea.
Ja en nabij due plaau atoaclea yoorheea eeoil(! ODclc adellijke sta
ten , die aeclert laag ia meer or minder belangnjke boerde,Uea hor
,·ormd 1ijn, 100 als: Oldehui1, Nijebuh, Tjeueaaz. Swiag1oa, Tjitsma, eaa. De Swin1mana-laan, in het n. W. Yan
lliL d., herinnert 001 aan de 1tale ,aa dien naam. Ook is er nog
eeu aamieDlijl buiten op de plaala , waar tie YOOra1, R op La•• t a I e
plaan haefL, welke aeclert eeaige jaren ,eel nrfnaid is.
.
WYN-HOBNSTERA.-Zl L of W 11a1•■ouarU.t.~1n , ,oorm. 1luia ,
pro,. Fri•la-", kw. OolWlgflO, g r i e t . ~ , ia den 1eedijk
der lliddclaee,
Ooaeler ia het, or chi aaam ,an dae ,oorm. aluu oonpronkelijk
W111-.nuarn bcteekeat, den
hij ontleend aU Tan een nabij p
legea haia ••• het adell. geslacht Wu.11,. dat ook '8 BJU1 NDe ia.te
bad, T1 W.1.na (1) noemt baar 11& Wn■u. ■uu1, en aoo komt aU GDk
in het CAa.1er6oti (Il) ,oor. ·
WYNJ.BTBJlP, d., pro,. Frialawl, kw.
griet. Op
arr.enlh.
N.W. TID
ünt. en 1i a.
,aa B ~ , un den
die naar Dreat.he loopt • .llea heefl"er
pen ,aaneengeschakelde haart, mur cle hniaen llaan op eene ~name
wij1e in het pboomle Ylll'lpniid, Beo telt er 1115 h. en 7i0 aaw., en
111et de daartoe bebooreade haartjes s,,.r;-,_ en 0,,..,-.. 110 h,
en ruim 7IO inw., die 111111, in den laDclbouw hno biiitaan -rindea. De
laade,ijen ,., dit• dorp lijn gedeehelijk achooae bouwlanden, e■ ,oorll
dorre heidenlden. Doc,r de lander\jen loopt de LeidUk uar het Paa
lemee,, 0111 te dienen lot - · wateruerinlJ tegen de nabur·• boofe
neaeo in het aaiden.
De Herv., die er ruim 740 in getal •Ua, heboorco lot de geu_a. ,au
1' pj,lffp_.,._D..,,...., welke hier ook eeae kerl heeft. , -Uade eea
aeer net gebouw. 10Dder orirel, clat in oude tijden eene parochiekerk
plalJ le ■ijo en met eenea hoogen toren te prijken, die al woor lanlJ
voor eeoe aptll plaata gemaakt heeft. Een kwartier■ uora teo Noor
den na de tegeawoordip kerk •Un nog de 1poreo n11 een oud kerk
hof te ontdekken. In hel 1uidelijke IJldeehe ,au dil dorp op de hooge
veeoen , wordt nog eeoe put ge,onden , die den Ulllll draagt van Bo•
o e c i o, pol , en volgen• o,erleveriolJ aldaar door den H. Bv111l'a •
er• 11011de gegraven IQn.

or

,lfflorad,

w.

rU•er,

ra

11)

Vtrbo1td der Ed•ltn, st. l1J. hl. 379.

(7!

n.

J., bi. ~Pl.

z----~

n.......,

o.z. o.

-

W 111.

Da 18 Doopaaea,, die mea er aanlref&, bebeeno LoL d1 11••• •••
Lir,nltu--.

baooh,.

De dorptaclaool word& gemicldeld door 80 Llerliapn
Wnnu" l!IIIIJ roem dragen op nkeren Sn,uaa Sn"•• die
in 11011 bier seborea i1 , door eipa veraul\ , ppaard me& _,.....,
auntipeid lieh ai& eeaea prinsen ll&aad JI' eeaig aa■IÎfll wrlin.
UIÎL ea i■ 1167 1l1 PUloor , u de S&. Walharpli.erk te
overleed.
'
WYNJITEBP•BN"DOURSWOUDI, kerk. p., prOY, F....,_,
klus. en rÏIIIJ vaa Btern..._
llen heelt er &wee kerkea, all ééDO te Wyajeterp en 6'11 lf
Daarawoude en telt er 1300 ■ielee, onder welke illO
EenL WH deae gem. ,ereenip met. Urehrp, doch toea lGIUIII
J,coau1 llu1cauu1, die in 168lS te Ureterp c. a. gelomn 1r11, ÏII
17i0 overllled, werd die combinatie o~vea ea Wnnnu-a-D.,.
won1 Lekwam , in 17ö, to& eersten af1ooderlijken Predibat T11su Mwllc&DGI, die in 17:14 OTOrleed.
WYNS, d., prov, F"'11la,,J, b. Oollergot1, grie,. Twljrrá"""-1,
.,.._ en 1-i u. N. N. 0. 'l'ID
kant, ea S u. N.W. ,11
Bwp111 , aan de Ee of Docli.amer-&rebaar&, lleD tel& ia di& d., llel
welk uit eenige verspreid liggende boeNoplaaben en arbeiden•-.
besLllat, il b. ea 1IO iaw., die in landbouw ea veeteelt h1111 besllaD ris
• · De laoderijea, nder at dorp behool'Utle, aijn wei.. • __..
en 100,en ia het Ooaten &oL aan de llork. la heL Noorden der ka lig&
..,.. ■1lwateriag, de Ui Ie meer pnoemcl. Door dit dorp loopl oà,
ower de mieden , een rijweg van Leeuwarden naar Oudkerk 111 ()ea.
llerk , •• alleen , 11edurende du 1omer, OIIIJIYeer f jaar bnikllur ÏI.
BillcltlQk ligt, aiet HrN iraa lle Oadkerlr.atermied-weg ol la•
ladUk eea thaaaopgedrooird meerLje Aotje-J eheameu ...-.i.
De He"·• die• Nlim 110 ia pt.al sin, bebooreo lot de pm. HD
O..brl-9.....,..__1'Y"', welke IWlr een• kerk beeft, slJ• •
klein, - r lalllelijk net pbonw , met eeaen stompe■ torea, W
sondw orgel. · •
De DeopelJe■,, 4lie meo er 8 leb, &ehootoen to& de gem, ••• Il'•
r,g•. - De B. 1,, na welke mian er I aantiefl, parochiërtD Il r..
_,_, - De dorpNhool woNh door 41 INl'li■pn liaoelat.
Oaaeveer 1 •. N. 0. YIII w,.. werd, ia dea UDVID(
-■w , doer 4en eerateli Ab, ••• llarienparde , een Non11nli.loosw p
alieht, van de orde der Premoo11.rei1ea. Het droqJ den a1111 fll
Bethlehem ea ia me& de Herige van dien naam voor laaf ~
WYNS, geb., prn, Frv,lantl, kw. We,tergoo, «rit&. 1/.
.._,, a,r. en 1-i u. N.W. van Srtnl& 1 kaat. ea 1i •· 0. N, 0. m
BolnNrrl, l •• Z, W, van Oo_,._, wurtoe het. liehoort i 11111 U.
en ongener i0 inw.
WYNSTKllVIERENDEKL, een der viereadeelca, waarin liet ....
laoor van be\ d,
proir, Frialaad, kw.
1 ,-.
· l h , m ~ I verdeeld is.
WYBDBN, d. i■ TIHIIIAe, prov, o-ij,ffl , Z.. W1a••· .
WYTKL (l{ET), b., pro,. J.l,ü,la,,1 1 kw.
gne&,
SteU~f-Oo,teinde. Z11 Twn".
·
WTTENbENGHERADEEJ,R I oud Jriescbe naam van de grieL. U1111•
1■1&H■L, prov. Fru,lantl, kw. Z,i,enmouden. Zie 01111G1u1m••
WlTSBA, voorm. 1t1te I pro,. F,i11ldfld, kw. Oo,l.c'f'I", 11111·
Daatufflaà,I, arr. en S o, N. 0. na
kant. en 1i 1 ·

am..,,.

wel••·

Lff,._,.,,_,

der,.....,.

Il'_,,.

O,,,,.,,._,

z..,,,.._.,

L,,...r,1,,.,

D,g,1,2ed!yGooglc

111\.
W. Z. W. van DNA,-, ö mia, 0, ua Bitwor", ,waartoe •ii be
hoorde. - Ter plaatte, waar lij g•taao heef&, aid mea \ban• •ae
hoer4erU,
WY1'SIA, voor111. 1\ûe, p,ov. Frie,Ja,ad, kw. Ood,rgoo, griel,
ldaarrkrarkil , arr. en 3 11, Z. no L,,-,_,., kan,. en 11 u. O.
no Jl."'"""', 10 min. Z. W. ••• thn•, waartoe •U bclloorde.
Ter plaatH • waar •U f11'8aD heeft , aiel mea thua éen beerderij.
De daar,oe behoord hebbende groodeo , bealaaade eene oppenlàle
van '1 lmad. 11S v. r., worden in eigendom ba.&ca, door de erve
Sa.onHUI, woonachtig te Leeuwa,de,

x.
XOBLA of de Xoau-111oA11DU, ook wel Sc,11,11-mLAIIDU 111peld , 1roep
eilanden in Ont-lrulii, in het Zuiden nn de Straa1-Jer.l/ol"""11 ,
tuuchen 1° ISI;' en i 0 30' z. B. en 140° 41S' CD 14S" ülS' o. L., 0.
van hel Sundascbe eil. Celebea, N. van het Ambooache eil. Boero.
Zij 1ijo vier ia _getal: Xoela-Be ■ i, Xoela-Taljabo, Xoela
llaog_oli en Liffa-llatoella.
· XOELA-BESI, XOELA-M:ANGOLI or Xoau-S1,11,1,ar.a en XOBL.l
TALJABO, drie eil. in Oo,t,-lrulië, ia da fic,aa,-dff-Moluüo, • . Zie
a... , Buao1,1 (Xoua-) eD TaUAIO (Xoau-).

'YANKN (DE), bcr1. in Oo,1-lndi6, op he& Suadasehe eil •. .i•-•
raid. 8nodi.
YBEBT.(SONDBLBR- elf WJJIBLBR-).3 twee b., prOT, Frie,IMd,
1i,..,, Znen...J,n, grieL. 6aa,terland. Zie l:iola11on-YHH en Wu11ou
T11H,

TBKSf,OOT {DB), voorm. water, pro". Frit1laad, In,. Zewnto0Udt11 ,
sriet. Sttlling'IIJl.rf-1'tstnatle I welke in eeae noordelijli.e ri(lin1 van
Nije-Boltpade naar de Tjooger liep, doch thao1 rheel Ye~valleo i1.
YDAA.I\D, dorp, proY, Prie,land, b. Oo,trrgoo, griet. ldaonl,
,.,.,kel. Zie l•u•• (1).
YDARDELRADBLE' ood Prieache naam van de sriet. IDHBDHADIIL'
prov. Frie1la•d, kw. O..tergoo, Zie 1Duaauaa11r..
YDLAABD, voorm. 1tate prov. Friuland, kw. Ood,rgoo, griet.
H'm-Dongenulul, arr. en 8u. N.O. van IMuW1Gnltn, bot. en li u..
O. l'f. O. YaD Hol~, ! u. N. van Ternaard, waartoe aij behoord,.
Ter plaatse, waar aij ge,taao heef& , aiet men thans one boereplaat,.
l'BCKSOOT, oude naam van de heerl. J1uuOT, ia de MnJmj.Nfl
'1 Hmogea6ouA, kw. Pttlla•d, rrov. /foonl-Bro6aml. Zie JauuOT.
tl; 1:v..,een1 coeke men alle •oord.CD .tder, met Y gespeld
lltn word1n op l of op J.r.
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YERSBRB, gem. op het eil. Z11itl-B_la"J, prov. Ztr1-d, arr. eo
hnt. GM1 1 (S k. d., 8 m. k., 3 s. d.); lalendo N. aao de O•ler
Srhtltlt, 0. aan hel verdrenken land van oid-Beveland, Z. aan de
gem. Kruiniorn, Z. W. aan Scbore•en-Vlake, W. aan Kappellc-Bie
'ltlinire-en-E•endijk, en aan Wemeldingen.
Detegem. bettaaluitdeMoeren van Yeneke, den Buren-pol
der en den Pop p_eo d lj k e-po I der, beoeveo• gedeelte van de lla art•
polder en den Tboheiode-polder, en daarin betd. Yeraeke
en Je b. Y er Ie ken dam , bealaat eene oppervlakte volgeu be& ka
daster, van 13153 bood.; lelt 1i0 b., be,roood door 11S6 buisges. uit
makende eeoe bevolking van onge'fler 770 inw., die l'Oeelt bon be
staan Yioden in deu landbouw. Ook heeft men er eene meestoof co
ernen bonten windkorenmolen.
De Hen., die er ruim 700 in ptal 1ijn , onder wt!lke SOO Ledemalell ,
maken eeoe gem. uit, welke tot de klaa. van Go,,, ring van Krwi
ttingni, behoort. De eerale , die in deae gem. het leeraaramht beeft
waargenomen, ia geweest Ju Gu111, dio in Februarij van hel jur 11581
herwaarts kwam, doch in het zelfde jaar naar Oostende vertrok en ia
1682 opgevolgd werd door M.an■,u 011 Eas111 , die ook reeds na eea
jaar nrblijf, naar elden trok. Het bl.'roep geschiedt onder medestem
miog 'fin den Ambachtsheer.
Men beeft er ook een 60tal Chri1telijk-Afgescheide11en. - De Il a. K.,
die er wonen, parocbiëren te GM1, - Men beet\ in deze rm· éáJe
aehool , welke gemiddeld door 80 leerlingen besocht wordt,
Ynsn• ia eene beer!., welke, reed, sedert onbeogelijke jaren, OII•
der oodencbeideoe Heereo is verdeeld geweeat. In 104 koml oog Bid
der BovDBWu11 n• YnHH voor, in 1i89 was ALOUD vu ÎDIDI in un1ien. Naderhand verdwijnt die fan1ilienaam. Deae beerl. wordt thans ia
eigendom be1eleo door de Heereo JAC:01111 Doa111cc1 te Yeneke e11 •r.
FRA11s NrcoLua uw ••• Rn.T , te Goes. Zij waa no afwi11elende grootte.
In het jaar 1464 besloeg •U , volgens de rekening v1111 den Bent
meester Bewealeoscbelde, eene oppenlakte nn
gem. i86 v. r,
in 1677, volpa die aelfde rekening, 5l6ilS gem. i80 v. r., en in
1740, volgens den T,g,nv,oordigtn ,t,ud •• alle " ' - , 2573 pa.
i37 v. r. groot.
•
- · ·-Het d, Y1a1ua ook wel ÎBB11u, Ja11u, en Yu,aa geapeld, lis'
ij o. 0, 'HD Goes, op hel 11ilente van den oostkant nn Zuid-Beve
land, digt legen den dijk, die eertijda de 0oatw■tering en de W•I•
watering geheel van elkander scheidde en nu gedeeltelijk door de Ooster•
schelde bespoeld wordt. Hel i1 vermaard wegens aijne oudheid ; geeft
aijnen naam aan de West-watering, genaamd B~le.-Y,nlá, na ia
•rU groot eo vooraien van onderacbeiclene 1lralen, Vroeger 'looral moet
het zeer bloeijeod geweest zijn , soodat het in bel begin der veertwadc
eeuw , zelfs met Reimenwaal en Goes kon wedijveren, Het onh'ÏDf
toch van Graaf W ILLU reeds, den 30 October 1323 , bij'IOndere band
veaten en reglen , en do, 10 jaren oudere dan de van Goes bekende.
Rr werd toen eeoe W oeosdagscbe weekmarkt gehouden , waar men
verpligt was gebruik te maken wan adie coerenmale, die es terGoys.. '
waarop deae handYeslen vooral betrekking hebben.
Het betrekkelijk gewigt der plaats kan men, onder andere , ook daar
uit afleiden , dal bier het ondl'rdekenschap oTer het westelijke deel nn
Zuid-Bevel11nd gevestigd was, lol dal het ~leeda rijiendeGoct1 in UIJ
wist te bewerken, daL het derwaarts verlegd werd. Na den onder
gang nn dl! 0oatwatnring Is het dorp echter zeer \'erull~n.
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De kerk 1'8Dd Tóór de l\eformatie ler bep,iag YID den Delen en het
kapittel na SL. Sal,atorsu~._ te Utrecht. Zij moet ,olgen• eea jnrtal,
daarin sewoaden , reeds in da derLieade eeuw gebouwd aija. Voormull
was •Ü eeoe 1roote en def\ip lr.nai,11.erk, doch cfe weatsijde, die tegen een
boo«eo en dikken toren aaa1lond, is" den S Bei 11SiS afgebrand, Ook
'weril toen bel dorp bijna geheel ia de ucb gelegd, ea weinige ~ 1 1
later gebeurde be& selfde met de woaiogea aan dea dam. Zij werd ech
ter ia het befia der senntiende eeuw weder henteld of lie,er ûpsloten
door eenen moor. De kerk wu in den ouden Lijd Yoonien met nn
koll8fie un Pro,i1or en Deken , hetwelk in het jaar H IS , met dat
Yan Waarden naar Goea werlegd werd. .llea 1iet er eHn ala elden ia
Zuid-Beveland DOf uit,ebouweae beeldea ,aa heiligen op de uitstek
ken der O,ulgebindten , binnen de kerk! ~ de •Umu,eo. De to
ren , door PRl(de braad ,an de kerk aftletcbeidea, ÎI in 18il afge
broken en in cfe plaats daarvan beeft mea op de kerk een Jr.oepe1Lo 7
reutje en op het dak een ldoktoreotje gebouwd. V~r prijkte •U
ala moederkerk meL ,Uf 1pit1e11 , e,eu ala die ,an Kapelle. De kerk
athe is toen tneas urkleiad en benteld. Hierop 1ia1peelt ongetwijfeld
bel ,olgeade opschrift, in den ge,el der kerk te Iaen :
Al, Qman Vusua alAin (J""'-or,l lffrd,,
11'ml il: 6,goRRm , tlot:A rwaarliji tJOlnl,
De leràaee11n,, tlw _,, Aea •ijt1m • l
11'
I111L Gou,n , ADOLI' Oaan1 wlhierad.
Het dorp bad voortijd•, behalve 1ijne jaarmarkt, ook eea paarden
en koeijenmarkt ; alleen de jurmarkt is o,ergeble,eo , doch wordt wei
nig beaocbt, Herlog W11.1.111 ,a ■ B1111111 beeft ,oor 1icb ea 1ijne aa
lr.omeliogeo • uo allen die wOODdea of woDID aoodea ia de parochie
nn Yauuz de ,rije "urt toegestaan door alle 1ijne landen, aooder
tol of breuke te betalen,
Het. wapen deaer pm. bettaat. in no nld ,an 1il,er • met 9 her
melijnen , seplaallL IS en 4 j met na hoofdstak ,an bel , heladea met
1101 plnade fuce HD 1i1,er.
·
YRRSBKB (DB) , ,oonaalif water, pro,. Z-.lo•l, belwelk ND
DOONleJUke en 1oidelijke rÏftiog bad. Het liep tea W. na Kraiaia
pa , wur het door dea later aoopnoemden ZaoddUk beperkt ,rccl~
B ~ op scheidde bet Tbolaeinde • aoodat. ,aa deae heerl. 110i gem.
19 ,. r., LotdeWestwateriag en lligem. 9S ,.r. tot de Oottwate
ria1 behoorden. Bij den Yenekeadam tereenipe he& 1ieb met de
Sdielde. De Kruiniapcbe ,liet i1 een overbJUficl van de pol , door
•elke hel 1ich met de Hinkelinge ,crbood,
·
YERSEKB (BBBEDB-W .lTBBJNG-BBWBSTBN-), dijqraafi. op
he& eil. Zuid-BeNlaml, prov. ZeelaaJ I distr., arr. en kant. fJoa;
fN!leode N. aan den Wilbelmiaa-polder, N. 0. aan de Ooater-Scbelde,
0, ua het verdronk111 Zuid-Be,elaad , Z. 0. aan de watering no
1.ruiniagen, Z. aan de Wester-Schelde.
Tot deae waterio1 behoorea de volgende polei,: de Du ren - po lel er,
-de Koade-polder, de Kaars-polder, de Verderf-polder,
Stormeuod ea Oud-Niue. De Yerseke, die baar no de Oost
waterio1 en un Kruiniogca afscheidde , vormde aan deu 1ijde een uit'9•
11.rektmoere,aogiode ■ oerea ,aa Yer'11ke en Vlakeaaowea,,.
Door den Wijtvliet of Wicb,liet , waaruit aaderband de heerlijkheid
HD Kattendijke ,oortkwam, de Zwaak en de Deurlo, welker namen
oog onder Wemelinir:n bewaard sijo , werd deae laatstgenoemde pluts
200 1eer van de zuidelijke f"DDden afgescheiden, dat. 1ij laapa tijd
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. . ar..t.lijke dijbadje uitmaakta , •

aelfa Dllf op bel aia4e lle«
aea&Ïllldo ee11w de DiJ.'flD •an 119' 8,-le__senoemd werdn. Dijk·
1r•••n-van-bet•Breede-bewutea-Yer1eke en
We-
melingea.
Tham bes'-t den watering, Tolpo• be~ kldu&er , • • opperdal:te
van 8804 band. 47 "• r. 79 •· ell, Het bestd111• bel&aa& uit emea
tien Geaworonen ea eenen Penningmeester.
Y
KKB (DB :.OBBBN-VAN-), lage landstreek in het eil. Z■itlBneLuul, pro•. Zeela•J, pm. F.,.,de. Zie llouu-n11-T11UKa.
YBBSEU (DE IIOI.IN-POLDER-VAN-), pold. in het ail.
BeHlotul, pro,. ZnlanJ. Zie POPPUIIUs■•l'Or.Dn,
YKI\SBIBNDAII, Yua111:1a,.a, ia de wandelia1 J1u1■ a.a, &eb. op
bi& eil. Z..-B'"""'41, prov. Zeeland, arr., kant. en ii n. W. Tan
lhes, ..... ea 1Omin. N....
met SI b. en 0IIJ'!'flel' 170inw.
Ook lijn bier •ne mee1toof , eea 0'fenetftlr op Gorisboell. en eea
distribuliekantoor ,oor de brievenpotlerij De huiaen ,taan meeat aU..
tepn den dijk der Ooster-Schelcle gebouwd. Door den 1lrulwqr l•·
IC&en llillàlbarfJ •• 'J'bolen , welke hier o,argaal , is er eenip •
drij,igheid.
Het heet\ 1ijnen naam -nrltreaen •an den dam , door welkea de
Yerseke werd afgesloten, en de liel~rijute gedeelte• •an Zuid-Be
nland aan elkander gehecht aijn. De ligging maakte het sedert - 
wen bekend. · lleeda sedert 1191S werd aldaar de belangrijkste Grûe
lijb tol, da tel 'fin Yenekeroorl gehe•en •,u alle buiten....._,
aau Bnband 'flrende of YH dur lerugberende , scbep,a. Soaai
gea willen, dal Yenekeroort op bet nàa■w van de Oiater-Schdda 1
..-.nr het boord 'f8D Bergen-op-Zeem gekgen heef\. On, komt ...
eefater waanch\jnlijkw voor, dat de tol van Yenekeroort, Ie ~ . 
tijd, om de eene or andere reden, op dat punt is verplaatst pwee,t.
Toe■ , led ga,olp van het Teranderen der 1Lro&men , desa tol oatdo
bn • llawege het lr.anloor naar elden verplaatal werd , bleef bit I lil
voorLduring , een der .-oornaamsle ovenet,eren , gelijk het DOf ÎI , •
waarem lelfa in• de laallle jaren de Diettwe alraatweg ia •url-,d 1
welke hier eindigt. Deae zelfde lisring WAi echter oorualr. • dat " Ïll
September UMO door een, beade Sp11n1che zee11:haimen
_19plaaderd ea ia de aleh pl8fd werd, waar door heL •••
mh1der ia porden dan he1 voorheen wa,, toen er een graf'ell.jk h■ÏI
p,oaàn werd , hetgeen den Tolpacbttr, doorpana eeo dw Llelea
,,_ R11..,wur. • aa■ welk ge1lacht reed ■ de heerlij\heden en ...._
van Yerseke Yuann•• ens. waren onr gedraaen, 1,n pbnrile wer-d
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Het wa1 aan deae ligging, dat ook het dorp Yerseke 1ijaea ~
gerea tiloei ,n onderscheicleno voor,qrten Ttt•chnldigd ll'U,
YU.SRlllROOllT , voorlaeea een plaab op ltd eil. Z■iJ..~,
prov. Zeeland, •·aar eene tol werd geheven , woanchijnlUlr. het ■el"
al• Il« tege11woordip Î•u•alh■, Zie het voorgaande art.
Yil\SIKE, d. op het eil. Zu,'tl-•1t1,lantl, pro•. Zttlnd. Zie
Ya,na.
JKSSB • ,oorm. klooster in het 6oougt, pro,. 6rotti11,en, Zie Eua.
YGA WOLDEN, oude naam un Noo111woLD1 het oostelijke r
deelte der griet. N,-iutllff-01Mplaam-en-lfoo,d.,,ltk, P""• Frin
iau, lr.w. 11'e1tergoo. Zie No"DWOLDB.

YGEKLOOSTBll, Toorm. !.loost.,

(.t'Îel .

Il' f/f/lJtratle,l.

rrov.
Zie 01C1u.o.,.•n1, •

•

/o'rittlfffl,l, kw, ll't~tr9u,
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tLUIN, naam , wellaea mm wal _. geelt áu bel d. lti111&; pro,.
lnnla'Ml, kw. Z"""'°"""'• Zie 111111a.
YLOSTBIN , of Y1LOT ,oorm. llin1 , pro,. Friftlarwl , kw. f1' n
t,rgoo, arr., bot. ea 1 a. Z. W. Tau S.tti, gem. en io bel 1uid
oostelijke pleelte der 1tad Fld. Uit den naam nn dil elot aoade,
bi~ .-erkoniog de naam der stad YI,, oatltaan 11\Jn. De laatste om-
bl~liel1 nn dit geboaw 1ijn een& in 1778 weggebroken.
YLST, kerk. rÎnlJ, prOT, Frie,lu.ntl 1 klus. no SJ1eei.
Dese ring bataat ui& de volgende tien gemeenten : Ga a • t meer-en
N ij e hoi 111 m, Heeg, J11tryp-en-Hommert1, Nienwland
Oo,them-A bbega-en -Follega, Op pen ho iaen-en- Uit wel
li ngerga, Oudega -ld ■ ega- en-Sandfirde, Wohum-en
W eatbem, W oodund-Ypekohga-Smalleb rugge-e n-Ia
d ij k eo Y l It. Men beeft er 17 kerken , waarin de dien1t gedaan
wordt door tien Predikanten en lel& er 15100 1ielen , onder welke
18150 Ledematen,
·
YLST, gem., pro,. Friala.tl, kw. fl'Hlngoo, arr. en kant. Sruä,
(18 111. k., 8 •· d.), palende O. aan de gem. Sneek en aijnde offl'Î
gen• door de griet. Wymbritseradeel omgenn.
Zij hen& de st. Yl 1t, heneH111 den aoegenaamden Klok Il a g T an
Y l I t; bellaat eene oppenlakte , ,olgen• het bdaater, nn 716 bond.
10 ·,. r. 77 ,. ell., waaronder 671 bond. ilS ,. r. 58 ,. ell. belut
baar land·, eo telt IU b., bewoond door SOä h11i1gea , oilmakeode
eene he•olking no OJ18ffeeP 1400 inw., die meett in handel, tebeeps
boaw ee boerderij hno baataao vinden. De handel wordt voornamelijk
,redre,en in boot , achon , gruUenwaren , boter , kaai , ,ee en1. Ook
'-eft men er 7 scbeepa,immerwenen , il looijerijen , IS smederijen ;
1 pekkookerij , 1 grutterij , 1 run- of achon- en S bontsaagmolen1.
De Hen., die er ongeveer 1100 in getal 1ijn, onder welke iltO Le•
tlematen, maken eeae gem. uit, welke tot de kla11. ,an Su,lr 1
rÎltf ftD Yl,1, behoort. De -eente, die io dese gem. bat leeraanmk
b•f'L waargenomen , i• gewNII Tuu.1 Jona , die in 11580 berwaarll
kwam, eo io 1ö8i of 11S8S naar Oosterliuen, ,ertrok. .Hel. beroep
~biedt door den kerlferaè.
De Doopsgu., die men er os,ener IOO telt , onder welle tlSO Late
maten , mabn eene gem. uit, •Vroeger bestonden hiv twee gem. der
Doop1gesmden, eene Waterlandsehe en eene Oud,laamsehe, wellle aieb in
1818 tot é6ne gem. vereaoigd gebban. De eente, die, na die nreenigiog,
bier hel leeraarambt bed\ waarge11omen, i1 geweett J&a Bau111 W1., die
in 1818 herwaarts kwam, en in 1897 naar Koog-aan-de-Zaan nrtt'Ok.
De 6 R. K., die er wonen, parochiëren te S.ni.
■en beef\ io deae gem. é6ne 1ebool , welke gemiddeld deor 'tOO
leerlingen bezocht wordt.
De atad lu'I ligt bijna l u. Z. W. no Sneek, aan het vaarwater
de Geenw , hetwelk bier voor een klein gedeelte in het noordwuteinde .
doorloopt, en Toorts auidooatwaarll drie aat11iealijke lakken geef\,
wier middel1te ia de lengte genoepaam door de gebeele 11ad 1ebiet ,
terwijl de noordelijke en anidelijke, onder den naam no Dijgracbt ,
er rondom been loopen , en 1icb in het 1oidoostelijk einde der 1lad ,
wederom ia drie uarwa&en, waarna een naar Jut'lp en elden loep&,
verdeelen. De 11ad strekt 1icb dos, in de lengte , van het Noord
Wtlllea naar be't Zuidoosten uit , ltaande alle de baiaeo , behalve die
aan de Geeaw gevonden en Pop ma b o re n guaaamd wordea , ter
wedenijden nn het ,oornoemde narwater.
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De naaauoonprODtJ wil 1111111 aleid~ • ua gemelde bi■......dl,
die Ie of Y geaoaud word,. en 111111 welke OUtlli.ids eeoe .....iijlt
alia, of 1&ate get&aaa beeft , toen bekend al11 he, "lII o t of Ylos let 1,
waaruit durua bij Ywkortiag cl• naam •an YLn of Yr.n IOllde aija
voortpkomea. Wana_. l'u1 pllouwd or en IJesia gehad Leea, it
niA le bepalen, de•ijl de paclaiederri1 daarvan swijgt 5 W ,.,.
nker mas men haar eeae hoop oadlaeid toekeuea ; ook .a ma,
dal sij eenijda bloeijellder ea mas&ipr wu dan de ,lad Saeek ; Il•
da, het toenemen 'fan luta~elde alad I in Woei en welv1Ut teer
Yr.n aeer aadeelis geweea, 11. De d,oeyige Yerdeeldhedea lllllall
de Schierinpn en de Vetloopen • beeft lot baren miaderea bloei •·
p&wijfeld Yeel toepl,ngt.
In he& oud lrillleb aoucle deae Had eigealijk J1uT moeten p,.W
worden, doch door YerhuknDIJ en nrwarriatr hoort IDID har llf
••r ,eel Da1u1 naemea, dat.afkomt HD Daa of Ta la.n.
Wanneer YLIi, bij 101Dmipn ia het Latijn Er.oen■ 1J8Daaaad , aller,
eent gatioh& s1j, ÎI onaeker. Zeker pa& lill·dat beL een, maar eaie
haart wu , welke door ,reclurip •nbouwiDIJ nnolgeu een ,lel wenl,
ea om1tneb hel jur lilSO door den Potea&aat nn Friedaad, S.u1
SHn•mu en '• landa Stalen reeda 111delijb yoorrepea onttilg. r.
1179 Yerkrees deae 11ad, nit naam Yan Lau IV, laet rqrt om ar
weekmarkt te houden , alsmede eene jaarmarkt op twee aa etu.ler
,olgeado dara , die den dag HD ST. Lumu opYOlgdea. In 178S wn
de venallea weekmarkt wederom op nieuw aup1esd, en pl,l4 tp
llaudair. doch dae be■tau thaot niet meer. la plaats a. a.li
nrwaarlooadejaarmarkten werden er datlJd■ ook twee aaeawe ....... i
al■ eeae ia he& YOor~ ia Kei en eeae ia het laat■t 'fan Oc&abir, •
welb de eente i, aflJlllohaA ea de lutate than1 mede ftÏDif llt
&eekeal,
In 1477 werden de •oorregteo van YuT op nieuw door R!f •
Wen dw Steden, landen ea dealen "• W•,~~Off .._
SaeelL bnmtilJd ea vutgaleld. waarbij nitdraUelijk
wad,
da& de uopaCM!lllde P,,,... peÜlln 'fan Wymbri
, au •
priTiltpa niet hel ..-imt.e motten hiaderea. -. Toen clauu lid
S.biach bewind o'f• dele pn,Yiacie eeaea U&TUS aaa,-1--
die .... YuT ua den Ber&ar , dt.& laaaae Yoorreg&ea door de S-.
ken en deD Grietmu Se■•• Yu Luun• Yerkort •• 1191C11oode• ...
ren, -.aAnaa he& pYollJ wu , dat Berl8f_ G•IIH, ilea

a-

Bijb Brfpberaa&or en Potutaa&, aijaca S&edhoucler a.., ~ ' "
Lnnau:, aanbeul, de Saeeken en be& bestuur •a• Wymbri&Ïénllelltt
ol,iedea , de iaWOMn TIID Yur bnnae oade YOOffe11ea nllÎf te
raten pnieten. tot dü aiJne 'fOnlelijke raad• ■ioh daaroter -

aoude verklaren. 0eae bnef of dil beul , werd ppven te U.,....
dea !16 Augu1Lu1 11SOi. In IIS04 -erd de àad door dea ulfdea h·
bernator betno1ti1Jd met het voorregl, om , IOO all ia andere lllda
plaata YOad , door hunne eilJ8ne Raden , Bargemee■lerea en Sdepe
nen Ie worden bestnurd , ea hel bestuur leun, optp)i:,l , om de
1lreom , die door de stad loopt, door wijle mu&replea diep ea uit•
le honden. Ouder de 1lukkea der Bourgondische ....,Ûlf, ,iNI
mea oog eeae biJ1ondere auachrij,iag na den Sladhoader G■N
Sca111t, \'ID hel JB•r 11Si7, waarbij die 'fall Yr.s, Hrpligt werdea,
de dijken , wqen , brunen , dammen aijlroeden , slooten eo ail••·
teriapn , onder hno ressort behll!)rrnde m orde en scbouwbaar Ie
houden.
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Old•••,

W.._ laad Yu• pen r.•H• • ~ .an
BurgeBaacf, plijk de andere 11edea, maar euen ao«lll9·
■umdea Belleera 11111 &ijae ltede,..,_ • die eabr.r geaoepaaai liet
1tlfde ~ en ma9' hadden ala de Olderman, lllll'~ter en Aaa!l
w ad" llldu. Later liatond 4e N!pl'ÏDIJ der itad Dil Yijf Bar

. -tMn •

~ • daareM09ea twaalf Baelen ia "da Vroadaahap. Alla
fflpn1 .... 1es1--,, door dea Bui '8D St.a~,••an
de Al
eem•na Staten, op de ~ da..- 1tad pmaalt, in he& J1U 1817 •
.Yr.n laee& peae
af mlll'ID , lloàa de llra&eD
met lom
11,pi,1,t , •-'welk de llad pen onffl'lllalelijk nn-

=~•t.a

•er
•U•

w.uen

Ter lleffrderins TIR den Woei der 111d . . . . tie Beprins , tlat
eene •lse-- ue1a1rk1 .,.. WelllllUk nn IOU kaaaen 1Un ; claatom
kooh.tsU , ia 1'J81 , zekerea ruimea lanpwpig •ierb■lell laÎD , in het
midden der •tad , &eflUOTer he\' ,,INlhoia plegen , en liet dien lot eeae
~hue muklplaall in g.-..Mid breap■• ».e plaats wu
en Ier w ~ e , t•IUk ook na aclden,a , . ., hai1111 bebouwd , heb
lilJtie ia hn lilicWèn aue pool'I "811 het wa&er , om het •• daar ait
de aahepen ,...1.... , doeh qn 'Hl'ln •• de •trut wo de 11111rkt OJIID ,
ea.aU•a .-rooniea '11111 - • llobbele 4 pal•. ».ë markt kon oter
.te.lJOO ,oade,m
....is la lf.81 il pblekea, cloch aU i• n11

"'laYeid

venallea.

._.,tea,

Ja 1718 wui hll oaà lhad1bail, npnlleff ia he&miclden der
sllli, ........,. da voeraalip healenma,kl, plleel afpbroba, en.
ia plaats du,taa ... oie- gebouw lot dal einde patieht. De Pnoh!a
Daaonu .- J11W11, •utGAl..l&I, habbea daaraan ilen cenlea ateea p
iep, aij wuea mei hue j~•IPre IOl&er de eeaipte O Y e ~
._ da&.~k.paabt.; lij"'1ede laata&e 1&amheonr, ......__ Sa
NI •.u GALD.l" Hetledeo 4en il Jolij 1711, Ten jare 1170 werd
-hot olllie atamllaia •.u PoDl 91Q atadswep aaa,-ocht , ea het 11acla..
buis daarmede ltijaa da lieH\, 9e,groot ; op cle boirenHrdiepinr ia eeae
Buavameealell-, Aud.. of oàVraedscha~-kamer 111· eene Sicretule;
alle fruij• eo All' ....-kte
O■der b11I men eene •
mu •••-de sappoat,n en eeoe p•llllflllÎI,
la~jaar1f81 wenl eaa411nianMea raimere WaaggebHwd, UIit
._ Slallehoia ..... , aan .drie aijdeo , ,-t o.-de,111 paaderijea
-rinlld wu I en •p tien poml 1tend, welbn de oude waar YOOrheea
pdeeftalijlr. ••loer• Daè • ~ ia eeh&er ia 181i afpbrokea •• op de
plaata , ...., alj 91'laaq t.eC&, ee■e _, doelmatige 1tNsbo,pnclaool
pbcawll, die. àa 18 JanU na ila& jur •olteoid na.
I■ het saicloNtelltka• pd11lte •er 1laa , IIOnd voorbeen bat oud adel,.
lijb atiaa of slet Y IH tai,. (Zie llal weol'II.) In bel Zuidwesten ,
had mm dat Taa den ldelea Hee, Bu,w. Niet onwuneltijnlijk heef&
man ltier •oonlaea mar oade adellijke fllllicbten phad : althana
achijat aula uit de ,anigle der ••panen , die in de oude kerk
aanwais waren te moelen besluileo.
.
Ter plaalla t waar, la&u de, . kouaarlit wu ,· 1toad vroeger de 1lin1
••~ deia K.loaid· ~ , mei p~ilda4e 9l11en , nreerd door de
110111!1" adellti" panoaen TIQ dien tijd, als : Ta.ae d■ Ga.ua.a., A■■&
,r.ur G.u.ur1t, Dom■ .,. Bo■■a, Bu.11 vAW iTIIQ.t. , AVCll A11c&U&,
Woa, .,..,. T,..... , l11& •~ G.a.1.1■.t. a T1T111 •.a.• Ga.uaa.
De kerk , welke hier noeger 1load , .wu dór de Reforma&ie na
den B. Mavail'lls toegewijd. :0. paatorij, 111111 IÀL een handecbrit\
der U&recht■che kerk bl\1kt, plagt van ond1 1lt0 IJOOdgl. tiil guld.
XII. Dm..
4S
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•p te brcopu. Do parocbiakork ï, ook door N1GN4111, A l ~
na Jadcra, ea door wou andere Bia1ehoppea 1 11111, 1111ûrr•■at.,
aflataa begihilJd geweat, welke op ~L. Maaritiaal.,t ea oden
~ a ia ilea. brief uitpdrukt, te verdi1111eo wana. De Pu1oar ru
Yan wu •a Monnik , millchiea uit de orde der Kar1111alielea I dia dur
een klooster hadden. lu het jaar 1437 1toa4 hier 11\a Pu&eor lla
HII'. 'fH Dan (H D11.a), die niet den Kapitein Bie e..._, •·
gaden de gartM:lt< ~ u tin ParocA;.i,,/i Yur, IOO als de
woorden der sLioblang luidea , hiw eena altijd danade tibrij p,
stiebt beeft. Die vibria, op oene wotlip wY.. ,rebuo, .,.. •
,olkomene m1gt hebben , • om de mÏllell ia lierleiaika dÎIUIII Ml
• htt hoop altaar te doea ; Gods woord aan de
1 le pnuea j UD de aiekea HD de pmeeale I U0 1lie M a
,
• als die het worden 111111111 , het aûrament d• alta■n en d■
• IÛramentea der kerk te bodiriea ; de kinderen ta d:oopea • _,_
• ter urde te beat.ellen ; Toorts ·om alle ea ieclen heilaaml • ,..r.
• matige bediening in gemelde kerk ea puoahio to ' t ' ~ • IÏt
• te ,oeren; dewelke dea waarocblj,geo Pastoor HD Ysn na np,
• W'!P, of uit kracht na scke111 privilegie of ordaaoaotie, • 'flD de
•rewooote toekomen. Bindelljk dat dlN Yikaril, aoo biana ■la INilll
• de kerk , aijnea Putoor gelijk ui aijD in alle Toorpmeide • n
• aitgedrakte bedieniof'8 en in alla wat deo Putoo1r , aelllli .-.d
• ia , toekomen mas,
Dae brief ia ~ den ii 1lai,t-10,,
De pmelde aticbûog en begiCLiginr ia tpedpeurd en beve,tÎffd -,
B11-..■ a101 Dauaoul', ..,koren Biuchopnn Utrecht. O&e kark tood
,oorheen in hel -lelijk gedeelte der 1tad , or. de tegenwoordige begmf
plaata; een frui ateeaea gewelf, twee reijeo pi aren en een welklinkeod or
pi , ped ploelle ea een ruim koor , -~ daaraan -een ~eer goed amieo.
Dit ,rellouw werd echter YaQ tijd tot 'Ud bouwval1i6'e-r, en bet slmtn
1ewèlf besoo aiob bier ea dur Ie be,inea , waarom 1meo W ÎI 18118
liet .afbreien , eo eeae nieuwe kerk , lleioer no omnlD1üe~ • ,
doch genoesuam trr*, ia 1830 opbouwde. lomiddolle •
• Blr
TOrmdea eeaeo tUd l■og huooa pcladien1toafeaiopa:1 ia d■ urli. •
~ i a d e a , buo daartoe door ilese luute geaiodll.o, ,oor • - .
· waa, hroedulUli dea oamiddap af'geatun. Dilt NhDOII r-,,
d■ t mei eenen .fraaijen LDfUI en 1pitMD loreo prUltl , • . . _ _
met eea nieuw orpl voonwa is , 1taa1 niet op de plaaw der •
kerk, mur t.egenoTer he&ataclhaï., op hel plein, d■t io 1781, •Ml
beatuunaa YuT, tot eeoe ,eemarkt Îl nnngelegd. T-er pla■lle, - •
oud■ kerk plaan heeft, Yiadt de bcgr.nofplM'lse"o dar P11U'1,
met 1ware aerut.eaaea , met lalijnache oi-brifwo • ,.,. ,
. die door ouderdom ooi....._,
gewordu. la de ..i. ul
heelt eene marmeren tomhe bàtaàa , ter eere ,aa dea 8- .llla·
UJIIII Funu1cus SconEDllA!I , welke , op hoog :i.:in.zoe'I: , in het jm
1834, i1 afgestaan nan hel ,lestüds DOG bestaande Atbeuen111 lt
Franeker.
De tepnwoordiiJe kerk der Doop ag oiin deo • aan de we111ijdt
,an de Be or Ie , i1 die no de voorm■lip Watsl■iubalie .,..,.._
lliaden. Het ia eea klein, doch oet pbouw, aood■r tona .r IIP·
. Die, welke. troep, bij de Oud VI a ■ m1ch e Doop1gHi1d1•
io 9ebruik wa• en in de 00&taijcle no nengeaoemde :S. 11ond , is af1ebrokea.
.
Weleer had mea te ÎLH ook eea klDoaler der K.armelietn,
Zie Kununa•&LOOITH.
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• ia aldaar ten Dtpatltlllent der-.utseltappij : Tol lf■I INHI •, ..111...,...• ltatwell. den 1 Pebruu1J 180IS i, opprist en onp•eer iO Le·
. . telt.

••n

Ym 11118 ,oma dnpn op hel adellQI. palaobl
Pot•• , dal OR•
denclaeideae pleerà munea ltaef\ gelenrd , Avs■ Po••• , met •Une
eebtpncao1., Ion n■ Hnmea, hadden •UI ionen met name Sanoa (S1s.a1)
Tnn (Ton) , CDUA1a (S.RI), A.,.11, (A11a1) ea B111&. Bentp•
no,mde wwd la Bola , ia Bon~ndii , Doctor ia de NflU on achnef
C. C-,, tl. _.,,
Taan onr de Bpi,lolae F...'liara •an
r.cao el•· San■ of CTHWMII onr 8AJ.1.111T1111, ea !11111 1obreef ••·
clencbeiclene pleerde ,erbaadelin9ea. Bas11,, aQnde ND .1oon ,an
Ton of Tm11, Heft 1111 oftr Cnftn in bel licht A"•n , en wu •·
.,_, eea belftlDI IIVnkanclip. Ook WIi hier ~bonn B1c:a,r BT1u,
die, in 1147, de 11nte DooplflSÏDd• 11111telar11 in Pri•lancl
i1.
Tea tUde ftn de dronip •enlaldbedeo tullOben de Sebieriapn
u Velboptn beet\ y...., .,_. geleden. Bel wu al&oel de Sohierinpn
~ a u en heeA da1 Y■D dea o•erlalt ea de baldadigheden der ••r•
buterde V ~ ook ,Ubltik hur aandeel ~ , •Unde 111811' den
. ., door ben i ~ n , pplanderd ea nrbrand.
·
BU dea walenlNcl ••• Pebraa,U 1811 koaden de bewonen d_, ltad,
ahraar he& water aan de noordaQde lol op de 1tnteD 11oacl, 1icb TU
dit baiteapwooo •encliUmel in hel eent pen deûbeeld TOrmen, doeh
IOeD IDID clen u■dnnr ai& he& Zuiden llll& .... &epno,erctelde wiad
s&reek •maua , ffl'lllèiedde me■; dat er •ne dUDlreak ad plull re·
W, hetp,n nader bletk wur Ie aQa. ».. Zondapmorpo1 •&ciacl
111&, 1141 cleri haaplelt walel'llaad, tot - palmen in 't'llle hum , WIIU•
lleor SO haits-fanen op de solden of bU andenn moesten ftl'blijYeD.
VUf boeren, ond• het behoor der llad, •lafllen met Terliu Y■D ~
-'■pa, derwur&s, 1n •ele clarloonen kweleD aich plig&madf, In het
latte ndden ........ in den omtrek. .
et wepa cl-, ,-.. llataal in een veld •u uaar met een IClaip
IODder roer •an pad~ . .
·
YLT8 , •
kw. ,,..,,.,~. Zie hel Toorp■ nde arl,
1118W AldJ , :Jrieeche num de, ODde b, Banron, pl'OT· Frw1•
,_,,, kw. r..,..., pieL ,,......,. Zie Bmwon. ·
USWALDBAIID, FrieNJlie DUID •an lanoa......, pro•. Frin
~ t -kw. ,.,,.,,.,, , griet. ,...,,._,, Zie Bmwwwftl■ ,
YeWOUDB, h. pro•. F.,_,,, kw. rntergoo, griet. r..,,_
....,_ Zie .Banreril.
DSWOUDBllBD, bem of ai~lheid u.....,_Jd lancl, prov.

Di_,..,

se•-•

•~J.j'°".,,_,_ ,

,,.,,..,,,
.... ""'"'°"{. ~ ,,,,...,...,_ ~ë ..............
YOOL , ~p kleine ei • in Ood-lwlil, in den .,,,,.,,_•.An:lip,I,

ll. ••n he& eil. W■po, door konalrilFeD Cllllpftll,
lPBI.OLDBGB, oude naam ftD het cl. Yll&OUII&, pro•. Fria'-,
llw. ,.,,.,.,., piet. r ~ l . 7.ie bet •olpnde ert.
!PlllOLSGA, ~....... of Bnaouea , TOi~ IOIDIDÏpD eigenlUI.
Sr. BflOuwaü, oad'ldt
ia hel oud Frieleb ~nuuuau,
..,,... een cl. lflam 1leahtl een aeh., pro•. Frwla,a,1 1 kw•. ,,..,,,,,_
,-, rrfet.
nr., Unt.·en Ia. z. z. W. Y■D Surl,
u1iQ he& Slootermeer. D.e plaat■, welke IQnen naam ontleent 1.-aa
den B. Hnar.nw , aan wien •66r de Reformatie de kerk •• toegewgd ,
..._, ait 8ID8 --1 koemelbrijen , die ■ieh Z.W., f u, pan,, ta,
Nhea Woudand en de gnnaen •an de griet. Bemelumer-Oldepbaert
ea-!loordwolde , ait1trekt , be1taande uit eentooni1e wei- en hoeilanden ,

y....,..,,

F,...,_...,,
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. .D de auid1101taijtle via 4a W.,.a&eet , welk• laad• .., ~
eo 1r9'1rmol1111 droog gelaooden 1rordea. De bao1Mloole omtrek •·
Ji81t aich io ruime wa&erplauen. Meo telt er 11S h. en 100 in., ie
llll!lll ia cle w•fcikleri.j haa ........ Yiadea.
·
De Riff., tlie er 70 ia getal lija, behooNID tel 4e gem,
,.,,,_Yr-.S..lk6r,,gg...,._JNijA. De kerk •-at Yé6r llle W.
malie 100 guudg. (1UO ll'ild.) hel wibrileobap 60 pdr, (90 pW.)
ep•. Ook bad de kerk twee prebendea, e1;ae vaa 1i0 fOnd«~ !180 pW,j
eo nae ,aa 90 pudl[> (tS~ a:ald.) Dit pboaw. m 1497, • de
solda&en ia brand , ..,okea. &Qade , •vteerde , met 11. ...,_ lijlile, '
pwUde boat.iëo , tot aache, welke llolliëa aaderhaM , DW uicle , sreote mirakelea dedea • tlurora _. veel toeloop• llad4a, àl
llllll uit laet ofl'erpld eeae aieaw• kerk ba 1,oq.,., & , , . , . .
weclu ,enaUco aijnde, in 168' ..,. werllÏeawtl • RIO& eea ,;.,~
realje wooraieo. Ook dae 1erk is vaonoim 100Jllfta nder
ba. Tv pl•ue, 11taar •U ptua heeft, aiel mea IMIII • •
aoerdwestaUde Yllll de Wepleo&, eeoe kleine~ met .MOIDell lieplata
la•,tl • dicaeade 11111 _,.. bepaafplult, • ...., ._ W...
■ toef of o,erdekte 1•lr, ia welken twee klok.ken
en 111N1klline, me& fl'lUk luid~ ~jlliill. alt; . . . Lani&,u

,r_,.

-.a, -..

i..awa 1 ~

-

" ~ - ' eD Yl'OllW

Bau,u l,a 'fAI

JVGPD op Ca..-illf.._,• •· B. S. S. P, • J. G. F'.B• .A.NotlM.
Op het li:erkhof wiadt twee grafaletMa, de Meiatle, --■ à
foodaD11Dten va■ he& .uonn, koor du kerk, u ,aa 157i, n dal ._
paf,aa aYroepnDK.!kwoocdkullua■lla....... DepatM
•'-8 lis' cap de Miclvhelliog wa■ be.& kerklaof, ~ 1H 1811, • all
._, lla4'elijk -deel tau 11&11 B..-u a.n..., Dorpng&er • 0...

,..,., ..

....... PUueaw.,.. wJIDbn....-..1•

Y•■s,

. De. Doep■p1. die er 8 ia pial -U•, beliooren lol tie .., ,u
11'o""""'1. .:.. De R. lt., wa9 welb mea er iO tiell•, ...,.._.. lt
, ...... - ... Jieet\ ia cli& ll• . . - eoheel, .aaar
genieten oaderwlJ, te 11'""'1#,,.,I.
In oude &ijde■ aload ook läer •• tlol .r er.Mi, ~ au
Tq■ A•IIIA• die de Ve&l°'fU' •u &oeplau. ·la CliO .._ de
Scbieriogen, die iA beU1ab.,... Slooltll ia baeUÎDI . . . . . . . .. ,
, .. ~ overrompelden d... 1lerlte en lnba •ie geieel ·af.
Bij deD •a&1r•loed ten i_,lllllij 18ilS, had 4i& dorp -1e •
1a lü•a.
Yl»BLSDOEF , naam, welken ·men veelal, bij .....,,llag, -" •
1- ,,f, tb~U'IUl■OU • op beL eiJ, 11'
fl'09 • 1f.,J,4 . . . .i,

M...._

Îtr.Ï.,.. ,

.·
YPENBUUB.sTBR-IIEER CHIT>, ...., , prew.,rietlM,l, 1i1w.r,,.

Zie., Hnor,l'l ■t.••·

z.

terfio! , griet. 1'Olllff'flde,I,
\V. ._ l'arng•, hetwelk &ea W. 111111
het P•rr111•1ler••Hr, w
de Tijnje,.'ille\ de l'ri,i
•Hrf••p-11' orl•• eD wo
me& hel Ylie& ia
lPSJIA of YNUa , voorm. sau., ptDW. F.,.-4, ·b. ·o.,i,,,,,
Mie.&• J,:Al-.,.., arr. ea I u. 0. vu -'•••• •11.,. lr.u&.•ti&
N,.-'80O. ,.,. ...,_, Z, ,an
wUIIH .at...__
.YJ.\SBIB, d. 11P hit eil.
PfO\'•
Zie J - .
YSBllBCBTOll, in bec eud 11riacb l•IGlld'lu , d,, ,,..,. ,,..,,,_,
kw, ll'ukP(IM, 1rie1. ,,,,,.,,,,,,,,,._,, -arr., bnL. c■ f,u. l!I. W. m
1i u, 8. Z. 0; YIIII Bol,11tard , .aan daa, ,u.._ , die •n 8-1
Di!IJ'• Bulaward ,' Franeker en Harlingen J.opl. V111t9■ àprl loapo •
hut,durp h:ten, om hunnen ••• t.e bekorten." Btne t'railje 1. . •

z.

O,.._,,

,aallliaaatut,

4-.,..,~,
z-u,.,,._,
Z..•

s,..ek,
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tw• rellen boolDID leidt '81 bet dorp, alwaar mea, ••• SDllk komeacle,
alleN81'11 cleun1i1111QbB--hmaiap lpamutata ualnft, mat
raim plaalloen omringd , ••• ouds bewoon door hel edel en beroemd
palaoht der B11UUU.11 en BalDI, .gade &UdelUb Grietmannen •••
Wymbritaeradeel, wauoader nle aitmaatencle Stutaliadm en Geleer
dea l(ffOnden werden. Man tel1, mei de durtoe behooreade b. Bo n 1
ID Pophorae, ruim 100 inw., die meal ia nef'oltkerlJ han bulun
'fÏDdeo. De baiaeo ,ua er Del én ia eeae■ aoedea ,maalt gebouwd.
De Hen., die er 1ijn, behoorea tot de pm, J'..,,.,.,__l'j.U.
A. . . .-n-Tlru, wtlb hier eeae urk beefi , waanu de pastorie,
•'6r de Reformatie jurlUb 100 pad1I. (1IIO pld.) opbrast; hel
Oaderpu&oonehap 80 piclpld. (110 pld.) , daar de Domprooat qa
Utreebl 15l tohildn (18 iald. 80 ceata) TU paooL Dae kerk ,
een hai, ailltûeai an Tietimmerd pboaw, mei eea hai wallai
dand ol'l(8l, dal ia 1788 pmaab ÎI, ID NINID tona , Olllp!eD • •
... brklaot, welk ND • ader •rU boog ligt,
dil dorp.
Bel brkgeboaw prQkl TOOrll mei een e ~ f ftD Mlr..beqa
beeldhouwwerk, in 1898 pslicbl, ter pclachteaia na Bvco Lana
n11 8naa11& en -Uae ffODW &nlau& LIICIA TAII JHUD, terwQl -.u
bel adtllgke a-Jaabt der Bnuna.'1 ook nle wape■hord1n de kerk

-.eni.._ ...,

"8r1Îeren.

De Doopap., welke mea er lelt, bebooND tot depm. •~as.-1. De IL lt., die er wonen, parocbiërea Ie Stlffl.
Tea jare 111115 werden Nie11wland, Y1■HC11T11■, Tjallehuiaam,
Tim ■ en Tjerkwerd door de Boarpndiscbe krijpliedea, na
Boltward afkomende, baldadig verbrand en seelaaderd.
YSBRBCHTUB-TULLBBUIZUJI-IN-TlllNS, kerk. pm., prn.
Frin1-tl, klaa■• en ria1 ua S..NI.
De eente, die' ia dae pm. bel INraaramb& heet\. wurpao111111 ,
ia ....., J.aco■ llonm , aie ia bel jaar 1184 bier ia dieDll wa1.
Onder de hier plaan bebbe■de Predikanten verdient meldia1 "
Opvoedkuadi1e L11 Wu.r.111 eo....... !1111 v..... ' die er TID
1819-1818 stond.
Men beeft in dae pm. &wee kerken , eene te YI brecht a m 111
eeae te T i ra• , · ea teil er liO 1ielea I onder welke ruim 80 Lede
maten. ·

YSGU■, b., proT. Frw,laflll, kw. 1"e■lfff00, 1riel• .,,,,,,,,,,._,,
arr.ea :1 u. W.YaaSani, kaa&.ea IJ u.Z. Z.W. YaaBo,._,,,,
15 min. Z. W. HD DtJg-, wurtoe bel behoor&.
YSLOT, YOOrm. 1tia1, pro•. Frü,la_,, kw. r e■IJlrgoo, griel.
1,ri,,.,,,,lul. Zie Yt.o1Tm.
'YTSUI, pb., proY, Brialatul, t.w. Oo,e,f'f"! 1 1riet. ll'pJ,n,
uradnl, arr., kant. •• li n, W. •a• s.-1, na1,Q ro,,._, waar
aoe bet behoort.
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