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Videndum eft, quibus modis Refpu-

blica , turn ornata , tiim etiam tuta ac

quieta efle poflit : ac quidem ornata

èrit , fi Commercüs , tüm Civium ipfo-

- rum intèr fefe , tüm Peregrinorum cum

Civibus abundet.
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ARISTOTELES Llbro 6

Politicorum.

Men moet toeletten , op wat manieren

dat ten Gemyn-befi, 't {y verkeerlykt ,

91 qy óók gerujl en verzekert qyn kan :

en wel-be^pnderlyk %al het verheerlykt -we-

en , zYt dat het dóór den Koophandel ,

oo van de Imvoonders {elfs onder mal-

-.anderen, als van de Vremdelingen met de

Inwoonden vermeerdert word.

ARISTOTELES den zefden Boek

der Staetkunde.

9

\



 

 

INLEYDINGE.

AEN DEN WEÉTGIERIGEN

LEZER.

E jchoone Gelegentheyd van iet Merkweérdigs aen

den dag te brengen heéft my de Penne in de hand

doen nemen , om een flaelfjen van myne /iefdet

de welke ik tot alle opregte Roomfth-Key^erlyka

Onderdtienen draege , te beter te doen b yfren :

Niet nogtons, getrouwen Nederlander, om U met wyd-aytge-

firekte bemerkingen op-te'houden ', maer liever om V een re$t-

matig en faemen bondig beivys. te geven van eene \aeke , daer

wy alle geen kifn belang Jihynen In te hebben.

Té yvygen , daer \elfs uyrlandfche Schryvers om aenflaende

geluk yg aemrekken , waer moeyelyk , en \eker ganfch onbil-

fyt: 't \cude niet bevryd kannen \yn vanfmaed; om dat het

nu ifker eenen Tyd is vanjyn hertsverlangen en opregt ge

voelen kennelyk te maefcen : waer't dat het nut van •weynige

hier aen gelegen was , V \oude nog kannen \onder fchand-vUk

doórgaén ; maer daer het oogwit algemeyn is , waer het onge-

regtig , het \elve niet vcir dufdanig aen alle de wereld vorfr-

te-drafgen. Den Koophanclel , mynen vernuften Le\er, is

eene \aeke van het grootfle heling , op eenen tyd, den -welken

óns de vóór[poedigfle gevolgen dóór kennelyke teekens daer

van is voór/i'eéUnde , en die aen de IVerhpeme Brabanders

londerlinge ter herte gaet, om dat-\e dóór den Delven ecrtyds

{oo \eer bevoórdeeld \yn geweéfl. De Jfater-ryke , en tot alle

Schepen bequaeme RJviere De Schelde dvtr ons indiistig

worden die gelukkige Tyden , daer, \vy in't vervolg*on\er Be-

fchryvitlge tot vnldoeninge van alle wel-pey\ende Patriot

ten \ullen van gaen handelen. 'tH^aer onnoodig cp-te-fmelen

die oude Zee-vaerders' en Water-helden, aik waeren de

.Argö-nanttE , daer de fabuleu-f Oudheyd ons wondere dingen

van verhaelt : den ouden Schryver Straho ffftuygt , dat men ten

tyde. van den groeten Homerus ntier Indien gevaeren is; ja
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tien voêrtreffelylen Plinius maekt ons wondere ifieken kenbaef

aengaende de Schipvaerd } 500 ten tyde van Peys, als van

Oórlog : \oo dat Cornelius Nepos , van de Indiaenen be-

\ondcrlyk gewag maekende , ons al wederom tot eenen geloof-

boeren getuygen verflrekt van den aiouden Koophandel op

de grootfle en van-ouds-meeft-bekende Waters. Ten tyde vart

den groeten Alexander , korts naer den \elven , en kaerder

komende tot laetere tyden , bevind men by de Hiflorie-Schry-

vers , dat de wetenjïliap van Jyne lf^oeren te vereenden , en

de Zee te doórkriiyjfchen by verftheyde Volkeren van dag

tot dag aengrceyde; ;oo dat , al wie de Hiflorien doórleéft,

overvloedig bewys desaengaende bevinden \al. De getuygenijf/t

van Jofephus , Libro i , contra Appionem , \al hier, ;oo

ik giffe , niet te vergeéfs tot meerder licht worden bygebrast :

Coriverfatio Gentium mutua, vel Pacis eft, vel Belli :

Paeis quidem, partim Religione, partim Mercimoniis. Sic

l>erfie , Scytha Bellis Orientalibus innotuêrunt ; Romani

Occidentalibus. Sic Phttnices & JEgyptü Mercatura ce-

lebritate miiverfum Orbem replevêrunt. Maximum ta-

men ad Converfar.dum momentum habet locus ipfe ,

\it puta, fi Regio maritima fit, ut commodè in omnes

Nationes excurreré poflint. Ziet hier den overzet.

De wederzydfche laemenhandelinge der Volkeren

gefchied, orwel ter oor/aeke van Vrede, of ter oor-

zaek e van Oórlog : aengaende den Vrede gefchied die

ten deele voór den Godts-Dienfl , ten deele voór den

Koopliandel. Aldus zyn de Perfiaenen en Scytlten doór de

Oofterfche Oórlogen, de Romynen doór de Wefter-

fche bekend geworden. Alzoo hebben die van Plweni-

cien en JEgypten doór den roem van den Koophandel de

feheele Wereld vervult. De plaetze nogtans heéft de

efte gelegentheyd tot de faemenhandelingen , alswan-

neer , by voórbeéld , de Landftreék ontrent de Zee ge

legen is , op dat die Volkeren gemakkelyk met alle an

dere Natien zig zouden konnen verftaen. Óórdeelt nu,

hoe veél het de otidjie Schryvers \elfs daer aen gelegen is ge-

wee'fl, het fluk van de Koopmanfchappen aen de liunne , en

gevolgentlyk aen alle de Naerkomelingen in-te-boe\emen- foegt

daer by , dat, volgens denfc!terp\innigen Seneca (£z«/?.56_)

de ledigheyd met haere gevolgen en onheylen doór de

bezigheyd' en hanteringe verdreven word. Nihil tam

certum eft , quam otii vitia Negotio difcuti. Alle J!ag

van finten en gebreken komen voorts uyt een voddig en gemak-

kelyk leven ; alle geluk en voórdeel uyt een beijg en werk^aem

gedrag : men moet de Ondervindinge maer tot getuygen nemen*
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Gelukkig mogen , jae moeten wy ons dim noemen , datjyne

Keyierlyke Apoflolyke Mnjefleyt, JOSEPHUS tien //, ' ons

belang joo \eer ter herte trekt, en ons wederom gaet toebrengen-

dien Gulden Tyd , van den welken cn\e Poer-Ouders aen

ons nauwelyks liet geheugen hebben nnergelaeten ! Gelukkig ,

ygge ik onderraad , ja dry-en-viermael gelukkig , ( ó terquè '

quaterquè Beati ! ) om dat on\e \iieke dóór eenen \oo-kloeken.

Verdediger begonft en vervaarden word! eene Zaek , die flawt

op de gronden van Geregtigheyd ! Ik mag dan met den wel-

fprekenden Demofthenes wel \eggen ; Quemadmüdüm Do-

mils, Navigii, & aliorum id genus firmiffima fundamen-

ta efïe oportet ; fïc etinm Negotiorum Adfaxumvè princi-

pia Si caufas veras ac juftas efle clecet. Gelyk het van

noode is, dat de Fundamenten van een Efuys, Schip,

en van diergelyke Gebouwen zeer fterk zyn ; zoo be-

taemt het ook , dat de beginzels en de oorzaeken van

de Snemenhandelingen en hanteringen oorbjer en regtmae-

tig wezen.

't Zal dan 't minfle ^yn van myne pligt af-te-fchet(en eene ,

wel naebuerige , dog aen \eer vele vóór een groot deel nog

onbekende \aeke; een klyn licht kan ook aenleyden , om al-

lengskens tot den vollen dag in te-gaen : Daerikkon en bon~

dig\al tragten tefchryven, \pl den Le\er my aennemen , \oo

ik betrouwe, vóór fynen

Altyd-dienftwilligen Vriend,

Gelyk ik my onderteekene

J. A. F. PAUWELS.

 



 

EERSTE AFDEYLINGE

„ DEZER

BESCHHYVINGE *

Handelende van de Vu-moerde Oudheyd der Rivier*

DE SCHELDE.

@>-*«® Aerlaetende te handelen van de Zee, haere ver-

X J) > fcheyde benqemingen , der zelver oorzaeke - en

^,£diergelyke; zegge ik alleen met den Ouden en
wv-vu geloofweérdigen Schryver IJïdonis , dat fy is eene

algemeyne Feryiemelinge van \aemen-vloedende tfaiers. Cnl-

ieclio reciprocandum Aquarum generalis. Dit gevoelen is ,

om zoo te fpreken, het zelve, waer van ons het Boek

Genefis gewag maekt : Congregationefqul Aquarum (Deus)

appeilavit Maria. En hy (Godt) hééft de fenjiemtltngen

der Hamers Zeeen gtnaenu. 't Is hierom, dat den Oceaen

den J^ader en Prince aller Rivieren. en Bron-aders geheeten

word. Oceanus Fiufiorum omnium Fontiumquè Pater & Prin-

ceps.

Dit onderftelt zynde , is het gemakkelyk om befluy-

ten, dat'er van alle tyden zekere Waters" zyn geweélt,

die de Zeeën geduerig gevoed hebben , zig in de zelve

nu en dan ontladende; en fchoon die alfdan miflchien

nog den Naem hadden van Zee, als niet genoegzaetn

verdeyld, of afgefcheyden , 't is nogtans zeker, dat-ze

jnet den Tyd eyge benoemingen gekregen hebben : om

nu van die naemen den oorfprong en de regte betee-

kenifïè aen-te-wyzen , is altyd niet doenlyk ; ook is het

metymaels eene zoo-genoemde hairklieverey , niet, of

Zeer weynig voórdeefig aen de Lezers.

De Schelde , in 't Latyn Scnldis , en by de Oude Scalda ,

is- eene der vermaerdite Rivieren van Nederland: haere

Qudheyd blykt ons by de oudfte Schryvers , als Plinius,

Tatiatt', Csjar; egae Oudite^d) die alliüevrel-ze niemand
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in twyffel trekt , evenwel eenigzins ter dezer

dient opgehelderd te zvn. Raymundus Marlianus , die

over de twee laefte Autneurs fyne Bemerkingen heéft

gemaekt , bekragtlgt het zelve gevoelen , en zonderlin

ge dat van Ctt/ar , in fyne zoogezeyde Commentarien

gewag maekende van Scaldis, AeScfelde: ja Ptolomaus ,

felyk GuicciartRnus , die de Nederlanden zoo treffelyk heéft

efchreven , ons getuygt , maekt van den zelven ffa-

ter-vloed gewag , alhoewel onder den naem van Tabuda.

Onder de voórnaemfte Rivieren van Nederland fielt den

zeiven Guicciardinus de Schelde, alwaer hy zegt: Dóór

dit Land vlieten \eerfchoone en groote lf^ater-vloeden, be~

jpnderlyk vyf treffelyke Stroomen , die met hneren uytgang ia

de Zee. vallen i naememlyk den Rhyn , de Maefe, de Schel

de , de Ha ,* en d'Eem's.

De volgende Aenmerkingen zullen wat meer licht

des-aengaende by-zetten : Brabant, zegt denzelyenAu-

theur , is meeftendeel het Land, daer de Advatici ( aen~

vaft-dykers) en Ambivariti (Ambagt-byvaen-rien ) woonag-

tig \yn geweéfi : en dit, vervolgt hy, naer de meyninge van

Crffar- Wy laeten daer te zeggen, hoe, en wanneer

dit Land den naem van Erabant gekregen heéft , want

dit is zeer twyffelagtig : die by den aengewezen Schry*

ver de verfcheyde gevoelens wilt uytgedrukt zien, zal-

ze daer vinden : Ons is hier het meefte aengelegen ,

dat wy konnen goedmaeken de vermaerdt Oudhtyd van

onze hedendags joo fameufe Riviere.

De Cimbren ( Cimbri ) waeren oude Noorddttytfthe Volke*

ren , uyt de welke de meefte Nederlanders zyn get'proten.

Iet diergelyks maekt Scribanws aldus goed met de woór

den van Ctejrir : quod fl ad Originem ac incunabula univer-

Jiim Gentem deduxeris , plerofqiiè comperies Belgas effe ortoi

4 Germanis &c. Wt laeten Gorojatis, Becamis , Petrus Di-

viais , Opmeer en an'dere hunne gevoelens; den eenen.

noemt de eerfte Nederlandfche Volkeren Advatici, den

anderen. AmKvaryi , zommige ook Galli naer het gevoe

len van Cetjhr : Gallorum omnium fortiffimi belg.-e. Wy

iegter zullen ons daer over niet uytten ; om dat het on

zeker , en faemen om dat het hier van klyn belang is.

Grammayus , Scr'&anius en andere haelen de bewvs-redens

te voór'fchyn ; en die het luft , kan deze Schryvers

• daer over 'te raede gaen. De eerfte Bewoonders dan

Van Rrabant waeren klceKe en ftrydbaere Volkeren , de wel*

hè, hier en daer zi» nederllaegende , ook ontrent de

Sctelde hunne Wooningen gemaekt hebben,. en dat uys
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reden, gelyk een treffelyk Schryver zegt, om dat die

flaectf ryk was van water, en ligt om te befchcrmen. Joannts

jyiolanus haelt hier van nog eenige Oudheden aen , ook

gewag maekende van eene zeer oude bemuerde plaet-

ze Dorne of Doeren, ( nu Deiime) eene kleyne myle van

de Riviere ; waer uyt de oudheyd der eerfie Polkeren be^

kragtigt word , en faemen on\en yaterryken Stroom de Schel

de , de welke zig voórtyds voorder uytftrekte , als

Dommige wel meynen: want volgens Diercxfens fpreyde

iy zig, voór het ouABurgt, langs twee zydenzeerwyd

uyt: Scaldis utr'tmq\iè latefluebat : en fy ( overmits'er doen

gèene of weynige Dyken nog waeren ) overftroomde

de aengrenzende Landftreken : Inundans Terras omnes ,

qu/e hodiè immdantur, dum aggeres mmpuntur- Hy meynt

ook, dat hetScfyn, (SMnda) alfdan eene grootê Rivie

re zynde , zig verre uytftrekte, tot, en voórby Deume :

Sic & Schinda time late fluebat ufpif «i-Deurne & ultra üc.

Hier van is't ook, dat men nog de Overleveringe ge*

loof geéft, dat'er twee Dyken, den eenen leydende

naer den kant van Deume , ( daer nu nog zyn ,"iƒ* oude

Bor^e, Wol-frau en Rpdorp} den anderen na de Zuyd-

\yde , (daer men nu ziet de Hoog-ftraet, den Oever en

Khcfler-ftraet') zouden geweéft zyn. Het nog zoo-ge-

naemd Zand diende tot eenen weg, alswanneer het leeg

Water-tyde was &c.

Grammayus in fyn yyfde Hoofdfluk zegt, dat het Volk ten

tyde van den H. Willibrordus ( daer wy elders meer zul-?

len van zeggen ) als Dorps-gewys woonde , en dat de Schelr

de (naeft den Wefterkant ) eenijaiiultdylu was: Tempore

D. Willibrordi , cumjblidato Scaldis aggere, alibi, alibiPo-

piihis vicatim habitaret fjc. Zoo is dan doór den tyd het

Volk vernuftiger , en tot de Koopmanfduip meer en meer
genegen geworden , voórnaementlyk als men de woór-! •

den van Scribwiius in agt neémt nopens voórige tyden ; l

Quorum Potentiam ( hy Ipreékt van de Ambivariti , die

hy fchynt te houden voór de eerftbekende Volkeren

phtrent de kuften van Antwerpen; daer andere voór ftel-

len de Antoffers, Vplkeren uyt Hoogduydjïand, welke den

naem aen Antwerpen zouden hebben gegeven ) Ca-Jarimv

<evo non infimam fuiffe , nullo negotio ccmperiet , qui cos>it<t->

verit, trium inqentium Fluminum cfliis, Rheni, Mofge, &• Scal-

dse , ac Oceani variis ajïuarüs univerflim Provinciaal locu+

pletari , piftatu , tnercimomis , commeatu nobilem. Welkers

magt men ligtelyk bevinden kan , ten tyde van Cffifïir nietge-

ring (e hebben geweéjf , ff't dat men yd aenwerkt Itebhen, dof
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ftie geheele Landflreke dóór de IFaters van dry groote Ri

vieren, denRhyn, deMaefe, de Schelde, en vanden op.

en-afvloedenden Oceaen verrykt wierd , om de Fifch-vangfl ,.

f.oop/utndel en toevoer \eer vermaerd \ynde.

De getuygenifle van andere Schryvers van laetere

tyden zullen de vermaerde Oudheyd en cude fermaerdheyd

ön\er berugte Riviere ookniet min luyfter konnen byzet-

ten , als wy voórnaemently_k aenmerken , dat by-naer

geenen der zelve haer in ffilzwygëntheyd voórby-gaet.

Philippus Chtverlus, Introductione in Univerfam GeögrapKam,

jnaekt ons , uyt de getuygenifl'e van Plinius, indagtig de

oadheyd der Schelde , Scaldis Fluvii. Georgius Hornius, in

Orbe Politica , ftelt de Schelde onder de bepnderfie Rivieren.

Andere Geögraphiflen bekennen het zelve , en ik vinde

fchier niemand, die zulks in twytfel derft trekken ;

daer ik van andere Water-loopen net beginzel , begroo-

tinge en zoo voorts , genoegzaem afmeten kan.

Imand zal deze Bemerkingen van gering en klyn

voórdeel miflchien denken te zyn ; maer dezen , eer hy

Zoo oórdeelt, peyze eerft voór al, dat de Nederlanders

zig ten alle tyden aen deze Riviere veél hebben gelegen

gelaeten , en T?y gevolg alle die met recht hebben trag-

ten te overfuygen , de welke hae.re vermaerdheyd , en

^onderlinge mutigheyd hebben willen inkorten doór af-

gunft of liften , die fy , ziende de zelve in Koophandel

van dag tot dag toenemen , hebben gepoógt te verdob-

belen , bezonder in de zefthiende en zeventhiende Eeu

wen : al het volgende zal ons dit beter doen bevroe

den, naer eenige korte aenmerkingen.

De Chronyken maeken ons indagtig , dat die van Ant

werpen anno 1485 (nu 300 jaeren geleden) eenen be-

rugten Zegenprael over die van Vlaend&ren bevogten

hebben: die van Gend hadden tuflchen Saftinghen en

Calloo op den Cloppersdyk ontrent de Schelde zig met Ca

non en Manfchap fterk gemaekt; fy waeren aen o/z{«

Kooplieden zeer nadeelig ; maer hebben eyndelyk de ne-

derlage gekregen : het Fort of Blokhuys wierd doór de

onze ingenomen den 33 van April, op den Feeftdag van

den H. Georgius: hierom .hééft men alhier langen tyd

eene jaerlykfche Proceffie gehouden totdenjaere 1751.

Geiykerwys dan de Zee doór de Rivieren gefpyft

word , zoo worden de Rivieren doór de Beken , de Bekert

doór de Bronnen gevoed en vermeerdert ; dog weynige ,

eens gevallen zynde in de Zee, keeren weder tot hun

nen oorfproug : dit nogtans is de Schelde eygen ; en hoe
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het zeldzaemer is, hoe meer het dient tot verwonde-

nnge,dat deze tot alle Koopmanfchap bequaeme Rlviere ,

J&er door het opkomende Zee-water eenige ueren °-e-

waflen te hebben , wederom naer eenige ueren afv

£°P5' ^ Z)£ ontlaft i" *« £™>tó* Oceaen, of algemeyne

Moeder der Wateren: dit Water-getyde noemt men £tó«

earioed: daer wy elders meer van zet"*en zullen.

IJe
.

de Zee, gelyk. bemerkt is, zig ontlaf-

tencie, tzy door zienelyke mengelingen, 't zy doór on-

öeraerdfche invloedingen, hebben hunne Waters vcór

geenkleyn deel uyt de regens, dewelke of in henne-

«ervaüen , of doór de aerde aen hen worden mede-

gedeylt ; waer doór fy den eenen keer meer, den an

deren min vloeybaer zyn : wy laeten dit toe aengaende

tteyne Rivitrkeai ofte Beten , maer geenzins nopens onze

groote en wyd-iytgeftrekte Riviere , de welke doór de Zee.

zonder oyt gebrek van Water te hebben, gevoed word.

Wy Itaen geerne de andere Water-vloeden toe , dat fy

goude Rivieren genoemt worden, als taais en Paclolus:

wy benyden niet , dat den Nilus doór fyne vrugtbaere

Waters de Akkers van JEgypten vet-maekt : dat Rho-

danus om fyne fneiligheyd , Danubius om fyne groote

«ytgeftrektheyd , zeer vermaerd zyn, willen wy geen

zins betwiften : dat Euphrates en Tigrh in het heyli»

Jloek zeer geroemt worden , konnen en willen wy niet

tegenfpreken ; maer wy zullen by alle.dit egter ook

met gedoogen, dat de Schelde voór een flegt Rivierken

(gelyfcfy doór de ftremminge der Hollanders nu landen

tyd geichenen heéft te zyn) zoude paifeéren : daerom

zeggen wy, dat het onbillyk is, dat eene van-ouds-beken-

<ie, en aen de Ooftenrykfcfie Nederlanden joo nurteRiv'ie~

re, joo langen tyd gefloten is gebleven i zeker doór eene

taetzugtige Staet-kunde van onze naebueren : dus hou-

•den wy het voór eene ongehoorde begeérlykheyd en af-

gunft , onze Nederlanden te blyven aflluyten van een

Voordeel, dat aen de zelve van Ouds altyd eygen is ge-

weéft: daer voegen wy nog by, dat het eene "onverdra-

gelyke vermetentheyd is het als-afgeperfi Recht van die Ri-

vieregefloten te honden , tot heden toe nog te willen hou

den ftaen tegen alle de daer-tegen-aengewende poogin

gen. Men kan ons niet opwerpen, dat wy ietzeldzaems

afvraegen; inde vorige Eeuwen, gelyk elders breeder

zal bewezen worden , is op de Scfalde'Aoór alle Natien

langs alle kanten Koophandel gedreven ; en hadden Wy

wat meer kenniffe van de eerfte tyden naer de Geboorte
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Clirifti , wy zouden de oude fermaerdheyd van Scaldis in

vollen middag konnen flellen: dit moeten wy nogtans

altyd zeggen , dat aen den Koophandel, aldaer vele jae-

reri gedreven , het geluk en opkornft van de nu Ooflen-

rykfche Nederlanden , en voórnaementlyk van Brabant toe-

te-fchryven is. Dit wetende hebben de fereenigde Pro

vincien onze Rzviere eyndelyk tragten te doen fluyten ,

waer toefy gekomen "zyn doór het Traftaet van Munfler

in den jaere 1648 ; * d'ie nogtans altyd zelfs de Vrye

doórvaert der Wateren tegen andere Volkeren hebben

houden ftaen. Een der verlichtfte Verftanden , die Ho/-

land oyt heéft gehad, is geweéft den grooten Hu%o de

Groot: de/en heéft gefchreven een Werkjen, voór Titel

hebbende Mare liberum, Opene Zee , vrye Doorvoert, on-

gekrenkten Koophandel: in het zelve beweért hy , bezon-

der tegen de E/igelfche, de welke tegen alle recht de

Zeevaen in vorige tyden zig hebben aengemaetigt, dat

het onbillyk gedaen is , dien grooten , en van Godt tot-

iders-nut-g'efchaepen Waterplas , die hem alleen de pae-

len heéft geftelt , doór menfchelyke ma-gt te willen be-

paelen: en fchoon een zeker Engellchman, Joannet

Seldenus , doór een Boekje , gezeyd Mare daujïim , de ge'

Jlott Zee , het tegendeel heéft tragten te beweéren, oog

hebben de fereenigde Provincien zig daer altyd tegen

geftelt, en alle hunne kragten ingefpannen om de Vrye.

Navigatie ( ten minften van hunnen t' wege ) te verze

keren. Óórdeelt nu eens , onpartydigen Lezer , hoe

zeer het is ftrydende tegen de rechte reden, tegen het

recht der Natuere , het geluk der Volkeren , en 't alge-

meyn beft der Landen , eene Riviere , die als van de

Hatueretot Koopmiinfihappenis gefchikt, zoo langen tyd

gefloten gehouden te hebben, ja nog (het gene onver-

dragelyk is ) te willen gefloten houden , zoo ten onzen

opzigte , als van andere Volkeren, de welke met ons

andeifcins , tot wederzyds welvaeren , Koophandel zou

den dryven. Den berugten Heere Lïnguet geéft het in

fyne onlangs - uytgegeéve Werkskens genoegzaem te

kennen , en doet een-ider klaerlyk befchouwen, dat het

* Den XIV Artikel luyd dejaengaende aldus : De Riviera

de Schelde , als-mede de Canaelen van 't Sas , Swyn, en

andere Zeegaten daer op refponderende , zullen van de

zeyde van de Heeren Staeten gefloten worden gehou-.

den. Noteért de kortheyd van de\tn Artikel, ais-of yvór onf

dier niet-veil aengelegeti hadde

/



" Etrfle Afdeylinge

Q^********^**^^

eeneverfoeyelyte Geld^gt zyn moet, die zulks te-en al

lebewyzen nog derft houden ftaen. ' ° al'

awVmn ' ,««-

iTi4jeneyt , JUM,PHUS i/oz tweeden , onzen o-énaedio-en

dat

> wel eertyds eenen «,OOT*M
JE&pten , Aie met zonder groote koften ee-

GM& m verfcheyde loopen verdeylt De Voórteél

•der au^ .
de nL f/ T™ Vyhaelen, ten waere ik beloóft had-
rie niet te wyd oppig te zullen zyn. Den derden Arti-

lu rates, Scaldimquè cito pervadite curfu ;

trKHua:
Snvoh* Europa pamm , procefae ad Indos ,

f^os videat primofoU peruflus Arabs :

P«ö noftri venfa Patres, pertingae fan/lis

Sltifpicits; nam vos ultima Terra peut •

rettanm qiiodcumque fuper camemnlte , dan

teiltcet immenfa Calle pamnuir opes:

Portos ent veflris meta optatijjima votis

Et Superi facient pondm habért preces

I" rates , Scaldimquè cito pervadite curfli,

Pa-Pehgifuclusiu, redite rates.

<xut Schepen, gaet met vlyt dóór Tethys wilde boeren

En keert met ryken buyt gelaeden aen ons Land ' *

bymoet naer Indien verr* dóór Europa vatten : l •

^ dat den parten Moor Ukomen yet aen Strand:

ZeÏÏI \Neértan&th ™ » >"»«>'>8 l** g'fttken

teylt daerfloutmoedig toe , en ftaekt noyt uwen loóp i

ven angft van het tempeefl \al aenftonds \yn geweken

^Ismen \igflreelen kan dóór een gegronde hoóp. '

Ue Haven is naby , en red U van be^aeren,

Ue Goden •(yn bereyd te geven tFhulmaem hand:

Gaet Schepen, \eg ik nog, dóór Tethys vilde baerM^

e* keen met ryken buyt gdaedm aen ons Land.



TWEEDE AFDEYLINGE,

Handelende van den Loop der

S C H È L D E (J-c.

DE Sch(lde~'t eene der vermaerdfte Rivieren van Afc*

derland , gelyk nu eenigzins bewezen is , neémt

haeren oorfprong in Picardiën , in het Land van ferman-

dois by Eeaurevoir, niet verre van Caftelet, aen den Berg

Saint Martin , daer de Somme en de Sambre ook hunnen

aenvang uyt nemen : komende uyt frankryk, neémt

haeren loop naer Cameryk, en belproeyt dezelve Stad i

dan vloedende naer Henegouui, befproeytfy5oucAK'nen

f'alenfyn , ontfangende de Riviere Ronelle , en begin

nende om Schepen te draegen bequaem te worden. Daer

naer word fy tot Condé vermeerdert doór de Haine ,

komt binnen het Graeffchap van flaenderen , en , ver

groot zynde doór de wateren der Riviere de Scarpe^

loopt doór SintAmands ; en aldus, noórdwaerts keeren-

de, vlied fy doór de Stad van Dcomick , doórfnyd Au~

denaerde, en de Hoofd-Stad van Ooftenrykfch Vlaen

deren Gend, aldaer ontfangende de Leye en de Lieve, \

en eenige andere kleyne Wateren. Van daer neémt de

Schelde eenen krombógtigen doórtogt, loopende langs

Dendermonde en Rupelmonde, ontfangende den Dender ±

Etmer, de Senne en den Rupel, alle Ncderlandfche Ri

vieren. Eyndelyk fcheyd fy het Hertogdom van Bra-

tant van het Graeffchap van Hoenderen, paffeérende langs

Antwerpen , alwaer fy eene aldergemakkelykfte en aen-

genaemfte Haven maekt , aen deze ' !ux>gvermaerde Stad

C gelyk Guicciardinus haer noemt ) haer eer bewvzende ,

en zig over de zelve als verwonderende ; eertyds met

alle flag van Schepen bedekt, en doór den Koopfandel

doór geheel de Wereld berugt, nu doór de gefchillen

met fyne Keyzerlyke Apoftolyke Majefteyt, en de

Staeten Generael der Vereenigde Provincien zeer be-

faemt. Dry a vier mylen van-daer verdeylt fy zi" in

twee Stroomen of Ermen, ontrent het KafteelVan &ƒ-

tingen , Noórdweftwaerts van Antwerpen gekomen zyn

de ter regter zyde van Brabant , en ter flinke van PTaen-

<feren: haer in twee bogten gedeyld hebbende, waer

van den eenen geheeten word den Hond, * fmyt-ze zi«

" Depn heeft eertyds een Gragt geweéfi , die Keypr Ottho

heéft doen groeven om Zeeland van Vlaenderen te fchey-

Fofla Otthonis.
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in de groote Zee of den Oceaen, en loopt binnen Bift-

vliet , in Maenderen , en Tlifflngen , 'm Zeeland gelegen,

Den anderen erm , behoudende den naem van Settelde

ftrekt zig Noórdwaerts, -en vloed langs Eergen opZoom,

alwaer hy de RiViere van den zelven naem ontfan°-t '

pafleérende tuflchen de Evlanden van Zeeland, verdevk

hy de zelve, daer het Water aldergrootft is, in 0J/2-

Zeeland en Wejl-Zeeland , daer hy eenige Steden be-

fproeyt ; en werpt zig ten keften in de Ze* , taffchen

het Eyland van Walcheren en Schouwen- fynen naem ver-

Hezen de.

Tot meerdere opklaeringe zal het den goedwilli?eit

Lezer , zoo ik denke , niet zwaer vallen , aen de vol

gende Aenmerkingen eene gunftige oir te leenefl.

Het word voór eene zeldzaeme zaeke en groot ge-

rief aenmerkt , dat deze onze zoo-gunftige Riviere

een zoo wonderbaerGetyde onderhoud, gelyk Guicdar-

dinus zeer wel aenteekent , alwaer hy zig in dezer voe

gen is üytdrukkende : Den Zee- vloed en het Getyde komt

met den loop der nieiwe wajjende Maene van Weft naer

Ooft : en 'onderwegen geene Eylanden vindende, daer hy inge-

drmgen word, vlied yetelyk voorts; \oo dattnen nainvlyks deit

vloed gewner word, getyk in Canarien en Madere : moer

tien vaft Land komende, ( gaet fiy voorts) dner hy gedron

gen en gedwongen word, betoont daer ook wonderlyke en me

nigvuldige werken , in langheyd van tyde , na de gelegentheyd

en Havens des Lands. Den zelven geloofbaèren Schry»

ver, naer eenige Exempelen van Landen en Steden aen-

gehaelt te hebben nopens deze Materie, zegt aengaen-

dedeNieuWe en Volle Maene: Te Shiys in Vlaenderen

is liet hoogen Zee-vloed t' een ure , t' Armüyden in Zeeland

ten twee uren, t' Amfterdam in Holland ten dry uren; en

daer naer , inkomende dóór de Boezemen en Rivieren, verfpaed

het nog meer: 500 is het te Bergen hoog Water te vier uren ,

tn rAntwerpen ten \es uren &c. Als men nu overdenkt,

dat onze Riviere zoo naer by de Zee gelegen is , en van

des zelfs Wateren altyd gefpyft en onderhouden word,

lovendien , als men overweégt haere fthoone gelegent-

heyd voór Omwerpen, daer wy in den volgenden Arti

kel breedvoeriger zullen gaen van handelen ; moeten

wy dan niet verheugd zyn, als wy aen de Vrye Doór-

vtxrd gaen gedenken, de welke ongetwyffelt het geluk

en welftand van onze Landen zal wezen ? Wy mogen

wel blyde zyn over zoo-voórfpoedige nakinge , zon

derlinge, als wy gedenken , dat den gezeyden Autheur

•
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rond uyt zegt van vorige tyden nopens zoo fchoone

gelegentheyd van Haven , heden nog de zelve , dat ft

de ooi\aek was, dat dit Land eenen Stapelen Merkt vanganfeh

Europa w'urd. Eertyds was tot Antwerpen , volgens de

Zelve getuygenifle , hei Fondament der Kooplieden, die over

al Kaopliandel dreven ; en waerom zoude de zelve ge-

luk-zon ons niet even-eens konnen befchynen , die on

ze Voórvaderen zoo gunftig is geweéft ? Waerom

zouden ontallyke Vremdelingen tot ons wederom niet

herwaerts komen , gelyk fy eertyds op onze Kaeyen^

en op onze Bor\e .gezien zyn geweéft ? . . . Onze hope

yoórwaer , en ons betrouwen zyn de aldergrootfte; is.'t

dat den Hemel aen onze wenfchen gunftig wilt zyn.

Ik fwyge .van de verfcheyde foórten van i^iffchen^

daer deze Riviere zeer-ryk van is : als Stewen , Salmen -9

Tarbotten, Tongen, die door de Zee aen haer in groote

menigte worden medegedeelt; daergelaeten die, dé

welke fy zelver teelt , en in ongelooffelyken getalle

yoed : Snoeken , Karpels , Botten , Krabben , met vele an

dere , worden van Guicciardimis ons aengehaelt.

Al wie de Adaffen doórblaedert , zal van onzen voór-

Seeligften ffater-flroom , van wegens Al het gezeyde,

met veél lof «efchreven vinden ; en daer is nauwlyks

Reyziger, of hy gaet die alderfchoonfte gelegenthëyd

aen onze fFerve bezigtigen , en keert daer van weder

met de hoogfte verwonderinge : zoo dat wy onze Stad

Jnet alle en igelyke de bezonderfte in dezen hoofd*

wel mogen vergelyken.

ïn de Befchryvinge van Amflerdam ofAmflelredam vin-

oen wy de bekenteniffe en lof-galm der Hollanders aen*

gaende hunne , zoo fy haer noemen , grootfte KoopftaH

van Europa , daer fy, naer aen de Indiaenfthe en JEgypw-

fche Steden vergelykende, ja zelfs Mempltis , Cayrus\ Ka-

lylon eh andere daer nevens ftellende, haeren eeu-

vigduerenden voórfpoed- als willen verzekeren eti

vanftellen ; maer gelykerwys de Kovpmanfciiap eens uyt

ionze Haeven verdwenen is , zoo kan de Zelve uyt de

hunne ook eens haer affcheyd nemen , en wederkèerea

tot die Landen , aen de weïke fy doór lift en overmagt

eertyds onttrokken is. Amflerdam , gelyk men leéft in

de zelve Befchryvinge , kan Duytjbnd, halten , Spagnien,

l^rankryk , Engeland , &~c. in Koophandel en Schipvaerden over

de ganfche wereld ligtelyk de loef afftektn ; maer wie

bemerkt hier niet eenen onverdraegelyken hoogmoed,

die uyt een al-te-grOot betrouwen op voórfpoedige Ty
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den is voortskomende? hebben de Hollanders dan gemak-

kelyker Havens, als wy ? Moeten fy van den Koophan-

«fe/meer gunft genieten, alswy? Is hun Recht daer toe

meer gegrond, als het onze ? Het conttarie is aenftonds

te bewyzen : alle Scheépslieden en Zeevaerders ftellen

onze Haven voór de hunne, wie-ze ook zouden mo

gen wezen. Het geluk , dat ons eertyds- heéft toege-

lacchen , kan aen hen , die het mifichien niet wel beje

gent hebben, wel haeft den rugge keeren, en tot ons,

die nu zoo lang als geprangt gezeten hebben , zig be

geven. En wat het RECHT DER SOUVERYNEN en MO

NARCHEN tot de frye Doórvaerd is belangende, dit is zoo

vaft gegrond , dat het niet meer kan tegengefprokeii

worden : want geen zoo klaer bewys der Geunhérde Pro

vincien kan'er by-gebragt worden , of fy moeten even-

vel bekennen , dat fy doór Rebellie en ongeregtige Oór

logen hunne Wettige Overften tot zommige Artikelen

als gedwongen hebben , die met recht wederom konden

eyflchen, dat hen zoo fchandelyk was afgeprangt. Sy

zeggen in de aengehaelde Amflerdamfcln Befchryvinge, dat

het woeden der dolle Krygers Antwerpen de wie&en heéft

gekort; maer wie is daër meeft de oorzaek af geweéft,

als de oproerige Geiden , daer wyby&r«fa, Bentivoglio,

en hunne eyge Schryvers genoegzaem bewys van kon-

nen vinden ? eenen hoop altyd-hardnekkige , doór fa-

men-zweéringe fterker geworden , heéft den Oórlog

blyven voeren , en onder den naem van vegten voór't Fa.*

derland het Land ganfch tragten te verderven.

Voorders kan Amfterdam wel eene Koopftad, ( wy be-

nyden haer dat niet) maer miflchien de grootfle Koop-

Stad der wereld niet meer blyven ,gelyk fy eertyds voór

gegeven hebben : men kan daer (chier de Schepen niet

tellen ; men kon dat ook voór Antwerpen eertyds niet

doen : en gelykerwys fy van ons dit geluk geërft , of

doór baetzugtigheyS afgenomen hebben , zoo eyffchen

wy dat weder met zoo veél te grooter recht , om dat

wy fchuylen onder eenen Monarch, aen wie bekent is,

wat nadeel doór deze ontneminge fyne Landen al-te-

veél geleden hebben : laet-ze verheflen hunne Zee-Ad-

miraelen Tromp, Ruyter, ftinGaelen, Heemskerk ; deze

zyn geweeft : ons zullen diergelyke , des noodig zyn-

de, niet ontbreken. Zoo dat ik onze fermaerde Rlvie-

re hier wel mag invoeren , fprekeude op eene rechtzin-

pigewyze in dezer voegen:
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T K , die voórbeden plagt een groot getal van Schepen

JL Te draegen op myn' rugg', met vollen buytgelaên,

Word nu doór argelift en eyge baet benepen

Van die al-om het Recht der Volk'ren tegenftaen :

Ik , die langs Ooft en Weft myn' Waeren liet verfpryden,

Én wierd van ider-een geeert en hoog-geagt,

Voel my nu wederom van zulke Luy benyden ,

Aen wie doór my wei-eer 't geluk is toegebragt:

Ik, die aen menig Ryk trouwhertig ben gebleven

Doór wederzydfch Accoórt en vriendelyk verdrag ,'

Zien ander' op myn heyl wangunftig aengedreven ,

Op dat ik noyt en zien myn luk in vollen dag.

Was eertyds niet myn'Naem verbryd langs alle kanten,

By iPAntipóden zelfs , ja 't Zonne-licht voórby ?

En zag men aen de Wal geen' Zegen-bogen planten?

En was men om myn heyl niet t' alle -Honden bly ?

En zag men den Moluck en ryke Perjiatnen

Niet komen aen myn ftrand met ongemyne Waer ?

En zag men niet den Moor vermengt met d'lndïaenen t

Daer ider-een van hen quam myn' bevelen naer ?

En heéft het Ryk Peru aen my niet toegezonden

Syn' Peérels, fyn Gefteent ? Brafiliën- fyn Goud ?

En heéft men in ee.n' plaets niet menig fchat bevonden ,

Waer op den bleeken nyd nog alle dagen grouwt ?

En is de ryke Stad , nog by-genaemt Van Handen ,

Of wel van Handelen , 't geén haer meer eygen is ,

Dan niet een Schoól geweeft van allerley' Verftanden

In fchoone Wetenfchap tot haer behoudenis ?

En is haer met het Geld den-voórfpoed niet gekomen,

Die fy alnog geniet , fchoon niet gelyk het plag ?

Heéft haeren luyfter niet geduerig toegenomen ,

Terwylen dat men daer de grootfte Schepen zag ? . . .<

Jk was gelyk een' vloer, daer duyzend Kielen lagen,

Of wel gelyk een Bofch met Maften-hout beplant i

Zoo dat-ze , die my dan in volle wezen zagen ,

My eerden voór iet Groots, of't Wonder. van het

Land.

Het Goud lag op de Kaey als hout of flegter waeren ,.

In menig hoog Gebouw wierd alles opgebrogt,

Men zag'er alle ding in zulk getal vergaeren ,

Dat ider-een goed prys de befte zaeken kogt.

Het EJs'-en-OoJters-Huys doen nog op heden blyken ,

Hoe ik hen gunftig was; en menig ander flot

Is nog een teeken , dat ik 't eerfte quam verryken

Het treffelyk beleyd van menig Huysgenot . . .

-



jB Tweede Afdeyltngt ,

O ! dat eens wederquam die ure van verblyden ! .

Ik deéd myn' Waters gaen veél fneller, als ik plag i

ïk ftelde weedom, fmert, en agterdogt ter zyden ,

Waer 't dat ik wederom myn eerfte wezen zag :

Jk kroonde weer myn hoofd met verfche Liflè-blaêren,

Die ik zoo langen tyd niet meer en hebb' gemint,

Ik deéd de Nymphen en de Tritons faêm vergaeren,

Ik wierd op vrolykheyd en zegen-prael gezinti (

Vrouw Tethys , 'k weét het yaft , zou zelver als herleven,

En nemen faemen deel in myn' «ewenfchten ftaet ;

Tfepuintts zoud' ook blyk van fyne Vreugden geven ,

EU toonen , <lat myn luk hem diep ter herte gaet.

Het aerdig Zee-gefpan, van allen kant gekomen,

Zoud1 laeten 'twoefteRyk, en naerd'ren aen de Wal ,

Daer eens de Koopmanfchap zoo zeer heéft toegeno

men ,

Dat ik het nimmermeer naer eyfch vermelden zal.

De Waters zouden zelfs zig veél beleéfder toonen ,

En JEbhis , den God der Winden, zou voór-al,

Niet in een harde rots , maer aen den Oever woonen ,

Geftreelt en uytgelokt doór 't ftaedig Feeft-gefchal. . .

Maer zoet; waer gaen ik heen? ik fchyn my te bedrie-

gen , <

Ik ftel my iets te- voór' , dat nog onzeker zy,

Ik fchyn my doór een fchim in flaep te laeten wiegen ,

En maek my zonder grond of vaue reden bly ;

Ik denk' op 't voórig lot en aengenaemfte ftonden ;

Dog pys niet op de fmert en hoón , zoo lang geleên ,

Als of ik reeds den fchat^myns welzyns had gevonden ,

En of den duyft'ren nagt van tegenfpoed verdweén.

Duykt Scaldi , duykt uw hoöïd in de beroerde baeren ,

En dat uw Water-kruyk geév traenen op het pas ;

Hoe meerder vreugd gy toont , hoe meer g'u zult be-

fwaeren ; ,

't Is immers nog zoo niet, gelyk het voörtyds was :

Laet hooren een gedruys van hobbelende ftroomen ;

Dat aen uw' Oever Iterv' het Lis en jeugdig kruyd ;

Dat nimmermeer en bloên de lieffelyke boomen ;"

Dat alles aen uw Strand fyn voórig leven fluyt.

Dat uyt een donk're rpts laet een geluyt zig hooren :

Dat fader Scaldis treurt , en injyn"1 traenen Jmilt ,

Dat hy in 't \iltig nat van \in is te verfmooren ,

Om dat fyn droefheyl noyt ver\oet is ofgeflilt. . .

A\s Scaldis dus fyn ktagt met innig' herte-prangen

Liet galmen doór de Lucht, doór Echo wcêrgeftiert ,
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En dat geen plaets meer vond fyn eerfte Ziels-verlangen,

Vermits naer lang gezugt hy niet getrooft en wierd i

Is eyndelyk de Faem verfchenen op de baeren ,

Niet, als-ze zomtyds is gekleed in droevig rouw,

Maer wel met een gelaet , dat reeds fcheén te verklaeren,

Dat fy de droetheyd haeft in blydlchap keeren zou.

Sy nam haer Feeft-trompet , en liet deés' woórden klin'

ken :

Staekt, Neêrland , taven druk , laet voeren uw ge\ugt ,

Gy \uit van-mt-voortaen uyt foórfpoeds-horen drinken ,

Ik breng U heden dat \oo lang-verwagt gerugt.

JOSEPHUS, die fyn' Naem dóór vrome Helde-daeden

Doet flyg'ren in de Loch( , doet klinken Oojl en- ffeft,

Voor-by het Zonne-licht , en boven de Cycladen ,

hehertigt meer en meer het Lands gemeyne Beft:

Hy opent een Rivier, die doér argliftigheden

Zoo-lang gefloten bleéf , en doet-\e nu voortaen-

Tot voordeel ftrekken van fyn* Ooftenrykfche Steden ,

Dewyl men \onder leed \iet alle Schepen gaen.

Den VyandJtlüet te kort , de baet-yigt ligt verflaegeni

Het Recht heéft d'overhand , het prangen it gedaen}

X>e Zon van ons geluk \iet men in glans opdaegen ,

. Het Scheld en is maer een met Zee en Oceaen :

Antwerpen gaet voortaen den Koopmans-flapel we\en ,

En die men 't \yn ontnam , \al dubb'le winflen yen ;

Daer eens de Koopmanfchap was deftig opgereden ,

Daer keert fy wederom ; noyt jcJ/ haer leed gejchiën.

Op een' zoo blyde Maer' is Scaldis opgerezen ;

Syn traenen droogen op ; en aenftonds fyn gelaet

En is niet als het was, men kan de vreugd daer lezen,'

Zoo dat hem dit geluk tot aen het herte gaet :

Dan heft hy 't grazig hoofd te midden uyt de baeren,

En fteékt fyn' handen op met een' hervatte kragt ,

Om met een dobbel vreugd fyn' wenfchen te verkla'e*

ren,

Die hy nog vrugteloos maer reeds hadd' voórde-

bragt :

Dank Goden , Goden dank , dank \eg ik duy^end keeren ,

Die my , die myn genot \oo üeffelyk beflraelt;

Wu \al myn' \egenprael van dag tot "dag vermeeren ,

Om dat ik mynen wenfch ten vollen heb behtielt-

Voer 'tgeén oen my belangt, k \al alle dagen melde

Uw noyt-gehoorde jonfl, tot nut van 't Vaderland a

Tot \onderlinge baet van myn geminde Schelde,

Ja tot een Vrë-verbond en duerraem Liefde-pand*
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Antwerpen \alvocr-afnoyt deyn dag vergeten,

Moer tot een eeuwig blyk hoer' Handen laeten ftaen

Op dat aloude Borgt; ja ja/, in magt gebeten ,

Duór luyjler en ge\ag tot tien de Sterren gaen. . . .

't Scheén, dat fAntwerpftlieMaegd deés' woórden hadd*

vernomen,

.Dus is fy tot het ftrand genaerdert met eerbied,

Én is den Zegenprael bly-geeftig toegekomen ,

Daer fy met het gevolg den blyden Scaldis ziet:

Dan heétt ly tot de Stad vrymoediglyk gerproken:

O Pertl van myn Kroon! nu hebt gy , dat u paflt

Uw Oogen, dóór den rouw veél jaerfn toegelaken,

Zyn nu van't \iltig nat ook teenemael ontlaf :

Zoo lang in 't blaitw Ayur de Sterren ytllen blinken,

Zoo iang den Oceaen \al op en neder guen ,

Zoo lang den Vijch het nat oen uwe Wal \al drinken ,

Moet gy altyd bereed tot wederliefde flaen :

Dat JOSEPH y uw woórd\ dat JOSEPH \y uv wenfchen !

Dat JOSEPH \y uw' Trooft, uw Leven, uwen Al!

Nu hebt~g& , dat gy \ogt , het doel-wit aller Menfchtn f

Maekt nieuwe vrolykheyd en liertelyk gefthal l

De Stad die wedergalmt , en fchynt als op-te-fpringen ,

't Is alles daer in vreugd en Borgerlyk jolyt :

Men hoort'er Zegenprael , en ttvat JOSEPH zingen,

Die ons dat groot geluk \oo mild heéft toebereyd.
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Handelende van de Havens , en voórnaementlyk van

dit der Sclidde voór Antwerpen.

DAerlaetende te handelen van zommige

die eenige Steden van Erabant begunftigen , als zyn

de Bmffeljche en Lovenfche faerden , tot Wlijns lof alf-

dan genoegzaem gefchreven is, en wiens voórdeel he

den nog bekent; als ook van die van Gent! en Bruggen,

eertyds doór haeren Koophandel zeer vermaerd ; itern

van AzZeeluiven van Nieuwpoon en haere Sluyfen , en wel

bezonder die van het nog-liandel-Aryvende Ófenden , niet

zonder groote kollen daer toe op onze tyden bequae-

jner gemaekt , alhoewel deze Haven , zoo de ondervin-

dinge ons leert, zeer gevaerlyk is voór de Schepen: dit

alles, zegge ik , daerlaetende , om kortheyds " wille ,

gaen ik over tot onze onvergelykelyke Haven van Antwer

pen ' , dit zullende beveiligen doór eenige nutte Op

merkingen en geloofweérdige Getuygenillen der befte

Schryvers.

• Hierom geloave ik, dat Francifcus Schottus in Itine-

rario 'van haer gc^eyd heéft: Eft hoc nobile Oppidum ,

partim maritimum , Gallis, Germanis, Hifpanis , Bri-

fannis , Italis frequentatum. Divino munere & Senatus

Providentii (ie floruit Mercimoniis , ut nee Londino in

Anglia, nee apud Germanos Franc/kfordiee . nee in Gal

lus Parlfio cedere debuerit. Deze vermaerde Stad ,niet ver

re van de Zee gelegen, is van de Franlclie , Duydfche ,

Spaenfche, Enselfche , Italiaenfche Natien bezogt ge-

w_eéft. Sy heéft met Godts Genaede en doór de Voor-

zienigheyd van den Magiftraete in haeren Koophandel

zoo zeer gebloeyt , dat fy nogte aen Londen in Enge

land , nogte aen Franckfon mDuytfland , nogte aen Paryt

in Vrankryk heéft moeten wyken. Hier toe heéft de

Haven wel het msefle gedaen ; en Moreri , naer ten iflven

propofle eenige Artikelen te hebben by-gebragt , mogt wel be-

puyten: Toutes ces Commoditez rendoient cette Ville

extrêincm^nt marchande , avant qu' Amflerdam eüt at-

tiré Ie Commerce. Alle deze hoedanigheden nwekten

deze Stad teenemael bloeyende in Koophandel, 'eer-'

dat AmjUrdam- de Commercie tot haer getrokken Iw4-

de.

-'
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Grammayus , in fyne Antverpia, getuygt , dat alle foórten

van Volkeren , alle Natiën van over vele Eeuwen deze

Haven verwondert , en alle flag van Koopwaeren daer in

overvloed hebben aengebragt , de welke van hem in

het thiende Hoofdftuk breedvoerig worden aengehaelt,

zelfs met aenwyzingen der Jaeren , als de eerfle Schepen

gekomen zyn, zoo van Duytfland en Engeland , als Spag-

nien en Venetitn &C . . . Het Chronykje van Antwerpen ,

gedrukt tot Leyden , meld ons, dat in het jaer 1508 ,

alfwanneer Koning Maximiliaen Keyzer wierd , van Pe

nenen tot Antwerpen aengekomen zyn tweegrocte Galeyen.

Ons word op eene andere plaetze gewag gemaekt'van

die twee Schepen , anno 1508 alhier gekomen uyt de Ey-

Janden van Canariën , die de eerfte waeren , de welke

uyt Zeeland en Spagnien in die Eylanden geweéft hadden.

.Andermael bevind men aldaer zeer nauwkeurig aenge-

teekent , hoe dat in den jaere 1518 , in de maend van

Junius , tot Antwerpen gelukkig zyn aengeland twee Ga-

leyen , en daer by nog wel dertig groote Meirfchepen van

Fenetien met allerhande Koopgoederen ; ja den Lezer zon

de zig verwonderen , waer 't dat ik hem defaengaende

. vele andere Artikelen wilde mededeelen. Men leéft,

dat, anno '1522, alhier in de zoogenaemde ffaege ge

wogen zyn geweéft d'eerfle Speceryen , die van de nieu

we Eylanden, gevonden in -de jaeren 1500, 1520,1521,

1522, ( geheeten Moluco , Java , Malacha , Randor) her-

waerts gekomen waeren ; als ook, dat'er van hier eenige

Schepen op avontuere uytvaerden. .Dit alles moet ons

den moed ontfteken , om zoo groot geluk nog eens te

hervatten , en met allen iver en vlyt te blyven hand-

haeven. Ik wille niet fpreken van de derthiende en

veerthiende Eeuwen , alfwanneer onzen Koophandel doór

de Jaennerkten al begonft te floreéren * ; laetere ty-

* Guicciardinus drukt \ig hier op uyt, ah volgt: ten eer-

flen is deze Stad merkelyk groot geworden , zoo ik be-

vinde , doór Merkten en Jaermerkten , haer van oude

tyden van de Lands-Heeren verleent, met groote Pri

vilegien ; maer Hertog Jan den tweeden heéft doór ee

ne verbolgentheyd eenfdeels de Vryheyd van Antwerpen

genomen , en de Stad van Mechden ge'geven in 't jaer

1300. Niet te min Keyzer Henrik den /^T/ heéft haer

die ganfchelyk weder-gegeven in den jaere 1309. Maer

CraefLodewyck van Vlaenderen , aen welken deze Stad ,

nis Houwelyks-goed , verbondenen tepande gezet was
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den moeten ons het geheugen fcherpen van zoo-ge-

loofweérdige zaeke; en de overblyfzels van de daer-

toe-beftemde Huyzen en Gebouwen doen ons het hert

opfpringen , als wy aen het naekende Voórdeel geden

ken. Volgens Scribanius is onze ryke Koop - Stad het

meeft bewoont en van de Vremdelmgen bezogt geweéil

vanden jaere 1556101 1577, en, dat men verwonderen

Zal , de Inwoonders waeren ten getalle van honderd-

duyzend , of meer ; daer-niet by gerekent de Vreimje-

lingen en Schippers, dewelke nog een. o vergroot getal

waeren uytmaekende ; zoo dat'er in de jaeren 1549 ,

56, 59, en 61 over de twee-honderd-duyzend Hoof

den van Borgers en Vremdelingen getelt zyn geweéft.

Ja de Naemen alleen van verfcheyde Hoogduydftht Pol-

keren , Spagniarden , Portugiefen , Engelfchmans , Genevoyfin ,

florentiners , Milanefen , van Luett van Pijii , en ontelbae-

re andere van de kuilen van Vrankryk en Italien, zouden

eenen langen Regifter of Naem-rolle konnen uytmae-

ken : uyt Spagnien alleen , melden ons de Schryvers ,

hebben zommige tyden over de dry-honderd Miiysge-

zinnen deze Stad bewoont , meeftendeel zeer magtig en

grooten Koophandel dryvende. Op zekere uere , twee-

mael dags, 's-middags en 's avonds, plagten alhier over

de vyf-duyzend Kooplieden op de Ronf te komsn.

van den Hertog van Brabant , heéft de

die wederom op een nieuw genomen anno 1358, en

aen de Mechelaers gegeven : doór welke oorzaeke de

ze twee Steden menig'keer tegen maikanderen hebben

geftreden , en bezonder anno 1410. Eyndelyk zyn met

verdrag twee Jaermerkten tot Antwerpen gebleven, ge-

lyk' nog tegenwoórdig , en de zelve zyn van dan af

fterkelyk gepriviligeért geworden. Voorts doet hy 6e-

wys van de\e Privilegien , en liaelt by de Peérdemtrkten (se.

Ontrent den Jaere 1503 is Antwerpen, naer dm de Por

tugiefen CaKatet ingenomen hadden , meerder gaen floreéren.

Item naer den tyde en doórtogi van Marten van RoHem ,

anno 1542, daer wy agter meer van \eggen \ullen} want korts

daer naer tuift men de Stad merkelyk verbekert, en bebouwt:

daer wierd eene ffet geflelt , dtitby de Stad, op dry-duy\end

vyf-honderd vatten na., geent huyifn \ouden getimmert wer

den : \oo dat die van buyten, \ig binnen de Stad begevende,

het getal der Inwoonders merkelyk hebben vermeerdert: men

mogt Antwerpen , naer verloop van eenige Jaeren , dan wel

noemen de algemeyne Wereld-werkt.
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Dit alles bewyft de uytftekendheyd on\er Havén , die

anderzins zoo zeer begunftigt niet zoude hebben ge-

weeft doór alle flag van Natien. Guicciardinus /taet hier

zelfs verwondert, en hy roept uyt : Het is voórwaer

\eer luftig , op eenen oogenblik tyds de uytgeflrekte vydde des

groeten ffatervloeds en 'den eeuwigen vloed en Ebbe («da er

wy voren meer af gezeyd hebben ) te atnjlhouwen ; daer~

fnboven t' alle flonden te \ien gaen en komen van- alle \ydeti

in het ronde Schepen van alle Natiën en Landen , met aller->

lye folk en Koopmonfchap ; en ;oo vele inftrumenten , ge*

reedfihappen en manieren om die teftieren: waru hier is altyd

vat nieuws te \ïen.

Men moet ons hier niet op werpen, dat het afnemen

der Koopmanfchap van "Bruggen en Bergen-op-Zoom ons

fortuen gemaekt hebben; wy ftaen dit geérne toe;

ïnaer wy willen niet, dat eenige van deze of andere

Havens met de onze zullen vergeleken worden i hier

doór is ons met den tyd eenen onnoemelyken Rykdom

toegekomen, en ('tzyn wederom de woórden van den

doórnuften Guicciardinus ) in de(er voegen is de Stad van

Antwerpen binnen korte tyden al\oo gegroeyt en vermeer

dert, dat herwaerts het Gebergte, uytgenomen Parys (die

alfdan zeer magtig was) geene rykere, nog magtigere en is :

fy f>etft 'n menigerleye wy\e de gtinjlhe Nederlanden groo-

te gunfle , welvaert , en kmgt , en is \onder twyffel, in aller

voegen en gefelteniffen% onder de voórnaemfle Steden van Eu-

TOpa , ja d' allervoórnaemfte onder alle andere Koapfieden der

gantftheJVereld te rekenen. Aenmerkt deze zoo lofTelyks

getuygenifTe , aendagt-nemenden Lezer, en denkt eens,

of Wy met meerder recht niet zouden mogen gebruy-

* fan den tegenfland, dóór die van Bruggen gedaen , ar»

de yaert van Antwerpen te benemen , benevens den weder-

fland en overhand van die van Antwerpen , kan men \ien da

Chronyke van Antwerpen , alhier gedrukt. Het afnemen

dier Jaermerkten , het overkomen dervremde Kooplieden anno

1516, de Privilegien Gr. , hebben als den grondfleen gewecfl

van ons geluk. Guicciardinus \egt de be(onderfle Handel-

dryvers te r.yz ge\veéft , (!ie van tfaer overgekomen \yn , df

Gualterotten ; daer naer de Buonvifi ; voorts de Spïgnoli ,

pltemael huy\en van grocte magt en Koophandel: voege'er d&

Ellgelfche i>y, de welke naerderfiand ookgevolgt \yn; en, naer

verloof van tyd , cntelbaere ander Natisn , die on\e vermaer-

fle Hantïe-Stad eens vvermagtigs Handel - Stad liebben g«~
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ken de woórden van zeker Boekje den Gereformeérden

Holland/ellen Apocalypfis , als welfy, die hunnen lof wat-

al-te- veél daer in verheffen: On^e onwinnelyke Magt is de

heele Wereld bekend , on(e moedige Kloekheyd heéft hoer ever

alle kanten des Werelds verfpreyd: Noyt heéft het Roomfche

Ryk \t>o verre fyne fRapenen , - als wy, gevoert. Wy hebben,

menigmael de lieele Wereld over(eylti \ou dat de Zonne geent

hoeken en befcheynt , die on\e Wapenen niet geiten en beproeft

en hebben. Dit zouden wy ook , inziende de vorige ty-

den , konnen zeggen ; en wy hopen , dat de Fortuene

?.en ons op een nieuw zal gunftig zyn , om het verlor

ren voórdeel te konnen herftellen. Wy en binden ons

hier niet aen eenige bepaelinge ; wy benyden onze Na-

bueren niet , veél min willen wy die befchimpen ; maer

wy doen altyd ons beft om weder te krygen , dat wy

zoo rechtveerdiglyk bezeten hebben : Wy laeten dea

Cardinael Bentivoglio zeggen , dat de Republiek der Veree-

vigde Nederlanden niet lang \al blyvenjtden , Volgens de ge-

tuygenifle van zekeren Hollandfchen Auteur ; maerwy

houden ook als voór zeker , dat ons geluk lyn hoofd

welhaeft zal boven gaen ft eken , al is 't dat wy onze

Nabueren het hunne niet willen onttrekken. Den Hol-

landfihen Nabuchodona\or , alhoewel nog dezen tyd herr

drukt , willen wy aen onze vyanden of mifgunners niet

opwerpen, want wy keuren zelfs af alle dufdanige Cri-

tiken ; maer wy willen ook niet , dat fy ons andere , ja

^rgere fchimpen in hunne Nieuws-bladers zullen onder

4e oogen brengen : het tegenwoórdig Werksken zal die?

nen om alle partydig oordeel te voórkomen , en wy

laeten-ze alle , wie 't belieft , daer over hun oórdeel

geven: de Schryvers, die wy aenhaelen, zyn geloof-

weérdig, en wy beveiligen ons voorts doór'tgoed Recht

en de geduerige ondervindinge , verfoeyende alle eq

igelyke die Schriften , de welke meer uyt afgunft , als

uyt goed bewys en regtzinnig oórdeel, onder verfcjiey-

de Titels, aen den dag gekomen zouden mogen zyn.

Voortsgaende in onzen .opgenomen propofte , zal het

gemakkelyk te oórdeelen zyn, hoe zeer on\e Stad alfdaa

ook in allefoórten van Hantéringen, Werken, Konf-

ten gebloeyt heéft, zonderlinge van Tapeyten en kofle~

lyke Stoffen , gelyk by Grammayus en andere ons word

bewezen ; den welken met recht , hier over als ver-

baeft Jlaende, heéft mogen befluyten: Obflupefcimt ex-

feri, cum hrtc e.rteromm totius EliroptC Mercimonia in tun-

tum aftaidere inteUigtmt. De Uytlanders finn verfldt , al»
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Jy verflaat , tot wat hoogen graed de\e Kaopmanfchappen aller

Welkeren vm Europa ( voegt daer by van Afa , Africa ,

€n America') geklommen \yn.

De getuygeniflen van Scribanius zullen dezen Arti

kel mede opklaeren : hoort fyne woórden : Quidquid

Uterquè Indus; quidquid Arabs\ quidquid Tagus,Nilust

Tyberis , Rhenus , leer , Sequana divite produxit flllXU ;

quidquid demüm Oceano toto Natura lufit, hic fedem

jures firmafle. Alles , wat beyde den Indus , al wat

Arabs ; alUs wat Tagus , Nilus , Tyber ; den Rhyn , den

Iber, en Sequana overvloedig! hebben voortsgebrogt i ja al

wat in den Oceaen de Natuere heéft geteelt , \oudemenyeé-

ren , dat ltier een vafle woonplaets heéft genomen.

Voortsgaende telt hy op alle foorten van vremde Kmy-

den, Stofen, ffollen , 'Zilver , Goud, over de welke hy

boven maeten zig verwondert, tfefluytende, datimandt

dit alles wel en rypelyk overwegende , eyndelijk \ien \alengt-

looven , dat aldaer , alle jaeren , niet min als vyfiig millioe-

nen Gouds aen uyt-en-inkoop van Goederen befleid wierden.

Haec qui fecum tacitus cogitaverit, perfacilè videbit,

pon infra quinquaginta Auri milliones , annis fingulis ,

in rerum emptionibus & venditionibus in una Mc Ur-

be abfumi folitos.

Ik kan niet voórby gaen de voórdere geloofweérdi-.

ge getuygeniflen van den zeiven hoog-loffelyken Schry-

ver, beveftigende de uytftekendheyd van ónze alderge-

matkelykfle Haven , als oog-getuygen. Vidi , quod non-

femel flumen integerent Naves, &, tamquam ftrato

ponte , calcandum ft Scaldis prjeberet , multifquè non ra-

rö feptimanis in anchoris Naves ftarent , priufquam ,

aditu ad littns fadlo, onera deportarent &c. Ik hebbs

geyen , dat dikmaels de Riviere dóór de Scliepen als overdekt

wierd , en dat de Schelde , als belegd met eene Brugge , yg

tiet bewandelen , en dat metselden verfbheyde weken de Sche

pen op anker laegen , eer Jy de Stad naerderen en famne

ren afaffen konden.

Ten zelven eynde zal het den Lezer, zoo ik

niet verdrieten te aenmerken , wat hy .in fyne Origïnes

Antverpienftum getuygt : Naves non-femel in Flumine

bis-mille & quingentas fpeftavimus. ffy hebben cp deyt

Riyiere meer-als-eens twee-duy\end en vyf-honderd Schepen ge-

\ten. Néc erat dies, qua non quingentte minimum ad-

navignrent , aut enavigarent, omnium generum Mer-

cibus onuftx. En daer was geenen dag (vervolgt hy)

vfte daer yuae/nen, of venrokken'tr van. daer fen minjlea
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vyf- honderd , gelaeden met alle jtag van Koop - goede

ren.

Voortsgaende vergroot hy de fomme , hier voren aen-

gehaelt , de zelve naerderhand nauwkeuriger opgezogt

hebbende : Invenio namquè accuratiore difquihtione,

nullo-non-anna è fupra-recenfitis quingentos argenti

milliones, auri nimirüm centum triginta tres, 8: quod.

excurrit , in rerum emptionibus venditionibufquè ero-

gatOS. Ik hevinde by nauwkeuriger onderzoek , dat'er elk jaer

vyf-honderd millioenen Zilvers , te weten loo dry-en-dertig mil-

ïioenen Gouds , \onder dat meer is, in koopen en verkoopen van

goederen alleen ( gelyk hy voorder by uytzonderinge

bewyft) befleéd \yn gèweéfl. Naer verwondert te hebbea

het óp-en-afvloëden dejer \oo wonderlyke Riviere, zeggen

de , Refluaflumina quis viclit , ac per tot ftadia ancil-

lantia Mari ? ffie heéft dujüanige op-en-afloopende Waters

gezien , en in \oo verre afgelegentheyd de Zee als gehoor\aemen-

de? gaet hy over tot het aenteekenen der breeddeen

diepte van de Sclielde. Op Dommige plaet(en, daer fy voór-by

de Stad vloed, is iJy breed duy\end en \es-honderd voeten ,

\ynde de diepte ten minflen van \efli% voeten. Latitudo pro

miraculo eft, cum non-uno loco, qua Urbem prater-

fluit , mille & fexcentos pedes expleat : & refpondet

latitudini profunditas , pedum minimum fexaginta. Zoo

dat de Schippers en Zee-vaerders bekennen , dat fy geene \po

gemakkelyke Haven weten aen-te-toonen. Ita Ut Nauticae rei

periti niillum fe Orbe toto parem expertos teftentur.

Andere ftellen de breedde op , of over de vyf-hon-

derd Antwerpfihe ellen, en fy bepaelen de diepte op

twee-en-twintig ellen, als het hoog water is. Wylae-

ten hier elk fyn gevoelen ; maer wy zeggen altyd,dat

on\en omergelijkelijken Warerjlroom beqüaem is om alle, ook

de grootfte Schepen , hoe genaemt , te konnen draegen ;

gelyk de ondervindinge alfdan heeft geleert, en de ge-

legenth'eyd nog hedendags aen ider-een doet blyken.

Men moet zig dan niet verwonderen over den groo-

ten toevloed van alle foórten van ffaeren en Levens

middelen. Guictiardimis zegt hier van : Antwerpen is \eer

wel vóórdien van Levens-middelen ; want beJuilven die de yrem-

delingen van alle \eyden aenvoeren, word van de Bezorgers der

vanfche Provincie te f-fater en te Land joo veél by-gebrogt ,

flat hier niet tilleenelyk overvloed van allerleye gewoonelykt

Lyfneéringe , maer ook \eer grooten overvloed van allerhande

ongewoonelyke word gevonden. Voortsgaende drukt hy zig

aldus uyt : -Hier \yrt eent menigte van verftheyde faónen van
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IPyiW, ten eerflen ityt Duytfland \eer goeden Rynjchen

Iryn : daer naer uyt Vrankryk , Spagnien , Portugael ,

Canarien en andere Provincien , ja ook uyt l tallen \eer kof-

telyke ffynen, en Jen lytnemena'enMalvzfie uyt Candien.

sAengoendt de kofielykfle Eet-woeren om te bancketteéren , won]

allerhande {uftigheyd en lekkernye , die men mogt wenfchen of

begeéren, uyt alle Landen hier gevonden. Hier van is het ,

dat men nog de Overlevermge hééft van die Aloude

groote Maeltyden.

In dezer voegen redenkavelt den voórgenoemden

Hiftorie-Schryver, den welken, benevens andere Ne

derlanders , ( op wie hy de woórden van Cuefar toevoegt :

Eft fummse genus folertise, atquè ad omnia imitandaSz

efficienda , quce a quoque tradantur , aptiflïmum. Dat

het is een alderfcherp\innigfle folk , en per bequaem om alles

aaer-te-volgen en uyt-te-voeren, dat iemand \oude kannen uyt-

denken.') ook ophaelt en inzonderheyd verheft den lof

van die der Stad Antwerpen , aldus fprekende: Gemeyne-

tijk geneéren hen die van Antwerpen met Koopmanfchap,

fn \yn voórwaer \eer treffelijke en \e.er ryke Kooplieden , \om*

Vtige van twee-honderd tot vier honderd duy\end Kroonen mag"

tig vóór hun Hoofd , ja. ook meer *. Ik wille fyne woór-

* Tot meerder opklaeringe dier, deele ik den Le\er mede het

volgende Exempel : Als den Keyzer Caroliu V op zeker

tyd uyt Duytflimd tot Antwerpen gekomen was , wierd

hy beleéfdelyk genood van zekeren Koopman , Joannes

Baemsa den welken eertyds aen fyne Majeftcyt geleent

hadde eenige millioenen Gouds. Dezen Koopman , wil

lende betoonen , dat hem den Monarch ten hoogften

willecom was , liet ftoken een vuer van Caneel , ( voór.

.waer een koftelyk vuer ! ) en om het zelve nog kofte-

Jyker te maeken, ftak hy daer iu de Obligatie-Brieven

ten lafte van fyne Majefteyt, aldus den Keyzer quyt-

fcheldende , al wat hy hem fchuldig was. Zeker Au-

theur heeft dan eertyds u's! mogen \eggen nopens de ongeloo-

velyke "Rykdommen .van Antwerpen : is't dat Krabant e«n

koftelyk Juweel is, zoo komt Antwerpen, als den Dia

mant des zelfs , bovèn-al uyt-te-munten. Men [oude op

<le\en \in wel mogen \eggen, datJy van-dan-af met recht ge-

noemt is geweéft eene Goude Meyne. 't Is 'daerom geweéfl ,

dat Francifcus den I , Koning van Vrankryk , plagt ta
jfggen, dat'er dry beletzelen waeren , dieT hem van 't

Keyzerryk afhielden ; te weten , de goede [orge en neér-

jfiglïeyd van CarolüS ddl V ; de getrouwe Liefde , die. hy>
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den niet afkorten; maer die geheel en ganfch, fchoon

miffchien onzen lof wat-al-te-veél ophelderende, aen

den dag haelen : Het \yn (is fyn vervolg) beleéfde,

\edige en verjtandige Lieden, vlytig om de fremdelingen naer-

te-volgen , nut de welke Jy ligteliji: vriendfchap moeken :Jy

\yn ervaeren om over alle de tVereld te handelen j jae ook de

yromv-perfoonen (al en hebben fy noyt buyten 't Land

geweeft) kannen dry ofte vier , \ommige vyf ofte \es, ja

levert Taelen fpreken : hier \yn uymemende H^erkmeeflers en

Konflenaers in allerleye Ambagten en Ronften , die \oo veél

fferks niet maeken konnen , of 't is'er eer verloge, dan vol-

tnaekt . . . Hoe veéle en hpedanige Handwerken dat hier

me?er daed geoeffent worden , kan men met een woórd uyt-

fpreken, \eggende Alle. Dan noemt hy de bezonderfte

maer alleen , om kortheyds wille , en , aengehaelt heb

bende de Voórnaemfte Stielen, Ambagten en Konfltn,*

( onder de welke wv heden nog uytftekende Werklie

den hebben ) als mede de goede Ordre en Policie der

Stad in die Tyden , waer doór alle Lieden , zelfs de

minderjaerige tot den arbeyd als met fporen aengedre-

ven wierden , befluyt hy , dat ten alle kanten den Rykdom

en Magt van Antwerpen is blykende. Imand zal meynen,

dat in zoo grooten overvloed van allerhande volk

het onmogelyk was eene goede Levens-wyze te onder

houden ; maer dezen is bedrogen , en dat hy hoore den

by-gebragten Schryver: De^e Kooplieden onderhouden der

Stads ffetten en Satueten ; voorts leven , kleeden , en doen

alle andere dingen op eene behoorlyke maniere. . . . Ook is het

een wonderlyk ding, \oo groote Jamenmengingen van \oo vele

droeg totjynen Dienfl ; dog boven-al de rvke en magtige

Stad Antwerpen , uytde welke den Keyfr ( \onder de Ror-

gers eenige nieuwe laflen op-te-leggen ) in eenen keer getrek*

ken heéft 300 tonnen Gouds : men verhaelt ook , dat hy den

Franfchen Koning, \lg beroemende op den Rykdom, die de Pa-

ryfche Brugge gekofl hadde , gednwoórd heéft , dat die van

Antwerpen dagelyks wel-zoo-veél opbragten.

* Hoe Antwerpen van ouds dóór het Drukken van tref-

felyke ff'erken gebloeyt heéft , is kennelyk dóór de menigte

der \elve , \onderlinge van de overoude en vermeerde Plan-

tynfche Drukkerye , die bynaer eene geheele wereld metge

leerde en uytflekende Boeken heeft vervult. Ziet hier van , om

niemand het Jyne te ontnemen , de Befchryvinge der Stad

Antwerpen , eeriyds gedrukt by Parys.
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Menfchen en \innen te \ien , ja nog wonderlyker de menigerlye

verfcheyde Jpraeken te hooren : \oo dat men, y>nder verre te

rey^en , in eene Stad , de namere , gewoontens , en manieren.

veeier Natiën aenmerken en naervolgen kon.

Naer opgehaelt te hebben de magtigjie Koopmans-Hiy

\en , onder de welke hy ftelt de nog-meermaels in fae-

menfpraeken voórkomende Fockers of fuggers , gaet hy

over tot den dugtlykfchen Wiffd-handel , daer van goed

bewys gevende nopens de Steden , Landen en Provin

cien ', tot zonderling gerief en onderrigtinge der Koop

mannen. Het zoude mydoen gaen buyten myn Schryf-

perk , waer't dat ik de Stoffen , Lakens , Lynwaerten , Spe-

feryen &c. , van alle kanten des werelds alhier aenge-

bragt, naer des zelfs Autheurs verhaelinge wilde gaen

Optellen ; hy maekt daer van een ganfch Regifter , en

geéft den Lezer meer voldoeninge, als hy zoude kon-

nen vraegen ; daer by noemende de Plaeqen , van waer

fy aen ons worden toegezonden. . . . Och ofte wy nojj-

eens zoo voórfpoedige tyden mogten genieten tot al-

'gemeyn voórdeel van het Keyprlyk Nederland!

Dat Amflerdam dan al pronke met haere eerfle Schepen^

ïiaer de Ooflindien gevaeren in den jaere 1505, welkers

getal beftond uyt vier Zeylen , Hollandia\ Mauritius ,

jimfterdam, en Pinas , met de Naemen van hunne

eerfte bewindhebbers; dat fy aenhaelen de menigvul

dige tonnen Gouds , die andere Schepen hen hebben

toegebragt , ja dat fy dit in het hoogfte top verheffen ;

•wy zullen egter noyt den moed verliezen , maer altyd

hopen en vertrouwen , dat , binnen eenige jaeren naer

den herftelden Koophandel , ons Antwerpen aen de ge-

• noemde Koopftad niet meer zal moeten wyken.

Geen wonder is het dan, datbynaer alle de Landbe-

fchryvers on\t Haven en Koophandel zoo zeer verheffen,

Hellende onze Stad onder een der voórnaemfte des we

relds , Inter Emporia Orbis celeberrima ; Zonderlinge ten

tyde van den magtigen en hoog-loffelyken Keyzer Ca--

rolus den vyfden , die, onze Stad enLan'den zeer fchoone

Privilegien vereert hebbende , tot het bloeyen van den

Koophandel den weg langs alle kanten heéft opengeftelt.

Juliui Scaliger, in fynen tyd een der geleerdfte Man

nen , heéft Antwerpen dan wel te regt mogen doen zeggen;

Lw>dumm omnigenum eft, operofa Lutetia, Roma

Ingens , res VenetAm vafta, Toloja potens:

Omnigense Merces , Artes , prifcsequè novsequè ,

Quorum infunt aliis fingula , cuncta milü.



van de ffaven der Schelde vóór Antwerpen.

Lyons is ryk van all's, Parys word hoog geprezen ,

En Roomen met Lisbon zal altyd rugtbaer wezen ;

feneuën , daer by Tolofa wyd befaemt :

Dit alles overtref ik Stad van Hand genaemt,

Die alles heb gezien , als Waeren , Konften , Werken S

Zoo dat g' in my alleen dit alles kont aenmerken.

Niet minder is den Lof, die Maximilianus frientiut-

van haer uytgalmt:

Regia Mercurii, fortis Domus, Alea Martis ,

Merce vigens , opibus turgida , cive potens :

Legibus sequa , fuperba foro , admiranda penate ,

Turre ftupenda facri, mole timenda tua:

Orbis Miraclum , Famse ftupor , unica Phoenix ,

Vix proefente oculo , vix capienda fide.

'tPaleys van God Mercuer, 'thuys, daer 't geluk wilt

woonen,

HetPerkvanMi«,berugtdpórGeld en Borger-kroonen :

Van Wetten wel voorzien , van Merkten , Huyzen ,

Kerk,

Waer onder ik'er een uytftekende bemerk :

Een wonder der Natuer , door Fama hoog verheven .

JEen Phoenix, die altyd in zegening zal leven.'

Jacobus Eyckius mogt.ten dezen opzigte wel zeggen ï

Qui celebres Belgi florentis obambulat Urbes , .

Propriaquè ad laudeni munia culque notat ;

Huic Merces , nitidis dabit huic pretoria Villis ,

Huic Phoebo clarum militiaque decus :

HJc Operum moles , latis hic mcenia foffis ,

Hic Populi numerum divitiafquè ftupet :

Marmoreos alibi Portus , atquè atria Divüm

Aurea, & auguftos, fronte nitente, lares.

At tibi ineffe videns cunftarum, Antverpia, dotes,

Atquè alias decoris parte vigêre tui ;

Jam Famx credo , nee credo , prptinüs inquit i

Prsefens quam fpefto , dixerat illa minus.

Erró tu Belgjs , quod vafta Luuaa Gallis,

Anglis Londinum, Roma qupd eft Italis.

Ssepiüs at tantam fors non tulit invida lucem ;

Spicula fed fatis cuncla minora tuis ;

Non cadis adverfis &c.

Al wie doór 't Nederland de Steden gaet befchouwen,

En over al wat nieuws en merkelyks bevind,

Jrvft Steden om haer Konft en deftige Gebouwen,

'En dat de Kaopmanfchap daer ftadig word bemint.
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Hier ftaet hy als ontgeeft om fterk' en hooge Wallenj

Daer vind'hy rykdom , pragt , en Volk in overvloed;

Daer ziet hy Tempels ftaen, die nimmer zullen vallen,

Waer in men vueriglyk den Hemel hulde doet.

Maer als hy U aentnerkt , die alle deze dingen

Irt U alleen bezit , voórtreffelyke Stad ,

•Dan kan den Reyziger fyn' tong niet meer bedwingen ,

Maer Zegt, dat gy die al in U alleen tevat:

De Faem mddvtêl van V , dog minder als't moetwe^en,

J-Vont die V \elfs befchouwt , vond nievers \idken flof,

Zoo dat gy wel te recht vóór ander dient geprtfen ,

Terwylen niemand \wygt van uwen graaien lof-

Dus zyt gy aen dit Land , als eertyds aen de Gallen

Parys , en Londen nog voór 't magtig Engeland :

Zoo dat, fchoon uwen fleur fcheén meermaels te ver

vallen ,

Gy tegen alle leed blyft altyd houden ftand ;

En nimmer wyken zult &c.

Ik voeg'erde volgende by:

Viderat Anverfatn faciles Neptunus ad undas

Stare Urbem , &t Portum Navibus elle parem,r

Non mihi quis Rhenum , Gangem ; non jaftitet Indam

Dixit, & auriflui quod vehit unda Tagi:

Danubii cedant, & divitis oftia Nili;

Quse , licet invideant , poftpofuifie velim.

Plus habet hic folus , quam csetera flumina, Scaldis;

HSEC homines, famulum me facit ille fuum.

Wepttuius had gezien de Perel aller Steden ,

Gelegen aen een kuft van water -altyd ryk ,

Een Haven wonderbaer en zonder haers gelyk ;

Dus heéft hy zig gèuyt in diergelyke reden :

•Pet niemand meer en roemt op d'ander water-ftroomen t

Als RJienus , Gan%es , en den grooten Indus zyn ;

Dariubiiis moet hier met Nilus zig betoomen ;

Den roem van deés' Rivier is immers ongemyr.

Daer ander' het gezag vanMenfchen niet ontvlieden,

Blyft Scaldis zelfs aen my, die Zee-God ben, gebieden.

Dt Kiviere, wiens lof ik voorders doór de Faem op

haere fneeuw-witte Vleugelen laet draegen langs alle

aeweften, met haere onvergelykelyke Haven befchreven

hebbende , is het wel redelyk , dat on\e ryke en beroemde

Koopflad ook zoude te voórichyn komen met haere be-

\onderfle Hoedanigheden. Ziet daer van in't vervolg ee-

m korte Befchryvinge.



33

VIERDE AFDEYL1NGE,

Handelende Van de Vlieten , Rieyen , Wallen &C. op-

gevolgt doór eene korte aenwyzinge der voór-

naemfle Merkweérdiglieden der Stad

A N T ff E R. P E M

A NTWBRPBN , in het Latyn Antverpia , eertyds Ant-

£\_ wtrpia , Andtverpha , Antvtrpum, en Andoverpum; by

rte Italiaenen Anverfa, de Hoogduvtfche Antorff, de

Spagniaers Anveres of Enveres , de Ëngelfche Amverp ,

de Franfche invers; en eyndelyk by de Nedxrlanaerf

nog Antwerpen , alhoewel van ouds Hantwerpen , aen den

regten kant van de &fc/tf« in eene groote vlakte ge

legen ( hebbende in haer beworp de forme van een Ey,

en , volgens Guictiardimis , de gedaente van eene halve

JVIaent , ofte , om beter te zeggen , van eenen ge/pannen

Boge , nemende den Oever des Watervloeds voór de

peze van den gejptmnen Boge ) op eene plaetfe, daer de

zelve RMere het Hertogdom van Brabant aflchyd van

het GraefTchap van flaenderen , was eertyds ee'ne der

rykfte en vermaerdfte Steden der Wereld , gelyk wy

yoren hebben aenmerkt : men telt daer , volgens de

Geögraphiften , van ouds twee honderd en twaelf ftrae-

ten , twee-en-twintig bezondere Plaetfen , of Merkten ,

( waer onder de Meir om haere uvtgeftrektheyd wel

de voórnaemfte ) veéle voórtreffelyke Kerken , onder

welke de Cathedraele van O. L. V. ( federt de opkomft

der Kifdommen in Nederland met defen titel verrykt )

de voórnaemfie, en Hoofdkerk is. Sy heéft outeïbae-

re fchoone Huyzen en Gebouwen , waer van geen

klyn getal op onze tyden van den grond af nieuw en

ko'nfiryk is opgemaekt : het Stad-huys is een aenziene-

lyk Gebouw ; de Kcrfe eene overfchoone plaetfe , voór

zien van verfchyde boven - Kamers , en de zoogezey-

de ScMlden- Zoele. Het Oo/lers- en Effen -Iutys zyn ver-

wonderinge weérdig. Het Cafltel is' volgens de regels

der Bonw-konft gemaekt, en heéft eenige voórdee-

lige hoogtens.

Zoo haeft wy zullen gehandëlt hebben van de Wie-

ten , Kntyen , IVallm , zullen wy eenige nu maer in 't

kort-aengeweze Ee\<mderhtden va'n ons-berugt Antwerpen

gaen aenmerken , daer by de Jaeren van de voórnaem-

ne Voórvallen aenteek'enende tot gerief van alle

iNieuws-gierige Lezers. De zoogenaemde Witten, niet

zonder groote koften gemaekt , en in de Stad gebrogt

w
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uyt de water-ryke Riviere de Scheldt ( daergelaeten de

Roeyen of Riyen , langs de welke men het grootfte "ge

deelte der Stad onder den grond kan doórvaeren ) zyn.

verfcheyde : Guicciardinus noemt'er agt prindpaele , waer-

doór allerleye Schepen , groote en klyne, in de Stad gebragt

worden- Van't zelve gevoelen is Grammayus : Foffie fivt-

Canules ferendis Navibus apti fr aptati oclo in Urbem derivan-

tur. Agt Wieten of tVaterboe\emen , bequaem en bereyd ge*

tnaekt om Schepen te draegen , komen daer in de Stad. Wy

weten nogtans , dat het getal nu vermindert is, en dat'er

maer zes , tot het zelve eynde dienftig , meer gebruyk-

baer zyn : • de bezonderïte is die ,i de welke aen het

Ooflershuys eene wydde en groote uytgeftrektheyd be

toont, 'tlaeft van allen, volgens Guicciardinus, gemaekt,

en bequaem , volgens fyn gevoelen , voór meer dan

honderd groote Schepen : dit is gebeurt ontrent de ty-

den van Carolus den vyfden Roomfch Keyfer , circa Caroli

guinti tempora , naer het oogmerk van Grammayus : wel-

ie Vlieten of Scheld-gragten dat gemak hebben , dat diier

langs met de klynfle kojlen de JVaeren gebragt worden aen de

H^oonhuyjen der Kooplieden. Qua hoc pariunt commodi , ut

viliffimo tutiffimoqui compendio ante Mercatorum /Edes Merr

cimonia exponantur.

De Kaeyen zyn niet minder aendagt weérdig als de

PKeten , alwaef verfcheyde Goederen , waer naer fy ook

de Naemen voeren , zeer gemakkelyk worden afgeloft

om de ruymte en goede gelegendheyd. Fora Dixeris Ut-

torea. Grnmmayus Ipreékt maer van vier Kaeytn; wy tel-

len'er hedendaegs zes. De Hout- en Hoey-Kaeyen , volgens

dezes Schryvers aenteekeninge , zyn gemaekt geweéft

anno 1497. "Merkelyk zyn de jaeren verfchillende van

de zoogezeyde Engelfche Kaye , en famen onfeker ; gelyk

ook die der vierde , welkers Naem hy verfwygt. Men

vind hier ook een nog-genaemt Bierhoofd, eertyds Bier-

hoet, hier van gekomen , om dat het als een Hoofd, of

teginfel der Stad in de Riviere uytlleékt : men meynt dat

dien by-naem van het daer-eerft-van-al-afgeloft Engelfch.

Sier aen het felve zoude toegevoegt zyn : het is opge-

maekt uyt vierkanten Steen ten tyde van den hooglof-

felyken voórgemelden Keyzer , Saxo Quadrato : meeft

alle de gemelde Waterwerken zyn onlangs zeer tref.

* De andere twee fchuylen waerfchynelyk onder den noem

van Boterruy en Borgtgragt , die door de Stad verfc!ieyde.

.loofingen hebben, dog meeft enderaerd/c/i op deé\e tyden,
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fefyk herfteld geworden. Wy komen tot de welbeken
de Werve , aen wie den naem van nenwerven • of atnleg-

gent ofte wel van fergrooun en aenerven fchynt geko

men te zyn. Eecnnus is van gevoelen , dat den Naem

van Ontwerp , van het woord Aen-tamat(-werp , of Aen 't

Werf zoude afgekomen zyn by verkortinge , en dit

bezonder ten opzigte van de Werve> waer- ontrent in

aloude Tyden de zoogezeyde horgt ( daer wy in't ver

volg nog zullen van fpreken) zoude moeten geweéft

zyn. Wy laeten Becama zyn gevoelen, alfmede willen

wy niet'aenhaelen de Fabel van den Reuze Am)gomis

live Druo > die wy in een ander Werksken genoegzaem

hebben wederlegt : wy' zeggen maer alleen met eenen

Nederlandfchen geloo'fbaeren Schryver , dat de duyfler-

heyd der Oudheden van onfè Landen \oodanig- is , dat wy

\omtyds \elfs geene gijfingen des- aengaende kannen maeken.

lila efl Hifloriarum noflnirum &• antiqnitatis objcuriua , ut

frequenter in ed ne Jitfpicari qmdetn aiu fu/picere Ikeat.

Grammayus rekent de IVerve onder de voornaemfte

ffater-werken , quorum. umim primariumqttè , quod Wervam

vacant. Het bezonderfte der Hoeven ftelt Guictiardinus

op de zelve plaetfe , en hy maekt gewag van de Krae-

ne, een geriefelyk werk, met het welk de Schepen gelaeden

en ontbieden kannen worden &C. Deze ZOO voórd eelige

Machina, zegt den eerftgenoemden Autheur , gemaekt of

hermitkt te \yn anno Domini 1369 , nog fprekende van

twee and e ré diergelyke , maer elders geplaetft. Het

Antwerpfch Chronykje zegt Ons , 4'it anno 1546 den nieu

wen vaji-flaenden Craene op dl ïVerff t' Antwerpen gf

m&kt wterd, en rdet omdraeyende . Maer wy worden van

des zelfs hedendaegfche 'gettelteniire beter onderrigt,

alfwanneer wy aenmerken , de aenwyzinge op den voet

van dit wonderbaer Werktuyg te zyn van het jaer

1664 : miflchien dat het zelve dan in e'en beter wezen

herftelt is geweeft. Saibanlus mogt van dan wel zeggen

nopens dezen artikel, dat liier eene ver\amelinge van alle

Riopmanfchappen gevonden word. Hic receptaadum orbe toto

itdveflarum mercium. Ik laete te fpreken van de Water

poorten , onder welke uytmunten die der aengehaelde

ffferf-plsetif , 1762 vernieuwt , als ook en wel 't meefte die

van de reedsgemelde Houtk.ye; voorwaer een fchoon en

fconftig Werk, volgens de regels der Bouw-kunde, met

de daeronder-geftelde Latynfche VerfTen, die weerdig

ïyn-om te worden gelezen : Gevaraus in Introitu ferdi-

Auftriad haelt ook de zelve aen , en wy tot gerief
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van den Lezer deelen die aen hem alhier mede. * Item
•willen wy maer in het kort aenroeren den feflkant van

de Abdye Sancli WTichaëlïs , den welken, volgens geloof-

weerdige mededeelinge van Manufcripten , ontrent het

jaer 1596 C van Stads wegen) met eenen Muer vedterkt

is i*eweeft , waer tegen is een Bolwerk , en eene Kaeye.

Infijelyks maeken wy hier een kort gewag , dat in het

jaer 1621 naeft de Schelde, aen de Noördzvde der Stad ,

gemaekt wierd het nog in wezen zynde Fort van den

fl. Lauwrentiiis : het heéft dien naem gekregen, om dat

liet op den voór-avond van den zelven Heyligen wierd

begonft, of waerfchynelyker volmaekt. Dit voórge

melde als voór-af gegaen zynde , om dat wy van

de Riviere daer dit alles als mede vervoegt is , voorge

nomen hadden het meeft te handelen , konnen wy even

wel niet voórby gaen , den "oorfprong van onfe Nu \oa

wel-beboicwde Stad eenigzins van Ouds aentewvzen : Dit

zullen wv gaen werkftellig maeken van die "aloude en

voór dufdanig-bekende Hurgt.; de welke de SchryverS

houden eerft een Tollwys geweeft te zyn.

* Cut Tagus ï> Ganges , Rhenus cntfervh O Indus ,

Hufc famu/as gatulet volvere ScaldlS aquas :

Qiut/què olim proavo vexitjïib Ctf/are Puppes ,

Hos vtliet mifficih, Magne Philippe , tuis.

S: P: O: Antverp: hanc Molem dsdic:

- XVII Kal: Maji CIO 10 C XXIV

• De zelve trotfche Water-poort heéft langs binnen het

volgende opfchrift :

Porta Regia

Urbi muniendse & ornandt»

ex S: C: pofita

Co-ss:

D: JOANNE HAPPAERT equite.

D: CAROLO DE MERRE.

Prasf: JF<r:'

Dr JOANNE ROOSE.

RENALDO HUGENS.

ADAMO LEERMANS.

CID ID C XXIV.

Sy wierd geordonneért door den wydvermaerden Konft-

fchilder Petrus Paulus Rubens , en uytgevrogt in blauwen

fteen met alle haere CieraedeH door den Konftryken

Beeldhouwer Anus
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De Burgt, eerft kleyn in haer begryp , "eftigt anno

293 of daer ontrent , doór Ccnfanrius Clonts Keyzer, Va

der van Conflantinus Magma , heeft z\" daer naer uytge-

ftrekt van aen de Schelde tot aen de Gragt , die men al-

nog de Burgt-of-Borgtgragt noemt ; en aldus haer uyt-

fpreydende in den ronde , eyndigde langs dien kant ,

daer" alfnu den gemeynen Steene is ; zoo dat men aen

die Poorte en aen de" Mueren der gezeyde Gragt den

grooten ouderdom nog opentlyk zien en" bevinden kan?

dit Fort of Sterkte ( genoemt de Borgt van zig te verbor

gen ofJihuylen ) haer dan aldus in het ronde (trekkende,

eenigzins nog bekent by de Schryvers, en doór de

overblytzels , alwaer nu nog is de Parochiale Kerke

van de H. Walburgis , was omringelt met gragten , eens

deels langs den eenen kant doór de Schelde, anderdeels

door een kleyn daer-uyt-voortsvloeyende Rivierken ,

Scalduln by Goroplus Eecania genoemt ": de Gragten wae-

ren moera'fagtig , of ten minften om de leege gelegentt

heyd der plaetfe hunne klaerheyd verliezende : hier

van maekt ons den meergemelden Grammayus een goed

bewys , aldus luydende : Omnia longè latéqtie , qux circhnt

trant , /iagnabant IOM , aitt cceiio & paliulibus fceda ereint .* allt

de. omliggende plaetfen waeren fittende waters , of Jlykagtige

modderpoelen, gelyk men nog heden hier en daer, maer

bezonderlvk ontrent den Scheld-kam diep-gravende on-'

dervind. Den boord der gezeyde gragten was afgepaeltr

of verzekerd doór diep - ingeheyde paelen ; van de ivdke

men in het leggen der Fundamenten van den 'Stadshuy\e ver-

ftheydt ontdekt heeft. Quorum multd vïdimus, cum fundamen-

tis curix jaciendis altè humus effoderetur. Voegt daer by, dat

in den llykagtigen grond gevonden zyn geweéft alle'

foórten van materien , bequaem om dykken optemaeken

en te verfterken , zoo tegen het aenfpoelen der Rïvie-

n als anderzins. Dit Borgt, van de Schryvers genaemt

Opus Caftrenfe, eene verflerkte plaetfe, heéft gemakkelyk te

gen de aenvallen der nabuerige of vremde Volkeren

konnen verftrekken. Dat het zelve naderhand meer ver

zekert en vergroot is geweéft , kan men ligtelyk be-

fluyten , Cujus Pomerta fiepiits extenfa ,• het behoud nogtans

alnog het oud regt , het welke het eertyds heéft ge

had , dat niemand ( ten y tildaer eer/I ontpoortert \ynde ) rot

de Djod ven>>e\en word : ut nemo txtrii illiid morti adju~

dicetw.

Dit Borgt of Sterkte dan , allengskens met den tyd door

de toenemeude Stad fynen naem verloren hebbende ..
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300 vond men naderhand maer eenige overblyfzels

meer van het zelve ; zoo veél te meer om dat de gmgttn

of omloopende Ifaters , foffet Caftrenfes , ge vult en Vuor

het aldergrootfte deel te nietgedaen waeren. Gmmmtiyus

ftelt dit anno 1514, of daer ontrent. Den zelven is

Van gevoelen , dat , de Stad vergroot \ynde , Aucld Vrbe ,

aen die oude fterkte dan alleen den Naem van Borgt

maer gegeven is; om dat het aen de trouwe der Bor-

gers meed was toebetrouwt , dewelke daer van Korga-ai

( eveneens als Borgtetren ) genaemt zouden hebben ge-

weeft; maer wy denken, zoo \vy voren te kennen ga

ven, dat die Sterkte den naem van Borgt ec-rlange ge

had hadde , en. dat hy doór't verloop van tyd (dit

Borgt door het vergrooten der Stad als te niet gaende )

teenemael verdweénen is. Dat men nog deze Parochie

noemt de Borgt, is van de heylige ffatturgt, de welke al-

daer zelfs , zoo men nog toont , ontrent den jaere 740

eewoont heéft , en als Patroónerflè de/er Parochiale

Kerke gehouden word-

In onze zefde Afdeylinge zullen wy, nopens den Godu-

dienft, hier wat meer van zeggen; onzen Artikel loopt

nu meeft op het verflerken , gelyk wy voórgegeven heb-

ten, raekende de Schelde.

De Stad Antwerpen is drymael vergroot geweéft : en-

<!e dit , als volgt , uyt Moren getrokken, den welken de

tezonderfte Schryvers daer over heéft naergezien.

Onder Joannes, den eerften dier Naeme , Hertoge van

Brabant, in't Jaer ons Heere 1201. Onder Joannes den

Berden in't jaer 1314. Onder Carulasdai vyfdtnfci jaer

1543 aen den kant der NUwi'fad. Waer dat haere eerfle

tyndpaelen geweéft zyn, zeggen ons eenigzins deoudfte

Schrvvers. Van de tweede nytbreydinge neéft men nog

zommige goede bemerkingen, en men hoort nog geihie-

tig fpreken van de lJSyugtiert , Koey , Cammer , Sint Jans,

Sinte Catharine en Meire-Voorten , dé Welke om de derde

fergrootinge afgebroken zyn. Alfdan wierden ook her-

maekt de Sint J.oris en Rpdorp*Poorten.

Van vier fergrootingen meld ons zekere niet-volkome

Befcltryvinge der Stad Antwerpen , maer ik houde deze opi-

nie voór zeldzaem , om dat andere maer ftellen dry

fergrootingen ; het zelve Boeksken nogtans heeft ten zel-

Ven eynde eenige fraeye bemerkingen.

Men telt nu ter tyd vyf bezondere Landpoorten (Par-

tit optri rcjpondent, zegt Scribanius , prmitaie , eltganiidt

(aitde. Ut Poften \yn gflykvQrm'ig aea Itet Wtrè, dvar
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Sterkte, Schnanheyd , Rouwkonfl ) onder welke Sint Jorif

Poorte uytmunt , ook Key^erlyke bygenaemt door Carolus

den vyfden Keyzer , gelyit de aldaer bovenftaende In-

fcriptie te kennen geéft. *

v an de Veftingen Landwaerts veél te zeggen, dunkt

my niet noodig te zyn: Giucdardinus ; die ook in onze

ne'derduycHche taele is overgezet , is daer breedvoeri

ger van :' hy noemt onze Stad eene van de fterkjle van ge-

heel EUROPA. Elders zegt hy : De Stadsmueren ( de Öp-

fchrifcen , hier en daer nog té lezen , geven den tyd der

opbouwinge oft herftellinge te kennen ) hebben. rondom

\eer wyde en diepe gragten vol van water , eenfdeels komende

uyt den grond door levende aderen , maer be^onderlyk uyt dtit

vloed ; iv.mt men brengt in de\e gragten \oo veél waters , als

men begeért , met twee •(eer Jthoone en beqiuieme Meulenen ,

d* tenenflaende aen Sint lans Poorte en d'anderbyde Nieuw-

ftad (nu ongebruykbaer ) met de welke men trekt en doet

komen \oo veél waters , als men wilt , m de \elve gragten der

Stad. Den Bouwmeefter dezer Stads Mueren, de welke

eenen groeten Scfutt gekoft hebben, was den doornufti-

gen Donato Boni Peui\uoli van Bergamo in Italien ; Dien

der Waterwallen ofKaeyen , word ons by Grammayi'S voor

't grootfte deel , aengewezen ( ten minften naeft den wa

terkant van de Nieuwjtad ") den fchranderen Gilterats

Schoonbeeckius; dezen heéft de Stad vermeerderd met on-

telbaere huyfen , gelyk ons 'nauwkeuriglyk befchryft

zeker Boeksken van Antwerpen- Dit alles aengehaelt

hebbende tot meerder opklaeringe van zoo merkweer-

dige dingen, en kan ik dog niet voórby-gaen te mel

den . dat den Titel van Markgraef van Antwerpen zeer

oud is, welken, zoowy lezen , ook naderhand gevoert

hebben de Princen van onze Landen.

DeBurgt, eertyds voór een fterk Cafteel gehouden,

zoo wy aengeteekent hebben , te meer om dat hier was

tfen boord of mark, en liet eynde van 't Keyjfrryk van.

Duytjland, zeer van ouds vermaerd, is doór de volgen

de' gefchiedenis te meer befaemt: 'tjaer ons Heere vyfi

honderd elf ( voór deze tyden is'er niet of zeer wey-

nig van deze Landen te agterhaelen ) is Cochearicus , of

te , volgens andere , Clochiliacus , Koning van Denemerc-

ken , met eene magtige vloo.t en veél Krygsvolk hier/

* Carolus V Ctt/ar hanc Portam. primus mortalium

intrbgreffiis Cafaream nunawavit die XXV Nwtmbrit

aano MCCCCeXLV.
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ontrent aengekomen , en heéft bynaer het geheele Land

verdorven : Den zelven , nu gelaeden wezende met den

roof, en vele gevangenen gemaekt hebbende , wierd op

bevel van Theodorlcus , Koning van Vrankryk , eyndelyk

ganfch verflaegen , doór Utilo een zeer vroóm Krygs-

man, Broeder van Theodonus Prince der Koten in frant-

lyk; Dit is gefchied , naer de getuygeniflèn der Hiftorie-

fchryvers, ontrent de Eurgt op de 'Scheldt , alwaer fyne

Schepen geankerd lagen. T/ieodoricus , verftaen hebben

de den Zegenprael , doór dezen Manhaftigen Utilo

behaeld, vereerde hem tot erkentenifle met het Gouver

nement van de Surgt en der omliggende Landen , de welke

men het Land van Reyen , Ryten of van Ryën noemt ,

beteekenende zonderlinge plaetzen , de welke duór den

Zeevloed onderlocpen , gelyk alfdan waeren de Landen,

gelegen tuflchen de Deyle en de Nete. Het zelve Quar-

tier is verheven geworden tot Markgraeffchap , en men

heéft van dien tyd af den Gouverneur genaemt Grave,

of Markgraeve van Antwerpen, als Grave van de Marken

ofte Paelen des La:ids van Antwerpen. Aeri den heldaedi-

gen Utilo is des Konings Dogter ten Höuwelyk gegeé-

ven, van de welke dien zegenryken Vorft Carolus Mag

ma wierd geboren ; en aldus zyn, duyzend jaeren ag-

ter malkanderen, hier uyt gefproten veéle magtige Sou-

verynen , de welke bezónder voór onze Stad eene ge-

duerige zorge gedraegen hebben.

By deze Titelen komt nog dien van Hoofdflad der

vier Quanieren van Brabant : \oo dat onder liaere Quartiereti

Bergen , Breda , Lier , Herentals , Steenbergen , &c.

van ouds begrepen worden. Dit zyn de woorden van

Guicc'ardintts , meermaels aengehaeld , en om fyne fchoo-

ne Aenteekeningen novt genoeg geprezen : dus maekt

fy uyt, eene der XV1Ï Provincien van Nederland.

Doór de Jaermerkten , gelyk ons den zelven Autheur

in 't vervolg wydloopig bekragtigt, wierd Antwerpen

mede het meette verrykt;dog, ik zoude myn beroep

tebuyten gaen, waer't dat ik dit alles in eenBoeksken

wilde" gaen befluyten : zal my dan met eenige bemer-

kensweérdige zaeken tot flot deifr Afdeylinge te vreden

houden , en daer aeh voegen eenige gètuygeniflen van

voórnaeme Mannen nopens on\e Stad \ op dat my nie

mand befchuldige , dat ik haer uyt my zelven zo»

veél lofs toegefchreven hebbe.

Onze Koopjlad , naer 't voórbeéld' van de Steden Lo-

rtn en Bmffel allengskens. aengegroeyt zynde , en de
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buytenliggende plaetzen, dsKpdorp, Klapdurp, en zoo

rond gaende , allengskens ingelyft , ook doór de zoo-

genaemde Nieuwftad vergroot , 'heéft toegenomen doór

den tyd in fchoone Gebouwen en Kerken : de Cathedra-

U is zeer aenzienlyk en by de Schryvers onzer Landen

hoog-geroemt. Sy was eertyds maer etn Capelieken of

Heylig H,ysken,AooT devotie tot de Moeder Godts zeer

vermaerd,genaemt de Capelle van Onfe Lieve trouwe op

het Stoksken : daer gefchiedden veéle Mirakelen ; maer ,

het betrouwen der menfchen verfwakkende , zyn deze

ook beginnen op-te-houden, gelyk Scribanius onder an

dere wel aenmerkt.

Naer het overgeven van de Kerke van St.Michaël 1124, tea

behoeve van den Apoftolyken bekeerder der Ongeloovi-

ge en Ketters , Norberuis , ten dien eynde naer onze kuf-

ten uyt Dnytftand overgekomen , met fyne ivenge Me

degezellen , hebben den Prooft en de Canoniken beginnen

te vermeerderen de Capelle van O. L. F'. op 't Stoksken ,

welke tot zulken treffelyken ftand vervoorderd is ge-

weeft, dat een ider dit verwonderde, behoudende den

Naem van O. L. Vrouwe. Men vind befchreven dat de

eerfte Bouwinge volbragt wierd A° Domini 1124, wan

neer Burchardus , Biflchop Van Cameryck , de zélve gewyd

heéft: de Verffen, nog te lefen zynde agter den Au-

thaer van O.L.f.op't Stoksken, geven dit te kennen *

dezen vermeerderden of door den tyd-tnerkelyk vef-

grooten Tempel, welkers bouwinge , alhoewel niet ge

heel zeker, anno 1352 begonft fcheynt te wefen , en

.1424 voltrokken , is in den jaere 1533, 5 Oftobris des

nagts van binnen verbrand , waer naer ook de Devotie

roerkelyk is gaen verflappen en verflouwen ; de uyt-

drukkelyke woorden van Scribanius doen ons aen 't voór-

zeyde geenzins twyffelen : Templum, Dei Matri Sacratum ,

abfumpjlt edax rgnis, & quidguid hfc magnum , prauer Turrim

Cf Choriitn , Jitjïulit una dies. Een verbindende l^uer heeft de

Kerke , aen de Moeder Godts toegeu/yd, in affche geleyd; en

alles , wat daer koflelyk was , tehalven den T/urenen de Choó-

«, heéft eenen fampjpoedigen tyd •weggenomen: anno, a^S

* Undecies centum ducfis & fex-quater annis

f^irginis a partu conciliante reum ,

Burchardus Prrtfld hiec atria nee minus Aram

Siicravh , medium qurt tenet Ecclcjue.

Noteert , dat men alfdan wel gewoon was de hooge Au-

thaeren ufeilen voor dtn Cfoore : in medio Ecclefiic.
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•voren, 1533. Cornelius Graphttus , een goed Dichter van

fvnen Tyd , heéft de<e ^erwoeflinge befchreven in Hei

tien- Verflen ferfu Herotco : men weét de regte oorzaek

Van dezen brand niet inandii Origine incompertd. Guicciar-

dimis drukt zig uyt in dezer voegen : In 't jaer 1533,^-

raekte 't vuer met groot ongeluk in dep Kerke, dat in konen

ttfdalle fAmhaeren, ten getalle van 57 ,tykant geheelver*

brandde : De C.'aor de^erfchoone Kerke is gebouw in den

fcere 1521. waer van Xeyzer Corel den eerften fteen

heeft geleyd. Naderhand is den afgebranden Tempel

veél heerlyker opgebouwt, gelyk men hem nogheden-

«ags aenfchouwt ; maer het is onuytfprekelyk met wat

fchoone Konft-ftukken , zoo van de Eesldliouw-zn-Schil-

aerkonfl , als van andere Merkweérdigheden hy van tyd tot

tyd verrykt is geweéft: fy worden op heden wel te regt

van alle Vremdelingen ve'rwonderd , en men heéft op

tteynige jaeren aldaer gezien veéle Princen en Souve-

rynen onzer Landen, de welke daer over ten vollen ver

genoegt zyn geweéft. Anno 1570 heéft de zelve ook.

gebrand , dog men vind van die fchaede wey^ig ge-

fchreven. Men vind daer een Capittel van Heeren Ca-

noniken , de welke met agt-Prtebenden ( vier hadden fy

aen Norbertus met fyne Meclegezellen tot behoudenis en

onderftand overgelaeten ) van Sint MicKeU ( daer fy van

Godefroy de Bouillon anno 1096 gefundeért wierden) ge

komen zyn ter plaetfe , daer fy nu nog zyn ; welke agt

Prabenden daer naer in twaelf verdeeld zyn geweéft,

gelyk men by Diercxfms in fyn Boek, Aniverpia. Chriflo

•Nafcens Cf Crêftens , breedvoeriger ziet uytgedrukt: de

ze middelen , in den jaere 1240 doór vërfcheyde Gif

ten en Fundatien vermeerderd wordende ," zyn de

Canoniksdyen geworden ten getalle van 24. "Deze

Kerke dan , doór Burcharfus tot eene Collegiale verhe

ven zynde , en het gene yoorzeyd is doór opene Brie

ven van den jaere Chrifti n 24,"het pde jaer fyns Bif-

dnms beveiligt wezende, heéft met verloop Van tyd

verfcheyde andere , zoo geeftelyke als wereldlyke Voor-

regten bekomen , zoo door Hijfchoppen als 'Paufen be-

kragtigt ende goedgekeurt.

Ten verzoeke van Philippus den tweeden, Koning

van Spagnien , is dezen Tempel , onder Paalus den

vierden, Paus van Roomen , geworden eene Cathedrale

Kerke , anno 1559.

Men telt daer tot heden toe zeventhien overlede

Biilchoppen , onder welke fommis.e Doftoreü van La-
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ven en onvergelykelyke Mannen : wy hebben nog het

geheugen van Henriau Gabriël van Gameren , en ƒ• T. ƒ.

• ffellens* alle beyde uytftekende Iveraers, en zorg

vuldige Herders, welkers gedagtenijje in gebenedydinge \y:

.Quorum Memoria in benediclione.

Al wie de Hiftorien doórbladerd , zal hier en daer

aentreften andere geleerde Mannen , waer doór dit luy-

fterlyk Capittel eertyds wierd verheerlykt : Zypeeus , Bey-

erling, en Autenus Mirieus zyn alleen genoeg om het

zelve eenen eeuwigduerendenNaemiiaertelaeten, wel

kers geleerde Schriften zoo veéle tongen zyn om ten

alle tydcn tot hunnen lof te fpreken: ziet in de CatTu-

dralt een Glas aen de Noórdzyde , doór de zelve ge

geven.

Ik hebbe in deze Befchryvinge wat wydloopiger ge

weéft, als in andere ; daerom gaen over tot den onver-

gelykelyken Thoren , en zegge in't kort , dat hy vol

gens Scr'ibanius in fyne Origines Antverpienfw.rn , begonft is

gebouwt te worden in den jaere 1422 (of volgens

Diercxfens tomo 2, anno 1423) en op 96 jaeren tyds vol-

bragt is geweéft ; en dit joo ton/lig, en, gelyk ik zeg

gen mag, flout tferk wierd van hem niet zonder reden

genoemt Opus nobilijfimum.: een uy/(lekende Werk: Den

Bouwmeefter of zonderlingen Béuierder vind ik elders

aengeteekent en genoemt te zyn geweéft Joannes Appel-

mtwts , andere zeggen hannes Amelius. Den eerften Sep^

tember 1518 wierd het Kruys daer op gezet. Anno

1540 wierd in de maend Auguftus den Wyzer op den

'Thoren gefteld; en alfdan Üoeg daer eerü'den nieuwen

Voórflag , den ^fte Meért. De hoogte van den zelven

is gemeten geweéft, anno 1565, bedraegende vierhonderd

\eventhien voeten fteen , gemeten doór zekeren Meefter

Steenhouwer : andere ftellen 415 , andere vierhonderden

nvintig , andere 432 voeten hoog, met het Kruys en Haen

450 In den zelven jaere , 15 September , is den Haen

afgedaen geweéft om hermaekt te worden , en beter te

draeyen ; lang zynde dry voeten en vyf duymen ;

zwaer dry-en-twlntig ponden Kopers ; alfwanneer

ook den Thoren voórzien is geweéft, en meermaels na-

agtbaerheyd de Inwoonden van Antwerpen vóór

hunnen voórtreffelyken Inboórling alfdan betoont hebben ] laet

ik den Leé\er oórdeelen uyt de Befchryvinge rtin den toeftd ,

ter gelegemheyd fyner Inhtielinge gedaen, en Jvór mymttde

Jaerfthriften ai druk gegeven,
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derhand : hy heéft 622 trappen. Tot lof van die wonder-

baere Pyramidie , met haere onvergelykelyke groote

Triomph-Klokke , hebbe ik gefchreve'n in myne Epi-

grammata Libro fecando, en ik hebbe noodig geoór

deeld den Leé/er deze kleyne yoórgaende aenmerkin-

gen mede te deelen , om dat fy in zeer weynige Boe

ken worden gevonden. •

Den nog - onvolmaekten Tlioren , zuydwaerts ,

is volgens de Aenteekeningen anno 1430 begonft

geweétt. Naer den brand der Kerke , 1533 , is men van

voornemen veranderd , meynende dezen treffelyken

Tempel te voórzien van vyf diergelyke Thorens: de

nieuwe koften hebben dit grootfch Werk verydelt.

Wy komen tot het StaJAiys , daer Guiedardinus en Scri-

banius geenen minderen lofvan zeggen ; dezen getuygt'er

van in dezer voegen : Senatoriam Domum vidimus /itptrbo

pantem verate * vidimus jacentem ab injolenti Calonum manu ;

tademque fammd ftptingentas privatorum JEdes , Jftb ingenti

Divitiarum Mole fari/centes , paiicis liorïs ahfïimptas. fi^y heb-

ten het Raedliuys gezien met fynen liryflerlyken Gevel ; vy

hebben het bejchoinvt in afch geleyd door de opgoerige Spag-

niaers ; en dóór de \dve vlammen \even-honderd Huyfen van

Inwoonden , vol Rykttommen en Goederen , op weynige uren

verteért. Dit koftbaer Gebouw wierd anno 1560 begontt

volgens de Chronyken , en den Fondament-fteen voer

de tot Opfchrift : 'Sen/tttU Antverpienfis in dit 27 Febriuirij^

anno & Nativitate Chrifli 1560. Hier van is ook dit oud

Referyntjen :

Den eerflen feen van 't StadhuyS veél Volkx leggen \ng

In Antwerpen playfnnt vóór Meért den tweeden d<Jg-

Het Jaer van de verwoeftinge of.verbrandinge ftelt

Scribaniiis 1576 , gelyk ook uytwyft het Schrift, ftaende

op eene der Schouwen van liet zelve Huys Ooftwaerts:

als ook den jaere van de nieuwe' en laefte opbouwinge

1581. f

* De Seatue van Brabo is ontrent den Jaere 1586 van den

ffoórgevel afgedtien gewerden , naer aldaer geftaen te hebben

ontrent 2o jieren , en men heéft de \eive geftelt op de Iferf-

Poortf : het Beéld van O. L. y. is dóór de Sodales S. J. CO-

dem anno daer gefleh geweéfl.

\Anno 1 560 werddit Huysgemaeh, En in'1 76 werdhet verbrand^

In 't Si tveder opgeraèkt Dóór Bouwmeefter met veefland.

Dm Magiflraet heéft 19 Nwember 1581 vin het \elve



van de Vlieten , Kaeyen , Wallen Gr. 45

®'!^***®M*a******a^T^^^''1*w'*laa*a^w*^'*'^^'^'

Ik wille hier niet wydloopiger zyn , want Guicciar-

dimts heéft des-aengaende zoo veél gefchreven,dat hy

al te zeer tot onzen lof fyne Penne miffchien heéjt

befteéd : ik zegge alleen , dat wy eertyds gehad hebben
•veéle voórtreffelyke Mannen, de welke zoo om Geleerd-

heyd als Godtsdienftigheyd van de Naerkomelingen ge

prezen moeten worden. Jtockoxius , Phil. Rubenius, SchoK-

rius , Gevartius , Grap/mus, Bocftius en veéle andere beve-

ftigen myn zeggen zoo zeer , dat ik my op hunne Schrif

ten maer te beroepen hebbe , de welke hier van oa-

wederleggelyke Getuygens zyn.

De Borfi, gelegen in het midden der Stad, de welke

«ten houd dien Naem gekregen te hebben van zeker

IVapm voerende dry Eorfen , naende voór een oud Ge-

bouw tot Sntgge , ontrent zekere opene plaetfe, \eer wel

gelegen vóór alle fVyken der Stad , is eene aenmerkenf-

weérdige Plaetfe , tot allen handel van Koopmanfchap-

pen zeerbequaem, en over eenige jaeren , niet zonder

;£roote koften , van eenen nieuwen grond voórzien : fy

is geftigt gïweéft in 't jaer 1531 naer de aenteekeninge

van den voórnoemden Schryver , en volgens GelpoT-
•weérdige Bemerkingen van oude Liefhebbers der Hifto-

rien en merkweérdige Stigtingen heélt men den elfRen

van Julius tot het fondeéren daer aen bsginnen te grae-

ven. Reyerling in Magno Theatro geéft haer den volgen

den lof : Habet &• Antverpia Forum Mercatorum , ge-

nund Titrri & Horologiis infigne , celebrandis Negodationum

Commerciis adeb oportunum , ut alibi par non invenias Cfc.

Antwerpen heéft ook eene Koopmans-plaetfe , verfimmet

twee Thorens en Uerwyprs, joo gerieffelyk om in alle flttg van

Goederen te negotieéren , dat men elders geene diergelyke vin

den \al, Crc. En hy haelt ons aen de volgende VerfTen ,

de welke om hunne zeldzaemheyd hier worden by-ge-

voegt:

JVIuniti anima, ut vemm , moderatur Nummm habenas ,

Terrajquè &• Tracttis conciüat Mariiun :

Difte Hojpes , toto quamvis divifus ab orbe ,

Mie tibi Ji nummus , non peregrinus erts.

Het Geld, de Ziel van all's, g'lyk men yet gefeKedeit ,

Heeft over al tewind, te Water en te Land,

Al wie maer GeU en heéft vind hier ook fove'Fiand ,

FM \al , Jlhoon Arendeling , als Eygenaer gebieden.

Merkweêrdig zyn de 50 Pilaeren , waer doór fy cn-

derfteunL word , om dat elk dier op eene verfchillige

wyze uytgehouwen is : Men houd daer fcderd het jaer
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1 758 tot heden toe twee vrye Jaermerkten. De voór

gemelde vyftig konftig-gevrogte Pilaeren onderfteu-

nen zes-en-veertig Boógen ; vier dobbele doórgangen

hebben het uytzigt op de voórnaemfte Straeten : &C.

Benevens die wonderlyke Zaele met haeren Theater,

daer men de Konft-ftukken der Voornaemfte Neder-

iandfcfte Meefters geplaetft ziet, is aldaer nog eene over

al-vermaerde Koninglyke Academie of Teeken-Schoóle , naer

het Leven, en de befte Amiken ,- benevens de Boetfiur-

E-.taf - en - Doórygt-kunde : alwaer men alle jaeren uyt-

deyld de Prylen aen de neérftigfte Queekelingen , "de

welke , om zoo te fpreken , van alle Geweften der We

reld hier henen komen , om hen te oetfenen in zoó lof-

felyke Kanflen.

In den jaere 1583 is dit voortrefFelyk Gebouw afge

brand , maer wederom , eodem anno , van Stads-wegen

herftelt geweéft, gelykwy in eene aldaer - nog - zynde

Jnfcriptie aengeteekent vinden.

H<ec Mercatoriim Üafü-ca , cum Febr: die XX III

M D LXXXIII fortiiho conflagrdffet incendio , eodem anno

4 J. P. Q. A. ïtefiiurata fuit. Phil. Schxnh: &• Petra

Aloft. Co-f

Onder andere MerkweérJigheden heéft men hier ook

het EJJen-en-Oiif?ershiiys , eertyds geweéft hebbende nis

den >taepel van alle Koopmans-Gaederen. Guicciiirdinta

noemt het zeer wel het \eer Jchoon en koflelyk Ooflershuys,

om dat alle beyde deze hoedanigheden ons als met den

Vinger aentooneil die overvloedige voórgaende Tyden , alf-

wanneer men zig niet ontzien heéft zoo groote fommen

Gelds tot den Koophandel te hefteden. De Schryvers

blaezen den roem van dit weergaloos Geboimi langs zoo

veéle Trompetten uyt , als het gantfche jaer dagen heéft,

om dat men aldaer zoo veéle , of nog meer Ven-

fters tellen konde. Ik hebbe ook elders tot het zelve

eynde myne Dicht-Penne befteéd , gelyk den Lezer is

bekent, en ik hope tot lof van den herflelden Koophan

del op fynen tyd mynen Inkt met meerder vlyt te lae-

ten vloeyen. 1557 wierd dit Gebouw begonft.

De Schryvers fpreken ons nog van het Engeljch, Por-

tugiefch , en andere Hnyfen; ook van de Munte , Tnpif-

Jlers-Pand , Zilverfmiu-Pand , en van de flerke en hoogver-

heve fleeftri-halle , anno 1503 volmaekt ; Item van de

nieuwe Stndswage , gemaekt 1547 , en van andere aen-

metkelyke Dingen.

Daerlaetende ook te handelen van jw> vtèle Godtvrvg-
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ligt Sügdngen en Fundatien , zal ik my nog een weynig

keeren tot het buyten de Stad gelegen Kafleel, zynde een

der fterkfte van ganfch Europa, gelyk de franfchen anno

1746 , tot hun groot nadeel ondervonden hebben. Met

de overkomfte van den Hertog van Alba, als Gouver

neur der Nederlanden , de welke doór de Inlandfche

Oórlogen voór het grootfte deel bedorven waeren f

zyn'er veéle nieuwe Sterktens gemaekt tegen de Aen-

vallen der Rebellen : het Cafteel van Omwerpen , eerft

voórgenomen zynde te bouwen , in , of digt-by de Ab-

dye van Sinte Micluül , is eyndelyk , naer verfcheyde

beraedingen , gemaekt geweéft op de Zuyd-zyde van

de Stad, anno 1567, of korts daer naer, den voórzigti-

gen Pacieco Fortificatie - meefter geftelt zynde; en alf-

dan wierd ook afgebroken eenen ouden Thoren aen de

Croonenborg-Poone ( waerfchynelyk zoo genaemt van eene

oude Keyiers-Kroone , die men fchryft daer eertyds boven

geftaen te hebben ) als een Teeken. of Merk van het

Heylig Roomfch Ryk. Dit Cafteel heéft fyne parti

culiere feftingen ( in onfe tyden merkelyk verfterkt )

de welke van ouds in dezer voegen bygenoemtzyn ge

weéft: het eerfte naer den Waterkant: BulvardodelDuco^

Jhet tweede naer Sint Joris: Ettlvardo del Ferdinando. Het

derde ook naer Sint Joris: Butvardo de Toledo. Het vier

de naer den Waterkant: Bulvardo de Alva. Het vyfde naer

het Kiel : "BidvOrdo de Pacieco. Duc d?Alba. , heéft op de

Middepleyn , anno 1570 , 19 Mey, van Koper ofMetael

doen «ellen zyn Afbeéldzel of Statüe , tot een Teeken

\yner ficlorien over de meefle Muytmaekers ; hebbende on-

nerde Voeten nog twee Metaele Beelden, de overwenne

fyanden en Rebellen beteekenende ; het Opfchrift van

het Pedeftael geéft dit te kennen in meerdere woorden :

ferd'mando Alvare\ de Toledo , Albtt Duci , Philippi fecundi

Hifpaniarum. Regis apud Belgas Prafecfo ; qubd txtinftd ft-

tKtione , rebellibi^ pulfts , Religione procuratd, Jujtind cultd ,

Provincias Pace firmdrit , Regis vprimi fidelijfimo Minijlro

pofitum. Dit Beéld is daer naer doór de Geuftn gebro

ken; en men heéft daer van Canon gemaekt.

Doen de veranderingen en \waerigfteden met 500 groote on*

gefchiktheden de Landen overqutiemfn, 500 wierden bynaer al'

Ie de flerke Kafleelen der Pruvincien ten gronde geworpen ;

moer hei Cafteel Van Antwerpen wierd alltenelyk afgebro

ken, aen de \yde daer men langs binnen de Stad komt. Zoo

vermeld ons Guicdardimis ; en ik bevinde by andere

. pauwkeurig aengeteekend , dat het zelve langs dien kant



Ptenfe AfdeyTmgt ,

wederom bewalt is geworden , naer dat den Prince van

Parma ( daer ik breedvoeriger zal van wezen in de zef-

de Afieyünge} Antwerpen onder fyne Magt gebragt

hadde Scrilanius fielt dit Caflrum onder de wonderen der

nenfchelyke Uitvindsels: Interprima Operum humannrumpro-

ffgia ATX efl ' Vrbis futjas Cfc. Maer wat zoude hy niet

zeggen , ziende de tegenwoórdige byna-onverwinbaere

geiteltenifle ? Hy zoude ftom ftaen over die ongemeyne

Verfterkingen en Verbeteringen , de welke nog altyd

doór goede voórzorge worden agtervolgt , en voór-al

over dat koflbaer en •(eid{aem Waterwerk , het welke over

eenige jaeren doór Ordre van Maria TAerefia , die on-

vergelykelyke Keyzerinne-Koninginne , eene alderzorg-

vuldigfte Moeder 'haerer lieve Onderdaenen, gemaekt

is geweéft aen den kant van de Schelde ; alwaer het

zelve niet zonder verwpnderinge word befchouwt. Van

«uit Cafteel mogt Surius in Commentarh dan wel zeggen :

De Ca/M illius Amplimdine &• Munitionefatius efl n'iltil di-

ctte, quam parum pro dignittue. 't Is beter hier van niets, als

niet genoegden te \eggen.

Ik zoude ook mogen aenroeren aztnutenkonftrgirerK,

tiytgevonden doór den voórnoemden Sc/ioonteectius , waer

door de Brouwers in de Nieiavftad, alle en igelyke , \oo wanneer

het hen belieft, hu Water uyt de Herentalfche ïraert, tot hun

nen Dienfl dóór ondemerdfthe buy\en in hunne Huyifn kannen

heten; ten waere dat my bekent was , dat een' zeker def

tig Schryver met korte woórden het zelve hadde voór-

gedaen in dezer voegen: In unamDomum aquam coëgiflis,

eute exinde in omnes defiuat Officinas cereviparias ; tantumqiiè

fnguü , nullo labore, admituait, quantum respoflulat> ruifquam

deficiente fliimlne.

Om de Tyds-omftandigheyd zal den Lezer hier ook

Believen te gedenken aen het Fort Llüo , hedendags zoo

vermaerd ,, gelegen aen de ISfoordzvde der Schelde, van

•waer de Hollanders onze Polders onlangs hebben onder

'water "ezet, de groodte fchaede en ellende veroorzae-

kendeT Te zelve Sterkte is voór ons te aenmerkely-

ker om dat fy anno 1584 doór de Inwoonders van Ant

werpen is gebouwt geweéft. Infgelyks kan men hier ge

denken aen den berugten (lag van Eeckeren , voórgevallen

'in den Jaere 1703, soJuny, met de Iraafèhateo Spaen-

Tchen, tegens de Hollanders i van welke laefte op die

plaetfe over de 3000 dood gebleven zyn.behalvende

ijequetfte en gevangene

Hier mede trekke ik ten dezen propofte de hand van
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het Tafereel , en iluyte deze Afdeylinge niet de getuyge-

tiiflèn van Geleerde Mannen , de welke fy tot lof van

ons Antwerpen hebben naergelaetefl.

Chriflophonis Stdla. noemt Antwerpen : Totius Terfarum

Orbis forum nundinarium. De algemeynt Koopmerkt van.

ganfch de -wereld.

Hembriéuraus Leödicenfis : Dotninam Scaldis. ï>e MeefUrF/6

der Schelde.

Gia/irmiis Uanno: Splendidiun in fpaciop.!Jïmo Oceani bro*

chio Oppidum. Eenjihoone Stad oen den wyduytgeflrettèn Erni

van den Oceaen.

Heda Batavtts : Belgii noflri Corynthunt. Een Coryntfuts

van ons Nederland.

Bertilius LiiceÈurgertfis : Ëmpofü omnibus numeris abjolii-

ti Exemplór. Het Afbeeldsel van eene aldervolmaekfte

Koopflad.

Caro/us Stepfiantts zegt, haer te zyn Nobtle in Braban-

tia Oppidum, inripa Scaldis, variis EuropSE Nationibusfrt-

quentcitum , mercimoniis mirum in modum forens. Eene aen-

\undyke Stad' in Brabant - aen den Oever der Schelde ,

tioór Meélerlye Natien van Europa beoogt , dóór den Kbop-

hundfl grootelyks bloeyende.

Hierom mogt Scribanius wel zeggen: Afltverpia, vi/h

fimel f Patrite plerrfque ublivionem perfuadet. Antwei-peil ,

moer eens geyen \ynde , lokt het meeflendeel otn hun eygé

faderland te vergeten.

Vrientïus Öoemt-ze tene Gifte der Goden .' Deonifn munus.

Lipftas zegt , haer te wezen als de Oogt van de andere

Steden. Urbium Ocellns.

Andere geéven haer den naem van tent Koninginné

der Steden. Retina Urbium.

Cornelius Graphaus heéft'er een geheel Latynfch Ge

dicht van gefchreven : en den geleerden BoCAius een

fchoon Epigramma of Punfldicht.

Den Lezer dan zal hier mede, zoo ik meyfte, vol-

daen zyn; ten waere dat hy my indagtig maekte, dat

ik ZOO weynig vafl on^e groote Konjienaerf in verfiheyde

JVettnfctuippen hebbe gefproken : Dat hy zig dan in 'het

geheugen brenge eenen onnavolgelyk'en Petrus Paulia

Ttubens , Antonius van Dyck , Abraham. Janffens ; eenert

ZOOgenaemden Langen Jan , 1'hyffens , Zegers , Jordaens ,

Craeyer, Pepyn , Teriiers , en ontèlbaere andere; welke

voór het grootfte deel aen Antwerpen verpligt zyn , en

hunne goede Geboorte, en hunnen gewenfchten voort

gang. Guicdardinus is wederom hier overvloedig in Aen
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teekeningen, zelfs van de Konflfiutken, doór omf hoog-

loffelyke U^erk-baeifn gefchilderd , met de aenwyzinge

der 'plaetze. Mede teekent hy aen andere grcote Vernuf

ten in verfcheyde Uytvindingen , de welke , al is't dat ly

alle tot Antwerpen niet geboren zyn , egter in alle er-

varentheyd daer zyn voortgezet.

Onder de grootite Verftanden van fynen tyd is ge

weéft den fcherpzinnigen Abraham Ortelius , uytneémen-

de Geögraphifl , wiens Grafilede nog te zien is in de

Kerke der Abdye van den heyligen Arts-Engel Mi-

cluiél.

Den. grooten Qtho van Veén ? Meefter van den nog-

grooteren P. P. Riéens , heéft niet alleen in de 'Schilder-

konft , maer oo]i in de Geleerdheyd ten allen opzigte

nytgefchenen ; hier van doen blyk fyne verfchevd^

hier en elders in Druk gegevene Zinnebeéldige Wer

ken; en alhoewel hy niet geboórtig was van Antwerpen ,

hy moet nogtans aen de zelve Stad fynen Voortgang

tpefchryven.

Den Verlichten Mdddor en fynen Zone Gafpar van

Baerle , alhoewel dezen in Holland meeft fyn Leven ia

alle flag van Wetenfchappen verlieten heéft , zvn In

boórlingen van Antwerpen geweéft ; men mag den laeften

bv all£ dit nog noemen eenen tweeden Pïrgilius in fyne

Latvnfche Helden-dichten.

Voegt daer by de volgende uytftekende Verftan-

den ,. zpo Gee'ftely.k-e als Wereldlyke : Laurentua

Beyerlinck , Antonius Sandems , C/irtftophorus Butkens ,

^Ddniel Papebrochius , Petrus Stockmans , Jacobus Eyctius , Jo-

annes Baptifta Grammayus , Joannes tfowerius , Janus Gru-

tems , Judocus de JVeerdt , alle geboórtig van Antwerpen ,

alle Vermaerd doór hunne geleerde Boeken- is't dat

gy ook eenige kenniffe-wilt hebben van de oudfte Stam-

huyzen onzer Stad, leéft hét Boeksken, geïntituleért :

Populiqni Antvefpienfis Nubilitas , Jlve feptem Tribus

pittrici-e Antverpieii/ès.

Onder de f'rouwen zelfs ,de welke aen orqeStaJeem-

gen roem hebben gebaert , is'er eene gevonden , de

welke de Mannen van haeren Tyd niet en heéft moe

ten wyken ; deze is geweéft de Deugd - en - Letterryke

Anna ~Kyns , welkers Dichtkundige Werkskens ( aen-

merkeride die .Tyden) vol Geeft en Religie zyn

Ik zoude te wvdloopig- worden , bleéf ik nog ftry-

den in deze woriïelbaen; my dunkt, dat ik de Kroont

van Heerlyklieyd voór onze Stad evenwel zoo verre
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verdient zal hebben, dat niemand van alle de andere

nabuerige Steden de zelve met meer recht zal kon-

nen afeyifchen, of mogen draegen ; daerom :

Jf^ie Antwerp heéft geyen, wat wilt fiy voerder tredent

Hy vind in eene Stad al wat hy elders vond:

Dus wie tot luieren lof naer eys yg wiltf befleden , .

Én was'er nimmermeer \oo wtlbejpraeluen mond:

Oik fchreéf'er geene Pen, gelykfy dient te fchryven ,

tienoeg t'Jt luieren lof, wont s' heéft al meer verdtnti

Zoo dat wy ons ge\eg nog andermaelen flyven ,

. Dat wy gebleven \yn ? daer /uitren lof begint*
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Handelende van de be\onderfle Voórvallen , joo blyde alt

droeve Gebeurteniffen , Ut vorige tyden aen on\e

Stad overkomen.

IK zoude tot mleydinge van dezen Artikel konnea

te voórfchyn brengen verfcheyde harde Winters ,

alswanneer de" R ivieren als in Marmere Vloeren ver

andert waeren ; B: E: onder den Keyzer Pftocai , doen.

de Zee, volgens Nicephorus, eene menigte van doode

Vjflchen heétt uytgeworpen : als ook onder hetRyks-

beftier van JujKnianus , waer van Zonaras ons ve'rhaelt,

dat de gepluymde en viervoetige Dieren zig gefnakke-

lyk lieten vangen : mede onder Confimtinus Goproaymtis,

gelyk Sigebenus aenteekent : en wel bezonderlyk , vol

gens de Jaerboeken van Vrankryk A° Sar, dat de Ri

vieren RJtenus , Danubius , Albis en Sëaiiana teenemael

bevrozen lagen : item , gelykerwys Sidonius ons me

dedeelt , dat in den Jaere 1126 de Riviere Podus aen

alle laftdraegende Beeften tot eenen weg verftrekte :

eyndelyk na de Waernemingen van Cranqiui, A° 1323,

dat men over de Zee van Duytfland naer Pruyfland^ging,

en overal bequaeme vernagtingen vond.

Dit alles , en veélmeer daer benevens, zoude ik uyt

verfcheyde geloofbaere Schryvers aen den da» kon-

nen haelen ; ten waer ik belooft hadde niet-wydloopig

te zullen zyn. Voegt daer by , dat de Sclielde myn be-

zonder oogmerk is geweéft in de pnderneminge i van

de\e Befchryvinge ; ten welken eynde ik alnogblyve myn

bezonderfte werk maeken van de aenmerkdykfe Voór

vallen , de welke op, en ontrent de zelve gebeurt zym

Ik zal dan gaen handelen van eenige Winters , in de

welke de gezeyde Riviere bevrozen heéft gelegen ,

tot voldoeninge'van alle Hiftorie-minnende Liefhebbers.

Sigebernis , een oud en geloofbaer Schryver, getuygt

ons onder andere, dat in den jaere 1124 de Wateren

en Rivieren doór den aenhoudenden en ftrengen

Vorft in opene wegen verandert waeren. In Eraba.ni

zyn, volgens den zeiven, de Koude en Vorft alfdan

afgryfTelyk geweéft ; en men kan'er uyt befluyten, dat

de Sclitlde infgelyks bevrozen was , vermits dien Schry

ver geene Waters is uytnemende.

De volgende jaeren, de welke Gratnmayusuytverfthey-

êe Auteurs heéft aengeteekent , volgens fyn ey?e woor

den (ex dia/erforum Memoriït collegi) dee'le ik "den Lezer
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hier mede : «383, 1401, 1405, 1442, 1447, 1463, (of, •

gelyk andere zeggen, 1464) 1466, 1478, 1482,

1491 , 1494. Hy voegt'er by , dat de Riviere ( te weten

de Schelde) alfdan \eer hard vervra\en heéft gelegen: Gein.

extra morem f> modum adjlrictum fltmen admirationi fat.

Annis 1511, en 1512, heéft het zoo grooten Vorft

en langen Winter geweéft, dat van 14 Novembris tot

18 febnttvü den zelven geduert heéft ; zoo dat men'

over de Schelde voer met aUeflag van. Wagens^ zelfs tot

Zuydbeveland toe , en andere Zeeufche Eylanden.

A° Ijl?, Volgens het Antwerpfth Cronykje, was den

Winter zoo onverdragelyk , en den Vorft zoo fterk ,

dat men tot Antwerpen en tot Borgt over de Schelde

liep : men kwam van Zeeland in Brabant met alle Rey-en-

fragt-getuyg.

. De jaeren 1523, 1533 , 1551 , volgens den meermaels

gemelden Grammayus, zyn aenmerkèlyk doór diergelyke;

gebeurteniflien.

A° 1564, volgens het bygebragt Chronykje, ging men

pp Sint Stevens - dag over de Schelde , voór Antwerpen ,

dewelke 13 dagen lang bevrozen lag: men zag aldaer

Tenten , JCraemen , en grooten toeloop van Volk : het

Ys was eenen voet en elf duymen dik-

Het jaer 1565 , en zonderlinge 1366 „ hebben mede

hier hun deel in gehad, gelyk men by geloofbaereAu-

theurs vind bekent gemaekt.

A° 1568 , zoo in de Chronyken ook is te zien , ten ty->

de van DM d"Albe , was de koude 14 dagen lang on-

verdraegelyk : tot Sim Bernards liep men over en weér

de Sclielde : den Vorft, zonder langen tuiïchentyd , was

aenhoudende wel thien weken ; en op den negenften

Meért 1569 begonft het eerftmael te ontdoeyen.

Den jaere 1374 dient hier mede aenmerkt.

A° 1394 vroós het 9 weéke-n agtervolgens , en men

ging voór Antwerpen op de Riviere : men zag daer ver-

icheyde Vreugde-teekenen.

A° 1600 lag infgelyks de Schelde , voór Antwerpen ,

toegevrozen doór den feilen Vorft: men voegt'er by,

dat de Rivieren de Moes en den Rhyn het zelve lot

beproeft hebben ! gelyk de Jaerboeken ons vermelden.

A° 1608 was het zoo koud, als het by menfchen-

geheugenoyt hadde geweéft, geduerende vier weéken:

men aenfchouwde met duyzende menfchen op de Schelp

Je : men bragt daer op Bier , Wyn , en allerlye Le,

vens-behoeftèns. Dit is uyt een geloofweérdig Mam/t*
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Jcript doór my zelfs uytgetrokken geweéft, met meer

. andere omftandigheden , welke ik , om dat-ze tot ons

oogmerk weynig zyn doende , alhier verzwyge : men

kan daer van zien myne Saemenjpraeke tuffchen Zomer

en Winter , anno 1776, over den luirden Winter , en d»

toeliggende Suitide, doór den Druk gemeyn gemaekt.

Annis 1622 en 1624 , zoo men befchreven ziet, heéft

de Schelde ten tyde van bynaer twee maenden toegele-

.gen, en , dat fchier ongeloovelyk -is , het Ys was vier

Catitiis dik , gevende aen alle Sfedden , Peérden, Vragt-

wagens &c, eenen vollen toegang. Dit word ons doór

fyerling, een geleerd Man, mede-gedeelt.

A° 1635 liep men eveneens over de Schelde: de aea-

teekeninge des dags is van den aSlten Jamiariut.

A° 1670 , volgens zeker gedrukt Boeksken , vroós

den gezeyden op-en-af-vloeyenden Stroom toe op vier

dagen; waer op men maekte dit Jaerfchrift :

'xsCHELDi BBVR!EST IN DBN TYt

VAN V!ER DAGEN.

A° 1684 zag men de Schelde tot aen de Kraen , in

de Maend van Fehvarius , bevroózen liggen , begin

nende van den kant der Slyk-poorte : langs de ander zy.

de vaerde men over en weder aen het Bier-hoofd: men

noemde dit den faer-ys; om dat den Ysgang en het

Overvnereti faemen gefchiedden.

Onze Tydeu wat naerder komende , vind men befchre

ven, en heéft het nog bekragtigt doór de getuygenifle

van zommige nog-levende Perfoonen , dat, anno 1709,

dezen zoo groeten Water-plas vervozen heéft gelegen :

het Jaerfchrift maekt ons groote rampen indagtig :

FRlaUs oCClDIr HoMlNE»,

A°i7i6 lag de Rlviere al wederom toegevrozen zea

ii zeven weken : men zag daer Tenten , en alles was'er

te bekomen : de vaft-liggende Schelde droeg fee, Slee

den , Wagens , &C.

A° 1740 was de koude zeer groot, daer met duyzen-

de menfchen nog weten van te fpreken : de Schelde

lag aen Ilotoken langen tyd zeer vaft , dog maer wey-

«jge uren voór Am-werpen in het afloopen.

^ '763* naer eenen langen Winter te hebben on-

derftaen , zag men het zelve aen de Dorpen van Hcbo-

fen en Cmybeeck, over de vier weken j egter daer naer

Jn het afkomen der Tyde maer eene korte wyle aen de

fftrn: menzag'er eeijig Volk j piemaud is verdronken.



van de be\ondtrfle Voórvallen. 't£

Eyndelyk, anno 1776, zag men op den vaft-geron-

nen IVaier-vked , over de vier dagen aen de Iferve tüe-

gelegen hebbende , beginnende ontrent den Dorpe van

sluflruweel, tot aen het Bierhoofd , alle Vreügde-teeke-

nen : het Hoórne-Fee ging gemakkelyk over en weder i.

men verkogt daer allerhande Spyzen en Dranken: de

uytgeftrekte Vlakte was krielende van alle foórtëil

van Lieden, en ik mag'er tot befluyt, Ichoon ik'er el

ders wyd en breed van gefchreveii hebbe , nog van

zeggen :

'/ Iftu Winter , maer men \ag daer niet als vreugdenplegen ;

'tScheén dat den Zomer dit benydde boven al ;

'cffas Winter, maer men wijl van leed nog ongeval:

ffant ider , groot en klyn , was tot de fee/l genegen.

Is't dat ik aen de Goon iet mag vóór my verdoeken ,

Dun vraeg ik , dat het flip van \oo een" blyden Tyd,

Die ons , ja fremde \elfs, \yn vreugden had bereyd ,

jtltyd bekent mag flaen in treffelyke Boeken.

Van de jaeren 1783 en 1784 , waer het onnoodig

veél te zeggen ; de rampen , hier en elders gefchied

doór de Overftroomingen der geflremde ffaters , zvn ipaer

al te wel bekend.

De hardfte Winters befchreven hebbende, zalikee-

ne korte aenwyzinge doen van de voórnaemfte Over

ftroomingen.

A" 860 hebben de Nederlanden , en zonderlinge

Holland en Zeeland, doór de buytensewoonelyke Overfln.o-

mingen groote fchaede geleden ; alfwanneer Menichen

en Beerten in grooten getalle verdronken zvn : den

Rftyn zelfs is doór de geweldige Oploopinge des Zee-

waters in fynen ftreek geftut geworden ; zoo dat hy

wederom te rugge keerde. Ziet dit in de Chronyken

van dat Land , met onuytfprekelyke onheylen uytge-

drukt.

Van den gezeyden jaere 860 , om de algemeyne Over-

froomingen , willen zommige hebben, dat de Reénen of

Mveren zouden gekomen zyn ; maer de befte Autheurs

ftellen dit vroeger , en zeggen, dat eenige jaeren voór

de Geboórte Chrifli over alle deze Landen gegaen is

eenen \eerverfchrikkelyken fVatervloed; die fy nog noemen

den Vmbrifchen Zondvlced : doór welke grouwelyke doór-

breuk alle die onuytfprekelyke Jlhaede hier en elders is

veroorzaekt geweéft ; zoo dat de grootfte Bofl'chen te-

neér-geworpen zyn, en alles ondergeloopen is.
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In't jaer 1170 is 't Zee-water doór geweldige ftorm-

winden zoo verre gekomen, dat hetgeraekteaen de Muer

ren der Stad Uyrecfu; en dry jaeren daer naer wierden

bynaer alle de omliggende Landen overftroomt; ja de

tfêrkfte gebouwen wierden doór den Storm-wind om

verre geworpen. Men vreefde voór eenen nieuwen

Zond-vloed. Men fchryft bynaer het zelve van de jaeren

1361, 1367, 1570, en andere; dog wat onze Schelde

aengaet , daer van vinde ik , nopens Antwerpen , de

volgende onheylen aengeteekent.
Ac 1288 is de Schelde boven maeten hoog-gewaflen ^

en veéle Landen , anderzins hoog-gelegen , waeren vari

het Water niet bevryd. Het zelve zegt Opmeér ge-

fchied te zyn anno 1300.

Van het j'aer 1320 word ons even-eens groot onheyl

gemeld ; den dag was dien van de H. EliftbetA, volgens

dit Vers :

Elifabeth fitvit, Mare crevit, Holandia flevit.

De jaeren 1446 , en 1463 , dienen hier mede aenge-

voegt te warden : van het laefte is npg dat oud Vers

ken :
Si Scafda crefcit , ager $• rus omne paveftit.

Anno 1468, voór den Feeftdag der H.Urfida, was

Jiet geenen min4eren YYatervlcjed , volgens dit oud Re-

feryntjen :

De Zee die broght de Landen verliet,

Als alle die Maesden'Feefle wies.

Verftaet bynaer het zelve van den jaere 1477 , alsr

wanneer de Dyken grootelyks befchaedigd zyn geweéft,

pn de Landen veél geleden hebben.

A° 1530 heéft den ff'atervloed vele Menfchen en

Dieren het leven doen verliezen; bezonder 'mfiraiant,

ffolland en Zeeland: Beyerling. in Magno Theatrp, zegt'er

van : Diluvhun ptvticidare in Brabantia , Hollandia G-

jjeehmdia multn millia Homintm atfumpjtt, menfe Nor

VembrijVOTno 1530.

Het jaer- 1532 heéft bezonder aen die van Antwerpen ,

nopens den ff^ter-vloed, zeer fchaedelyk geweéfl; men;

leekte alfdan dit Dichtjen :

Qiujt clades Pecori , vlcif, mortaUbus , atr(

Sola parif Pelagi vis, pnrit una Dies.

Aengaende het jaer 1534 zegt het Chronicon Cario?

tiis , dat ^T d^gen VOÓF Sinte Gillis hier zoo grootet\

frtirvn en JVat&r-vloed waeren, dat'er vele Schepen ver»

<JyQnk.ejj , fii qntallyk.e menfcjien verongelukten.
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Ac 1551 , «Jen 15 Februarii, W3S het tot Antwerpen ZOO

hoogen vloed, dat hy zeer groote fchaede dede: men

rekende dezen onder eenen der hóogfte vloeden :

Zandvliet, Offendrecht en andere Dorpen overftroomden.

A° 1558 was het alhier eenen \oo afgryffelyken Storm ,

dafer vele Menfchen op de ftraeten dood bleven van

de fteenen ; de fchaede te Water was onbefchryvelyk,

Dejaeren 1561 en 1562, doen ons aen diergelyke ram

pen gedenken ; het laefte der twee gemelde jaeren was

het f Antwerpen. zoo hoogen vloed , dat'er in de Nian»-

jtad eene Spuye brak , die de zelve dede onderloopen:

.den wind was zonder weérgade.

Van het jaer 1570 word ons iet diergelyks m de

Chronykskens medegedeélt. Het fcheén eene ftraife te

Zyn over de gepleégde muhandelingtn der Beélden en Ker-

ten , gelyk te kennen geéft het Boeksken de Opkomfle.

der Nederlandfthe Beroerten.

A° 1606 waeren den Storm en Water-vloed zoo vervaer-

lyk, als men oyt gehad hadde.niet alleen hier tot Ant

werpen, maer ook in Holland, Engeland, frankryk. Men

vind befchreven , dat in onze Stad vier of vyfThorens

wierden afgefmeten , en de Glazen in O. L. y. Kerke

uytgeflagen ; vermits daer eenen fwaeren hagel - flag

mede gemengelt was, &c. Men mogt dan wel fchryr

ven:'

Anni 1643, 1682, 1703, 1715, i?Tf , 1736, 1739,

«763, 1773) 1775i "780, C eenige andere jaeren daet-

laetende) zonderlinge 1 77 i,alswanneer Daken, Schoui-

wen , Gevels afvlogen doór de rukkende winden , heb^

|)enmede vele Inwoonders alhier doen verzugten. De

andere ellenden •, de welke ons Antwerpen van de Aerd-

bevingen in de jaeren 1382 , 1395 , en nog in onze ty-

den gevoelt hééft, als mede de Diertens, annis 1315,

1363, 1439, !47r5 !5«, !557 en zoo voorts; daer

jby nog de ongelukken van Brand, annis 1263, 1397,

1456, 1499, 1541 , 1546 , 1576 , en van laetere Gebenrte-

nitlen, 3151713, 1718, 1746, &c- Itemde Peftilentieéle

Ziektens , waer 4oór in de jaeren 1511, 1512, 1529,

1571, 1603, 1624, 1625 , 1626, 1627, 1678, en op on

ze tvden doóp diergelyke, onze Stad befmet is ge-

uveélt; deze alle verfwyge ik, om 'dat ik eenige, ons

meer aentrefFende , tot flot van dezen Artikel nog: diea

te verhandelen,
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Oudere Ferwoejtingen en meerbekende Rampen, die

de Nederlanden , behalvens andere Ryken , overkomen

zyn , vind ik nergens, als die , de welke doór de Noórd-

mannen , Hunnen , Longobarden en andere Vremde Vol-

Iteren bedreven zyn geweéft. * Veéle dingen , die Ty-

den betreffende , zyn ons onbekend ; eenfdeels om de

Oudfuyd; anderdeels om de verwoeflingen van Kerken eti

andere Gebouwen; &C. Scribdnius getuvgt , dat de^e Vol

keren ons Antwerpen ook verwoe/l hebben : Ambiiffit h<ic

fdam famma Antverpiam , in Scaldce littore Urbium lengt

primam. Op eene andere plaets zegt hy : Extrema paf-

ƒam a. Danis Antverpiam, ac in ignibus totam confediffe ve-

tus Codex teflamr anno 837. Dat Antwerpen van de Denen

( vervoegt met de Noórdmannen ) het uytterfle beproeft

heéft, en in ajfchen gelegt is geweeft , volgens een oud Re-

gifter, ten jaere 837. Dog Petrus Megerlinus , (en meer

andere ) volgens de Aenteekeninge van Sigeberws, fielt

het jaer 836. Al wie, nopens dezen Artikel meer uyt-

leg verzoekt, neéme de moeyte van de Schryvers dner

over naer te zien : hy zal d'aer ook vinden , hoe fy

doór verfchevde Vorften nu en dan overwonnen , en

eyndelyk geheel en ganfch verdreven zyn geweéft : {y

hebben meer als eens t Nederland verwoeft, heratisvi-

eibus ; en dat voórnaementlyk anno 83o , met onuytfpre-

kelyke fchaede.

Niet min merkweérdig zal het voór ons zyn , hier

op-te-haelen de Tyden van Manen van Roffem; omdat

fy onre Stad en de aengrejnfnde Landflreéken betreffen. De

zen , uyt den Lande van Hertog Willem van Cleve ver-

raderlyk gekomen zynde in 't Quartier van Brabant, ia

fchyn Van Vriend , fchreéf hem Heere van Piroyen en

overflen Veldhopman des Konings van Vrankryk: hy hadde

met zïg een groote menigte van Boeven en Roovers ,

die den Akkerman grooten overlaft deden, plunderen

de ten alle kanten , en verbrandende Dorpen en Wek

ten : hy is ontrent Antwerpen gekomen op den 25 van

Julius anno 1542, meynende die fermaerde Kocp-Stad te

verraeden en in te nemen ; het welke den Almogen-

den verhoed heéft ; Het Amwerpfch Chronykje fielt 24

Juin, op Sint Jacobs Avond, dit gefchied te zyn; als-

* De ferwoeflingeii der Nederlanden dóór de Wandaelen,

tirca annum 406 , dóór de Franfchen of Gallen 4*0, dóór

Attila Koning der Hunnen 450, \yn joo merkii'térdig niej'i

de H'florien \yn de/aengaende {eer duyfler. - - •
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wanneer Manen van Rofftm, met -eenen grooten hoop

Krygsvolk ( meeft verlaetene Volkeren) voór Antwer

pen gekomen zynde , op Sinte Ifdlebrcrds-yeld is neder-

geflaegen , liggende daer dry dagen en dry nagten , eq

de Stad uyt den naem des ÏÉonings van 'Vrankryk op-

eyflchende ; daer fy geen antwoord op gekregen heb

ben " : fy hebben alsdan veéle Huyzen eu eenige Ker

ken afgebrand ontrent deze Stad ; in de Kempen, te Ifa.-

lem , te Duffel , ontrent Mechelat , en elders hebben fy

groote fchaede gedaen aen Meulens en andere Gebouwen:

men vind ook aengeteekent, dat de Gmuyjers, liet Btg-

gynlvf, Sinte IVillebrords-Kerke , en het Clöofter Ter N>.n-

nen, met vele Speélhoven zyn verbrand. Sy ilaken, als

fy vertrokken , alle de Ffindmolens in brand , de foor-

Stad geheel ende ganfch verdervende ; gelyk fy de Stad

Lier, dog te vergeéfs, met het zelve bedreygt hebben.

Kennende tot Loven fyne Verraderye niet te wege

brengen , zoo is hy met fyn Gefpuys voorts getrokken

doór VJSals-Rrabant ( dat ook jammerlyk verbranden

de ) naer Prankryk. Surius getuygt'er van , dat deif fer-

voeflinge joo veél te ellendiger was , om dofer geenen Oór-

Jog aenge\eyd was geweéft , en dat de Ongelukkige onvoóryet:t

overvallen wierden- Hitc J\eva Belgicx vaftationisprocelhi eb

fuit cidamitoftor , qubd mdlum effet Bellum indiclum , Cfpja-

ne-imparati obrnerentur.

Guicciardinus brengt ons te VOÓrfchyn eenen droevige*

yo&rval, die hy ttelt onder de merkweérdigfle Gebeurtenif-

Jen; alhoewel by gcene, of weynige Scnryvers, daer

af vermaent word : A°i554, inde Hceymaend, was'er

alhier eenen Oploop , doór fommige van het gemeyn

Folk: De voórnaemfte oorzaeke dezer Beroerte was,

om dat'er van Stads - wegen geboden wierd , nergens

meer Bier te brouwen als in de Nietmfi'd, verbiedende

ook zekere Bieren , die de Gebueren daer ontrent

brouwden : waer doór het Grauw, zeer ontftelt , groote

beroerte maekte. Hier quam nog bv, dat den Keyzer

begeérde , dat de Borgers ten fynen dienfte ten Oórlog

* Den Autheur van 't Leven en Daeden der Flerfogen

van Braband Jleh, dat Ify op die Afvraege geantwoórd heb

ben, dat Wy geenen Heere als den Keyzer Carolus had

den : waer op de Genanten \eyden: dat hy in de Reyze

na jïfrica op Zee van de Viflchen gegeéten was.

Jfaer op die van de Stad weder antwoórden , dat hy naer dry

dagen met Jonas wederom levendig zoude worden.
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zouden trekken ; of, 'm de plaetze dier , eene fomme

gelds betaelen : zoo dat eyndelyk uyt een kleyn vonks-

ken eenen grooten brand van oneenigheyd ontftaen is :

want de Stad , eyndelyk in roeren gefteld , en in da

"Wapenen voór een groot deel verfcheynende , was in

gjevaer van eenen grooten Oploop ; maer fommige tref>

ielyke Borgers hebben den twift gered , en alles her-

Itelt in goed order , aflluytende de bezonderfte ftrae-

ten, op dat het Gepeupel niet te gelyk tot het Stadhuys

zoude aengedrongen hebben : zoo is dan eyndelyk d'e-

ae ^muyterye zonder merkelvke fchaede verdwenen.

Schoon ik de Rampen , die Antwerpen niet zonder

groote fchaede overgekomen zyn , zoo nog zal blyken

in 't vervolg, aen den dag haele-, dog mag ik verze

keren , dat fy tot heden toe nog den Naem en Daed

van Maegd is behoudende , om dat fy noyt befchoten

is geweéft : nogtans heéft fy eenige binnen-'aenftooten ge

leden nu en dan ; waer onder ik ook ftelle dien der

Schippers , Boots-gezellen , &c. anno 1 476 , de welke , tegen

de Heeren der Stad eenen Oproer maekende , op het

Stadhuys liepen , bedryvende zelfs aen de Overheyd

groote moedwilligheden. De jaeren 1659, 1693, 1698 ,

1718, &c zyn doór iet diergelyks befaemt.

Dit alles en is niet te vergelyken by de zoogenaem-

de Spaenjlhe Furie : \vant, behalven dat anno 1574 ( als-

wanneer de semitydneérde Sfaenjturden binnen Antwerpen

doór het Cafteelgekomen zyn) dezelve Stad grootea

overlaft geleden heéft , tot "dat fy evndelyk niet zéér

der veél gelds te vreden zyn geweéft ; zoo leéft men

nog, dat .de Spaenjaerden , de welke uyt hetCafteelgeenr

zins wilden vertrekken , die van Antwerpen met het al-

dernakenfte onheyl dreygden te overvallen : De Borr

gers begonften zig tegen het Cafteel .te befchanfen i

maer eer het zelve volbragt was , zyn den 4den Nor

vembris de Spaenjaerden van Lier en Maeflricht met die

• van Aelfl in het Cafteel gekomen, en hebben eenen

liytval op de Stad gedaen , aenregtende de aldergroot-

ffe moedwilligheden , en groote neérlaeg onder de Bor

gers maekende : fy wierden eyndelyk meefter van de

. zelve, dog met verlies van ontrent ?oovan de hunne,

waer onder eenige voórnaeme Heeren: van Stads we

gen bleven'er ontrent vier ofvyfduyifnddood, ipo ver/fa-

f en als verdronken , volgens Giacdardinifs : daer Zyn ver-r

rand geweéft over de 700 Huyzen C andere vërgroo^

ten dit getal) ook mede het vydvermaerd Studtvys, (t

•
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fimdamentis infgni fumpttt extrucla 1560 _) het welk geheel

binnen is uytgebrand. Het is onbefchryvelyk, hoezeer

fv geplundert en gerooft hebben , ettelyke dagen , de

Borgers zelfs nog rantzoenerende. Sommige fchryven,

dat het getal der verongelukte en gedoode van beyde

de zyden beloopt over de 8000, ja 10000 menfchen.

Den buyt, zonder de Juweelen, Zilverwerk en ander

zins , beliep in geld boven de veertig tonnen Gouds. Pie+

ter Bor {lelt ontrent dry milüoenen Gouds. Deze Verwoe-

ftinge is voórgevallen anno 1576: ^Novembris. De Chro-

nyke van Antwerpen , in folio herdrukt , geéft daer vart

eene fchoone befchryvinge , en haelt ook aen eene

mindere muytineringe der Spaenjaerden anno 1598.

Wat zal ik zeggen van de Franfcfe Furie , anno 1583 ,

in de maend Januamis voórgevallen? Den Arts-Hertog

Matthias, merkende het kleyn refpedl , dat men hem toe

droeg , heéft , fyn Gouvernement overgevende , zig

den sgfte OfloMs 1581 naer Dtytfland eyndelyk ver

trokken : Den Hertog van Alencon , tot Antwerpen ge

komen zynde , wierd aldaer op de Merkt op eene groo

te Stellagie ( gelyk Richard ferfiegen ons verhaelt ) in-

gehuld als Hertog van Erabant : maer dezen , denkende ,

dat hy geen gezag genoeg en hadde , en ziende, dat

hem vari den Koning van Frantryk, iynen Broeder,

byftand geweygerd wierd, zogt langs eenen anderen

kant meer Aüthoritevt te verkrygen. Ten dien eynde ,

hebbende alom aen de Franfcne , daer fy in: Garnifoen

lagen , doen weten , dat fy zig meefters der plaetzen

maeken zouden , nam hy op zig , Annverpen met fyB-

Garnizoen alleen te verzekeren, voórgenomen he'b-

• bende te doen eene monfteringe fyn'er Soldaeten den

ifften van Januarius: hierom is den Hertog, het hoen-

mael vroeg genomen hebbende , met ontrent twee-hon

derd Peerden, zeer pragtig, en in volle gezag, gere

den naer de Klpdorp-Poone , de welke doór fyne beve

len was opengelaeten : doór fyn Volk is hy hier van

haeft meeiter geworden , het welk de. Wagt vermoor

de. Wederkeerende met fyne Peérden naer de
• Stad , zag men hem doór meerder Volk , binnen ge

komen zynde van andere plaetzen , opgevolgt : men

riep onder hen , Pille gagnée! De Stad is gewonnen f . . .

De Borgers, gewaer wordende, dat fy vyandlyk over

vallen wierden , qiiamen uyt hunne Huyzen , hier en

daer wel gewapent , alhoewel maer in ee'n kleyn getal

zig ftellende tegen de Francoiftn , en die , zoo veél
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mogelyk, den voorderen doórtogt belettende : onder-
•wylen floegen de Trommels Alarm , en igelyk is daer

op in de Wapenen gekomen. Sy hebben zig zoo man

haftig gedraegen , dat fy de Vyanrien bynaer overal

hebben doen te rugge keeren , ja zelfs uyt de Stad loo-

pen, en van boven de Stads-tnueren ipringen ; en dit

alles , naer dat de Franfchen meer als een ure lang van

de Poorte meefters waeren gêweéft. De Vellen , doór

de Inwoonders wederom ingenomen zynde , fchoóten

fv kloekelyk tegen die van buyten met het Grof-ge-

ichut , naementlyk tegen de Swityrs , die nog naer de

Stad toequamen. De Poorte lag vol dooden , op-een-

getaft wel onderhalf-mans-lengde hoog , waer onderer

vele jammerlyk verftikten : daer zyirer boven. de vyf-

tltienlionderd dood gevonden : het getal der gequetfte en

gevangene was zeer «root, waer onder vele Perfoo-

nen van gezag. Den Hertog , met fyn Volk buyten ge

dreven zynde , is eyndelyk gedwongen gêweéft weder

om te keeren na l'-'runkryk , daer hy den loden Jitnü

1584 overleden is. Ziet van deze Overwinninge het

Jaerfchrift boven de Kiprtorp-Poorte :

AUXILIUM sUIs DEUs.

Dit zyn de bezonderfte Ongelukken, die ik weét in

vorige fyden aen ons Antwerpen overgekomen te zyn:

andere van minder belang verfwygende, zal ik in" de

volgende en laefte jtfdeylinge nog eenige ophaelen ; de

•welke nogtans meer den Godts-Dienft, als de Civiele

faemen-levinge zyn betreffende , en daerom in den

zefden Artikel , daer ik van de Religie , en haerc. ver-

A-ukk'mgen zal gaen fpreken, beter en eygender in te

voegen: ik mag nogtans, ja ik moet uytroepen, over

wegende de onjchattelyke fchaede , op weynige uren ge-

daen , zoo in onze als de nabuerige Steden , doór de

jeeds-aengehaelde Onheylen :

Z)amn"Jft quicl non imminuit dies ! ...

ffat heéft een rampjpoedig tyd-flip al niet vernielt i

En om een flot te ftellen aen dezen propofte , zegge

ik, dat de Inlandfche Beroerten* dikmaels veél arger

zvn , als de Uytlandfche , zelfs lanydiitrige Oórlogen; OIIÏ

dat men dan op korten tyd alles," wat Schoon , Ryk ,

en konftig is, of doór d"e vlammen ziet vertcéren, of

doór de moedwillige ziet verdelgen , of doór den roof

Ziet wegvoeren.
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ZESDE AFDEYLINGE.

Handelende van de Opkomfteai Voortgang der fVaere Re

ligie, Jubel-jaeren van treffdykt biftellingen ,

Blyde Inkom/lens , &c. . . .

Et zoude onredelyk zyu, waer't dat ik , gefchre-

ven hebbende van de Stad en haere Riviere, den

oórtgang van het Catlwlyk Geloof, \vaer van ons be-

zonder Geluk was afhangende, niet mede een-weynig

ophelderde, en daer van niet eenig denkbeéld aen den

Godtvrtigtigen Lezer mede-deelde.

De eerfte Apoftelen van Antwerpen, en, om met de

waerheyd te ipreken , haere eerfte Bezorgers en Be-

fchermers zyn geweéft den heyligen Amandiu, Eligius,

Wdlibrordus ; behalven Gaugericus , Plndidamis, Humber-

tus , en Fredegandus ,• en naderhand den heyligen Nor-

bertus , Stigter van het Wit en Canoniklyk Orden van

Pritmonftreyi••; dit is in 't kort begrepen ijl het vol

gende Lof-fchrift :

Qiiod AMANDUS incftoA-at,

Quod ELIGIUS Plantdrat,

WïLLIBRORDUS hrigdratt

TANCHELINUS devaftarat,

NOEBERTUS reflittiit.

Ziet hier eenigzins de zelve beteekenifle:

DM AMANDUS liadd' begonnen,

En ELI&IUS geplant,

WILLIBR.ORDUS liadd'' verwonnen,

TANCHELINUS naerderliand

Hadd' gelyk te neér gevelt ,

Heéft NORBER.TUS óns Iierfelt.

Des te meer dan zyn wy aen deze onvermoeyde

Voorvegters van 't Geloof alle eerbewyzinge fchuldigj

hoe dieper wy gedompelt laegen in de grootfte dolin

gen van het blind Heydendom : men eerde hier te

Land, en in de omliggende Plaetzen , Mars, den Oór*

k>gs-god; Priapus* den God der Hoven en ontugtig-

*Dc>f Statue is naer de herftelde Religie, 1585, van Je

Steen-Poort afgediien gewee'Jï, \oo ons Diet'cxfens mededeelt;..

een kleyn Afgads-beéld is nog te yen in Bekeren blauwen

Steen tot den dag van lieden ; maer ik kan niet aennemen ,

dut dit van het voórgaende , gelykfommige meynen,een over-

blyf\el \oude \yn geweéjl: egter het is een oud denkhetld van

liet Heydendom : men \iet daer haven geftelt het Tieèld van de

11• Moeder Godts, aen wie derf Stad [onderlinge verpligiis. •
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heyd wierd'er in groote weérde gehouden : ja zommi-

fje willen beweéren , dat men aen die Afgoden Au1-

taeren en Tempels had toegefchikt : de Godinnen Paf-

las en Venus zyn hier ook geeerd geweéft: alles was

.toegedaen aen de grouwzaemfte fuperftitien. Zekeren

geloofweérdigen Schryver zegt hier van : De Inwoonden

waeren \onder kenniffe van GoA, en eerden Priapum ; heb-

tende ook gefligt eenen Tempel buyten lam Burcht , ttr eere

van Mars, den God der Oorlogen, die namaels isgewydge*

weeft ter eere van den H. Arts-Engel Michael.

Voór de komfte van den H. Eligiiu was'er \eer weynig

gepredikt tot Antwerpen * ( alfdan nog maer een Burcht

of Sterkte) maer doór des zelfs Apoftolyken Iver is

allengskens de Afgoderye vermindert : men mag aen

dezen onvermoeyden en treftelyken Biilchop toelchry-

yen , dat ons , anno 647 of 650, het Licht in de duy-

ilernifTen op nieuws is toegekomen. Hy is geftorven

tot Noyon , m den jaere 665 , vplgens Beyerling , in ejut

yitA. Heéft ontrent 5 jaeren hier gepredikt.

Wat gedaen heéft den H. ffillibrordus is bynaer on-

befchryvelyk : als ik de Lofredens der Schryvers , eit

de authentike be-wyzen daer van wilde op gaen hae-

len, dit zoude een groot Boek konnen uytmaeken : fy-

nen Iver js onverzadelyk geweéft om de overgebleve da

lingen uyt te roeyen , en fynen Arbeyd heéft niet op

gehouden ten zy met fyne Dood : de Princen van den

Lande , en bezonder RauMngus, hebben hem loffelyk

onderfteunt en begiftigt , gelyk men uyt lynen Tefta-

mente, by Scribanius van woórd tot woord "aengehaeld,

pórdeelen kan. In 't jaer naer de Geboórte Chrifti 691

is hy gekomen in de Nederlanden , ten tyde van Plpi-

»«., den tweeden van dien Naeme, derden Hertog van

gratarit, Sone van de H.Begga, die Zufter was van de

H- Gertrudis. Svne lydzaemlieyd in het onderrigten der

onwetende heéft zoo hier, als elders, wonderlyk uyt-

* Dit gevoelen van Beyerling fthynt voórby te gaen den

H. Amandus , die nogtans geweéft is den eerft-bekenden

Apoftel van Antwerpen, en alhier, volgens Diercxfens,

gepredikt heéft tuffchen de Jaeren 63! , en 639 ; Henfche-

nius meynt, dat den \elven anno 660 (volgens andere vroe

ger ) in het aloud Burgt eene Kerke heéft Bebouwt, ter eere

van de Prinan der Apofielai Petrus en Paulus ï de welke

naer alle waerfchynelykheyd de eerfle aldaer- bekende Ktrkets

gtweéfl; Dien treffelyken Bijfchop fierf anno 684.
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gefchenen; en t is ook deze hoedaenigheyd , die den

bequaemften middel is om de herten en de gemoederen

te winnen , en te houden op den regten weg. Naer ee-

nige fchootie Stigtingen, naer veéle Voórdeelen, naesf

öntelbaere goede Voórbeélden, is hy eyndelyk, ryk

vaii Deugden en «pede Werken , uyt deze wereld ge-

fcheyden , anno Domini 739. Een weynijj buyten Aat-

•werpen is • t fyner Eere eene Kerke geftigt, de welkfi

JKW heden fynen Naem is voerende.

Ik zoude van de onvermoeyde Iveraers, de welke

in en ontrent ons Nederland naderhand gepredikt heb

ben , ook bewys moeten doen , (als geweéft zyn Ma-

termis , Servatius , Htibertus , Fedaftus , siudamarus , Flore~

ttrtiis , jjrfmams , Berutlpftus , Maurontus , Bertinus , Bava ,

Lttvinus , RumMus) ten waere ik wat voerder wilde

gaen uytbreyden den Lof van onzen novt-genoeg-ge-

prezen Apöftel van Antwerpen den H.Ni>rt>eraii, ( wie'ns

Leven ik eertyds in Dicht befchreven hebbe) om dat

ik iny , uyt onzer aller naem , aen zoo Godtsdienftig

Man, en v/aeren geeftelyken Vader teenemael ver*

pli";t bevinde.

Naer verfcheyde Prxdicatien, naer ontallyke Voóf--

t>eélden van allerhande Deugden aen die van Antwer-
•pen te hebben gegeven , en wel voórnaementlyk naej*

dien Onvergelykelyken Zegenprael over Tiïnclielinus

tnet fynen Aenhang , heéft men opentlyk gezien , dat

hy voer de Glorie Goflrs, en ter \iele Zalig/ieyd fyn ApO-

ftolaetfchap hadde ondernomen.

Dezen Tanchelimts was een monfter van boosheyd ,

*enen verleyder des Volks , die de Dogters in de" te-

geriwoórdigheyd van hunne Ouders onteerde , Van hoo-

veérdigheyd ppgeblaezen, en als doórdronken van

weüuffen ;" den welken, hiermede niette vredenzvn-

<le , fyne goddeloosheyd zoo verre uytgeörekt heeft,

éat hy het ALderteyligfie zelfs heéft derven bevegten.

Pezen boofaerdigen Ketter, benydende den grooten

Voortgang, die gedaen hadde Godtfrldus de Kouillon,

Stigter der Canoniken, (eerft gewoont hebbende, daer

fy Norbemu met fyne Gezellen geheten hadden ) daer

ïiaer Koning van' Jerufalem, niet zonder mede-hulpe

van die van Antwerpen , waer van een groot getal met

1ïem Betrokken was ten Oórloge tegen de -Turken ; en,

«Jende dat de eerbiedigheyd wegens het HoogiveérdigSa-

trament des Auiaers meer" en meer toenam, heéft alle

middelen in het werk gelevd om in fyn boos opzet de

£
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overhand te krygen : men fchryft , dat dezen

linus , die ook b'ekent was onder den naem van Tandt~

mus , of TankeLmus , ontrent dry-duyzend gewapende

Mannen onder zig hadde; waerom dafer veéle als ge

dwongen wierden fyne Ketterye te volgen. Weynige

jaeren dan , naer het zalig overleyden van den Hertog

Godefridits , geftorven zynde anno'Domini iioo, * heéft

hy meer en meer fyn tenyn verftroeyt , en , ontrent 10

jaeren , volgens de meefte Aenteekeningen , de over

hand gehad hebbende , niet alleen binnen Antwerpen ,

maer ook in flaenderen en Zeeland, is eyndelyk ramp

zalig geftorven ; zoo men houd , doór het hoofd ge-

fchoten van een onbekend Perfoon.

' Syne Ketterye nog toenemende , zoo wierd'er eea

kloêkmoedig tegenvegter vereyfcht, welken Norbemts

is geweéft , gelykformig aen eenen Auguflinus , die te

gen Pelagius i aen eenen Atluinafuis , die tegen Arius i

aen eenen Ignatias met de fyne , die tegen de opvol

gers van Luther en Calyien 'heldhaftig geftreéden heb

ben: Dit is van hem met alzulken Iver volbragt ge

weéft , dat men , op den tyd van twee .jaeren, de voor-

gaende Ketterye niet alleen gedempt, maer als teene-

mael uytgeroeyt zag. Het HeyEg der Heyligen , het

aenbiddelyk Sacrament , dat vele jaeren verholen en ver-

fteken was geweéft , zag men in het openbaer ftellen ,

zoo in Kerken als Kapellen; ja het wierd wederom

langs de ftraeten in Proceffie gedraegen , en tot de Zi'e-

ken : men toonde fyne blydichap , de welke om haer

voórwerp de aldergrootfte diende te wezen.

Dit hebbe ik wat breeder willen ontvouwen om de

aengelegentheyd van onzen t' wegen; en het was wel

redelyk , dat men dezen Apoftolyken Zendeling met

Giften en Jonften vereerde , gelyk gebeurt is doór de

Canoniken met hunnen Proofl , ( naderhand Choordeken )

de welke aen Norbertus hunne Kerke, en genoegzae-

men onderhoud geheten hebben, gelyk ik nog voren

hebbe aengehaelt. Deze en meer andere Artikelen

kan men in de Schryvers, als Diercxfèns en andere,

nauwkeuriger bezigtigen. Onzen Apoftel is overleden

anno 1136, in fyne Arts - Bilfchoppelyke Stad vao

Maegdenburg.

* SwertiuS brengt fyjyn Graffclirifi , waer in hy htm on

der andere noemt:

Militise fpeculum , populi vigor, anchora Cleri.
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Van alle tyden zyirer Iverige Mannen geweéft , de

welke, of doór hunne leeringen , of door hunne

toagt en byftand den waeren GodtS'Dienfl onderfteunt

hebben ; wy mogen hier van - ouds onder rekenen Pi-

piniis , Carolus Martellus , Godefridus Rarbatus , Ea.ldiuniis ;

én in laëtere tyden Henriet, Pltilippus, Maximilianus ,

ferJinandus , Leopotdils, en Carolus Quintus, dien manhaf-

tigen Geloofs-en-Vaderlands-Verdediger : men telt 'er

in de Hiftorien verfcheyde van eenen en den zelven

Naeffl ; de welke als \oo veéle Sterren ^yn , \tillende blin

ken ren alle tyden , ja in alle eeuwen, dóór den luyftervan

eene bynaef - onnaevolgelyke Deugd\iiemheyd. Fulgebunt quti-

Jt Stellet in perpetiuu teternitates.

Ik bevinde niet , dat den Voortgang der waere Re

ligie naderhand merkelyk is onderbroken geweéft in

onze Landen : Antwerpen heéft vervolgens gehad tref-

felyke Beftierders, zoo in Geeftelyke als Wereldlyke

Zaeken, en den bloeyenden Staet van 't Nederland

fcheén als noyt te. zullen verflenfTchen.

Behalven dien met-alle-Deugden-vercierden Mo

narch Carolus den vyfden , de'n welken eenen met reT

onfterfielyken Naem heéft naergelaeten , mag ik niqp

voórbv g"aen die twee allertrefFelykfte Voórbeéldea

van Godtvrugtigheyd Albenus en Ifabella , de welke

deze Provincien , even-eens als Carolus P~, en iynen

Zone P/nuppiis , bezeten hebben : de overblyfzels van

Godts-dienftige Werken doen -nog op-heden alle ton

gen tot hunnen lof fpreken i en het -dankbaer geheu-

fen word ons altyd vernieuwt doór menigvuldia;e tee-

ens van eenen onnavolgelyken Iver voór de Waere

Kerke , zoo dikwils wy hunne Naemen maer hooren •

noemen.

Maer , ó fmert ! ' 6 weedom ! , dit zoo vaft ge-

ftelt, zoo wel verzekert , en als cmveranderlyk-ge-

grondveft geluk is eyndelvk gaen verminderen, 'tzy

doór de Ongodsdienftigheyd" van zoimjjige , zelfs gezag

hebbende ; H zy doór het gemak des levens , waer doór

den arbeyd en gevolgentlyk de Geleerdheyd verflap-

ten ; me'n heéft in onze Landen famenzweéringen

gaen aenregten , en men is afgeweken van de ge-

hoorzaemtieyd , aen den Wettigen Souveryn gefwoó-

ren : de zoogenaemde Geulen ( dat zoo veel is als Re-

of Guyten *) hebben , 'tzy doór hoogmoed , 'tzy

* Di{en Noem is voortgekomen van de antwoord , de wel-
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doórafgunft gedreven, eeni»e heymelyke Oproeringen

gemaekt , en zyn zoo verre ten laeften gekomen, dat

nog de Gouvernante Margarita , nog den Koning van

Spagnien zelfs ', Philippus den tweeden, h.ier in wel heb

ben konuen voórzien.

Harceus , Famiaiuis Strada, den Cardinael BenfiyogKo , en

andere Catholyke Schryvers verkaelen oiis den gan-

fchen toeleg : men kan het niet lezen , als met innigö

fmerten , en men moet ver'zugten over het <djHan.-\oo-

geprangt Nederland, dat , om zoo te fpreken , fynen

laeften dag zag naeken, Het vuer , dat van binnen

woed , is gemeynelyk het geyaerlykfte, en des te pe-

vrykeleuzer , hoe het langer onder de allche gelegen

h'eéft: de vlam- is dan eyndelyk in eenen onuytb)uf-

fcbelyken brand iiytgebrokea, en het bedrukt Neder'

land was wel haeff'voór het grootfte deel in aflche

geleyd, aenmerkende de fchaede aen Kerken, Gebou

wen , Oudheden, Merkweérdigheden gedaen : de Ste

den waeren als verandert in. Dorpen , en den naem

bleéf hun maer alleenig over : dien ouden lotfelyken

iver wierd in de Borgers van Antwerpen meer en

meer uytgedooft; de Zeéden verargerdea; de Godt-.

vrugtigheyd wierd belpot: men belette zelfs de be

lle Cathol'yken hunne goede gewoontens te plegen, ja

den Godts-Dienft wierd geftaekt : men roofde eynde-

Ivk de Kerken, fmeét af de Autaeren , brak de "Beél-

cfen , mishandelende al wat Heylig was. In den Jaera

1566 zyn de Onheylen en Vervolgingen de grootfte

geweéft , en het Jcheén voór geheel de Stad geda.en te

zyn ; item anno 1579 hebben de Geeftelyke zeer véél

geleden , wierden gevangen en verjaegt. "De heylige

liefiiydenïjjê ons Heere is anno 1567 , (andere ftellen

1566) doór Herman • Seuy.k, of, volgens Zommige, madet,

Calvinift-pritdicant geroöft gewecft, den welken, zig daep

^.- i . i ^

ke den .Graeve van Barlaimont aen Margarita van Par-.

ma , iferfchrlkt \yndt over den Requefe, dóór de Jitemen-gt-

iwore in den jaere 1566 aen de ' \elve geprejeateért , gegeven

heéft: ne craignez pas Madame ; ces ne font que des

fiueiix. En vreeft niet Mevrouwe; 't zyn maer Geiden.

Daer nner hebben fy dit woórd opgenomen ; lieten Medèlitn

(Iaen, aen tfeene \yde met Konings Beéld en de\e woórden-:

den Koning getrouw 5 ««« d'andere \yde met twee fon^

den aen eenen Knap\ak , en dit Offdhrift : tot den Bedel-

Zak : Sy droegen- den Penning aen den fmU.
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niede naer Engeland heéft begeven : men was gewoon

dezen Hoogweérdigen .Schat alle jaeren op H.Dryvul-

Üfgneyts dag in eene Solemnele Proeeffie rond te drae

gen , de welfte ten dien eynde was ingeftelt , naer dat

Godefridus de Koidüan dezen" oüWaerdeerlykeri Pand van

Jerufalem. hadde toegezonden aen de Stad van sintwerr

pen anho 1114.

'k En wille voorts die oude wonden niet thëer op-

krabben ; op dat ik tot my den Lezer niet hoörè zeggen,

gelyk , by i>ïrg?lius, Mneas zeyde tot ctê Koningin Dido ;

Infondu-n, Regina, jubes renavare dolorem.

Ik zeride de Nieüws-gierige tot dé Schryvers van

dien tyd, onderde welke nogtans eenige niet geloof-

r zyn, maer vol haet , bitterheyd en leugentael,

k Emanaëlvan Meteren , die Zelfs de gt-OOttfe'fchelm-

iiivken der Geiden. ofpryft, of verfchocmt : den Lezer

fieme tot leydsman een regtzinnig oóMeel, en hy zal

bevinden , dat'Cr dien tyd vele heymelyke oproerige Geefteit .

jrnoeten geweëft zyn, de welke, Hen ïfeljiand der Religie

in van 't Vaderland fliet meer korinende verdraegeh, tot

cproer en aenhitzinge gedreven zyn geweért. Wy wil

len ons niet nytten over het gevoelen der ?chryvérs

nopens de oonpêk der-Nederlandfche oneenigheden : deze Hel

len het groot gezag , dat den Cardinael Gninvelle by de

Gouvernante margarita was hebbende : die brënjjen te

Voórfchyn den grooten overtaft der Spaenfche Krygs-

knegten: andere haelen-aen de afbieuk der oude Pri

vilegien , zonderlinge van Carolus den vyfien : andere

Wederoftl de opkomft der Thiende Penningen , het ftig-

ten der Bifdömmen , en zoo voorts : wv zeggen alleen,

dat dezèrf lAlatidfchen Oórlog met zig geftepen heéft on-

tallyke onKeylen , en darer naerderhand nog ontelbae-

re ellenden en rampen zyn uyt voortgeibroten. De

Schaede ifl Brabant en Wonderen (andere Landftreken

tiog daergelaete'n ) was onfchattelyk : want Surius zegt,

ddt niemand \nl kannen uytdrukken ofgelooven , wat groots

.fchaede op weynige dageii in Antwerpen alleen en de aen-

gren^ende plaentn van dat helfih ge/ptiyi verooriflekt is ge-

Vtetjl. ffemo vel dicere, vel credere poflït, quantum damni

intra paucos dies infold Antverpia 'G" locis vicinis datumfit

ab iftis Jhtanicis &• deploratis tenebrionibus. Den' Alltheur

'vah het Boek De ortu &• progre/u Calvinian.e Reformti*

Vonit getnygt ZelfS , dat men geheel Nederland doèr by->

naer gesn averblyf(el van Beelden , Aittaerén , Predikfloelen ,

&e, vindeit iöa. Qi& Ihim erfdat , quadwio anno ,
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Je, diffliis , fid plurtints in locis, ptutcis ditbus , t> pr.tcipuè

in Feflo D. Bgrtholomtei, quaf. ex ftipulato, Caileti , Bal-

lioli , Ypris, Gandavi, Tornaci, &c. &• in pltrlfiuè-

Jlollandise, Geldriae, Zutphanix, Zelandise C- Frifise

Oppidis, Ecclejiet Altaribus , 'Altarift Sacris flgnis , flgna Or-

namentis & artubus trunctua , debilihttii , & itó everja Jïntt

ut , poft Jbuatam limhnnm, vix fimnlacranm feflijia, v'a;

Jiaptijleria, Organa, Janctet Euchariflice itdiculct,fuggetlus Gr..

perjliterint . . . Men mogt daer wel aea toepanen d?

woórden uyt het eerfte Boek der Machabtten C. 3,

SANCTA tUA CONCULCATA

E|T CONTAMlNATA.

Eene Kerke alleen van O L. Vrcitwt tot Antwerpen

Jieéft anno 1566 het ongeluk gehad van eene fchaede

te ondergaen , doór de Beéldftonners , van ontrent da

viermaelhonderd-duyzend goude Croonen , volgens

Strdda. Men zoude byna.er hebben mogen zeggen, dat

dezen pragtigen Tempel noyt meer tot fynen ouden

Juyfter zoude gekomen zyn; ten waere den Hemel zjg

over onze ellenden ontfermt hadde , en naer eenen

langduerigen Oprlog , zoo binnen als buyten gevoert ,

ons hadde toegezonden dien Voórtreffelyken Prince

Alexandtr Fivne/ïus , die, als eenen anderen Vader, tot

ons , alhoewel wederfpannig , genadiglyb afgekomen is,

en de pligtige gefpaert heéft; gelyk wy in 't vervolg

dezer Afdeyünge klaerder zullen "uytbreyden om de

gengelegentheyd der zaeke. Van de nieuwe onheylen,

anno 1578 onfftaen tegen de Catholyken enGeeftelyr

Jien , kan den Lezer de Schryvers naerzien.

AUxanfar, uyt den Doórlugtigen Huyze der Farner

•Jen , Hertog van Parmen en Placentien , Zóna van Ocfa-

vhis Farntje , en Margarita. van Qofttntyk , Gouvernante

der 'Nederlanden , is geweéft een zeer Vroom en allen

lof-weérdig Capiteyn. Naer de dood van DanJeanvaa.

Ocftenryk , Gouverneur en Capiteyn-Generael der Afe-

farlanden van wegens den Koning van Spngnien ge

worden zynde, op den.eerlten Qclcber van den jaere

Ij68 , heéft hy de'grootfte blykftukken gegeven van

een alderkloekfte beleyd , waer van hy reeds in het

X.even van den gezeyden Don Jean genoegzaeme teer

Jtens bewezen hadde. "Van fyne Kindsheyd af za» men

^n hem uytfchynen eenen zekeren drift tot de WapeT

ngn ; tvaërom Stmda. van hem getuyg't in dezer voe^

m 't 6egl^e(-af gevoeg
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dóór de fo6rbeèlden der f-P^apenen , en allerhande Krygs-*

toeruflinge ; waer mede hy van jongs af bemerkte dat de Syne

be(ig waeren &c— Hy volgde hier in het Voórbeéld

van fynen Manhaftigen Vader, den welken, benevens

andere hoedanigheden , van den opgehaelden Gefchie-

denis-Schryver aldus geprezen word : Ken Man , die

buyien twyffel onder andere Voórbeelden der Princen , die in

de konfle der Bedieninge van de Gemeynte teer ervaeren ge-

veéji j yn , mag getelt worden : wtint hy , 500 tot den frede^

als den Oórlog , van aengfboren aerd een \eer kloek' verfltvid,

had.1t.

'k En wille hier niet ophaelen , hoe zeer hy van den

Koning PMlfppiu bemind is geweéft; wat hoogagtinge

hy voór fyne Doórlugtige Gemaelinne altyd «'edraegen

heéft ; hoe kloek hy tegen den Turk ten Oorlog ge

trokken is., en de Galeyen van Muflapha. heéft vero

vert.

Ik verfwyge fyne kloekmoedigheyd in den flag van

Gembloers-j hpe zeer hy van eenider gepi-ezen wierd ;

hoe gelukkig hy fyne Ondernemingen ten eynde bragt,

en met wat eene dapperheyd hy geheele Provincien on

der de gehoorzaemheyd ftelde van fynen Wettigen

Monarch ; en hoe zeef hy zelfs van den Paus Pius den

vyfden geprezen wierd.

Ik gaen ook in ftilte voórby , wat al Steden en Vlelt>

ken hVj naer het aenveérden des Stad-honderfchaps

van Nederland, overwonnen heeft; tegen wat-al vrem-

de Volkeren hy onverzaegd is opgetrokken, en de

zelve verilaegen heéft, of op de vlugt gedreven; wat

al deftige Ondernemingen hy wyzelyk vervoordert , en

ftandvaftig uytgevoert heéft ; en met wat eenen vol-

ftandigen Zegenprael hy altyd wedergekeert is.

-Dit alles, bequaem om een geheel Boek uyt-te-mae-

ken , en nog meer daer benevens , laet ik de Nieuws

gierige in de Nederlandfche Autheurs naerfpeuren;

ik keere my tot onze Stad , en gaen van des \elfs Vero*

verinse een kort bewys doen in dezer voegen :

Naer dat Alexander het wrootfte gedeelte der we-

derfpannige Steden onder fyne Magt gebrogt hadde,

is hy met fyn Heyrleger ontrent Antwerpen gekomen \

dog geenen middel \lende om de Stad met geweld te Qverwel'

digen, ( gelyk Gmcciardinus zig uytdrukt ) is van meyninge

geweéft die uyt- te-hongeren; het welk, ZOO lang fy toe^

voer genoeg ontfangan konde , niet wel mogelyk was ;

hééft hy voór zig genomen de Schelde te flu *
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ten, en aldus de Stad te benouwen: ten dezen eynde

is hy met fyn Leger tot Beveren 'm yLienderen gekomen,

en heéft Mondragon met de fyne over de RivUre gezon

den : fyn voórnemen was , met eeiie Brugge de Schel

de te fluyten , het welk van hem eyndelyk is te weég

febragt ; want , met Pleyten de Riviere toegeleyd heb-

ende , heéft hy op elke zyde van den Dyk , "daer de

Brugge of beginnen of eyndigen zoude., fterke Verr

fchanfingen doen maeken , d'eene in yuienderen , d'anT

dere in Bra&ant by Ordam ; met eenige andere , die hy

elders geboód op-te-regten. Van die twee Scrmnfkn

af, dede hy zoo vele groote Paelen in het Water

heyen, tot dat (y ten keffen. tot 50 voeten lengde

diep in het Water quamen, en niet voorder konden

Jcomen : fy wierden met planken overlegt , waer mede

Tiy meer dan 1000 voeten van beyde de zyden de Ri-

viere verengde ; daer-en-boven o'verdekte hy met 39

Plyten de nog-reüerende 1300 voeten ; welke Plvten'

elk met ? Ankers vaft-geleyd wierden, en kleyne Maf

ten Van d'eene tot d'andere gevoegt ; op welks

wederom planken gelevd hebbende , maekten fy

eene Brugge, om gemaklcelyk over te konnen gaón,

Elk Schip hadde twee grootê ftukken Grof gefchut met

30 Soldaeten. Onder en boven de Brugge waeren nog

groote Vlotten van dryvende Maften geftelt , dwecrs

voór de zelve , om die te befchermen tegen de ze\>

ïende Schepen; en wel bezonder tegen die, de welks

die van Antsverpen, om de Brugge te verydelen, fton-

den uyt-te-zenden , gelyk Strada ons aenhaelt , en waer-

over het de moeyte wéérd is den zeiven Schryver

naer te zien. Dé lengde van de Brugge was ontrent

twee-duyzend vierhonderd voeten , en r.en beyde da

zyden waeren wel thien Oórlog - Schepen van alles

vel voórzien en toegeruft, het welk Stmda in fyn zef-

de Boek , het tweede Deel , wyd en breed aehhaelt :

zoo dat hy eyndelyk , naer ver'ydeld te hebben vela

poogingen van die van Antwerpen , de Stad in fyneMagt

heéft gekregen , met Beftand * en Accoórd , gemaett

* Men teéf , dat die van Antwerpen , eer fy de Stad

(Vergaven, hunnen Borgemee/fer Aldeguntius tot Alexan-

(ler gebonden hebben , om te bidden , dat hy de Vryhey4

der pieuwe Religien aen Hen niet zoude onttrekken :

poer of den Hertog geantw. órd heéft , dat hy de zelve

uyt ^nfwer^n, mae? ujtt all? Pla«ps
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den ir AugiM-, de welke hy den 27 der zelve Maend>

snno 1585, triumphantelyk is bimiet) -getreden Het ja«f

en Maend dezeï Gebeurtenifféii worden óns ook in tweé

Verflèn te kennen gegevsfi :

VlR&o LEG!T srICAs: ANTWERP!A CoLL.*.

HliPANl sUuJICIf

Deze Fanieuze JBelegeringe heéft over het jaer geduert ,

begonft 'mJiatio 1584, ultra annum dufavit. Detl Hiftofie-f

kundigen Moren, verwonderende zxso zefdzaerne Ott-

derneminge , drukt zig aldus uyt ': Ce qui paroit de puit

admirabU dans la conduite de ce grand Capitaine , ffe/lt qii'il

o/a attaqutr Anvers centre U fUntirfttHt des Chefs les plus

experimente\ , avec unt Armée de dotfff-milis hommes , fcc.

Het gene 'fmeeft te verwonderen is in het beleyd vttn deU*

groeten foórvegter, is, dat hy Antwerpefl dierf aenrandm

mee een Leger van isoco Krygsknegten , tegen htt gevoelt*

van de allererv/ierenfle I^tld-Overfieri.

Strada in fyn zevende Boek , .tweede Deel , befchryft

ons zeer fchoon wat Voórbereydzéls den Overwinnaer

daer toe heéft gemaekt, en htoe hy , fyiv Leger en Lyf-

wagt verdeelt hebbende , dezen glorieüzen Inffede hééft

gedaen. Onder andere Zrn-greépen zegt by : Met dit

Of(eljihtip en de lae-fle Benden der Lyfiiufgt, orider gelej vin.

ée Graven Leo , Lazarus fïallet , Nïcelles en Csfius ,

faam Alexander oen Sint Joris-Poort , Aur Ittm de Maegj,

die , na de wyje van die Srad , met Gewoed e'n Teetenen Afit-

Werpeo verbéélde , inhaeide : met de reye van Adefylèe

Maeaden v/m haeren Zegen-VPttgen komende , begroette Jy

den forf eerbiediglyk ; en , naer hem. den gouden SUutel ft

htbben opgedraegen , weftfchtejy , gelyk-\e eerfydt aenKeyqsr

Carel den V, die de\e Poort eerfl inquaai, gedaen htMè,

nu aen fynen Neve , die in de \flve voe:j!appên van Zegen-

prael getreden was , op eene treffelybe wye den \elven fntr'6-

«Ie. Alexander , de Gifte minneiyk aengenomen , en die

by het GuMe Vlies, dat op fyne Borft horre;, gevoegt

hebbende , zag wel haeft de ganféhe Stad tot hem gene

gen, doór de klaerfte blykteekens vart Liefde en Ze-

genprael , ten dien- eynde t£n alle- k-anten- voérbereyd-:

deelde te moeten uytgeroeyt worden ; want tuflchen

zoo vele en verfcheyde öpinien hét als onttogelyk

eten waeren Vrédis ea Wsliiand 4er Volkeren t«

-'
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Jiy^ trok een-iders oogen op zig, zynde Doórlugüg

doór d'Eertitels van overwonne Steden en Landen,.

daer hem de Dapperheyd en het geluk mede hadden op>

ge?iert. Men zag wel-haeft in deze Stad een geheel an

der wezen, zoo in Geeftelyke als Civiele Bedieningen.

De Kerken wierden geopent , door de Geuzen en Muyt-

maekers gefloten geweéft hebbende; den Godts-Dienft,

benauwt en gekrenkt, herleéfde ; de Gerechtigheyd hef-

te het hoofd op ; den argelift wierd verdreven ; de

Deugd _nam een nieuw gelaet ; de ondeugd moeft wy-

ken ; in een woórd , Antwerpen was het vorig Ant*

werpen in geen'er deelen; want op korten tyd was het

verandert van eene Oproerige in eene Ruftzoekende,

van eene Goddelooze in eene Godtvreezende Stad.

't Was dan meer als reden, dat de Inwoonders van

Antwerpen anno 1685 hunnen Iver boven alle andere

Steden hebben doen uvtichynen in het opregten van

Triumphaele Arken , Zuylnaelden , en zoo voorts ; in

het aenregten van eenen alderkoftelykften Prael-Tryn ,

en zonderlinge in het houden van zommige bezondere

Feeftdagen, om den Almogenden over dat ongehoord

Weldaed te bedanken : Men kan hier van zien zeker

Boek, in Quarto, alwaer het zelve Jubel treffelyk

word befchreven , bewys doende van den grooten Iver

en Ernft, die onze Vóór-Ouders, benevens Bmffel en

MecheUn, ( waer van de eerfte Stad in de Magt van Par-

ma. doór verdrag gekomen is den 13 Meért 1585, en de

tweede op 19 Jidii van het zelve jaer) voór zooloffe-

lyke Geheugenifle hebben bewezen met alle teekens van

Vreugd en hertelyke Toejuyghige. Dit hebbe ik hier

ook willen aenvoegen , om ons mdagtig te doen wor

den dit tegenwoórdig jubel-Jaer 1785; het welk met

zoo veél te meerder recht geviert zoude dienen te

worden , hoe het nu langer geleden is , dat wy in de

Catholyke Religie tot heden toe hebben volherd ; zoo dat

wy aen de voórgemelde Gebeurteniffe moeten toewy-

ten het herfleld IVelvaertn van Antwerpen , en van geheel

de Ooflenrykfche Nederlanden.

Waert dat ik een Prael-beéld aen Alexander Parneftus*

* De[en onvergelykelyken foórvegter der waere Religie ,

naer ontallyke Zegenpraelen belmelt, en de Nederlanden on

der de magt van den Koning van Spagnien by naer alle ge~

tragt te hebben, Is, den. 13 Novembris 1592 van Brulftl

vertrekken \yndt, den 1 6 dier gdkoaun tot Atrccht,a/w«r
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moefte opregten , ik zoude hem ftellen met de Zegen-

lauwers op het hoofd ; met den Degen van Verdedin-

ge in de eene , en den Olyftak van Vrede in de an

dere Hand ; omhangen mat den Mantel van _gezag >

omgord met den Sluyer van.Standvaftigheyd: Ik zou

de hem onder de Voeten leggen de Ondeugd en den

Oproer: en aen dan voet van het Standbeéld zoude

ik fchryven uyt den naem van alle Catholyke Neder.

landers :

ALEXANDR.O FARNESIO

PARM./E ET PLACENTIJE Duci, . -

Principi Optimo ,

Bellatori Fortiffimo ,

Fiatdatori Paus ,

Religionis Pimfici ,

Urbium Liberatort ,

Patriie Patri ,

Devotiffimi Eelgrt.

Uyt den ïiaeme van myne lieve Mede-Borgers en

Jubileérende Broeders zouda ik daer onder nog by-

voegen, om dey gelukkige Gedagtensjffe te meer te ver

nieuwen : -i

RO FARNESlo

BON!TATE

EXpUGNANlI.

Voorts zal den Lezer my niet qualyk afnemen , dat

ik hem meer en meer aenwekke om déze nakende So-

lemniteyt, is 't niet in't publiek, (dat nogtans te wen-

fchen waere ! ) evenwel met een bly gemoed en vreug-

dig hert te vieren ; geduerig denkende en herdenken

de , dat ons Geeftelyk en Tydelyk Belangen daer van tee.-

nemael heéft afgehangen : Omwerpen met de andere

Steden zoude miüchien nog verzugten onder het jok

der Rebellen , en gedompelt Hgg_en in de duyfternifle

van Ketterye , gelyk onze afvallige Nabueren , hadde

hy den 3 van December van 'e ^elve Jaer is in den Hcere

cntflaepen. Swertius "in Epitaphiis Joco-Seriis hoek oen

liet volgende op hem \eer-wel-paflende Graf-Schrift-

Francia quem metuit , Belgce coluêre fideles ,

Martis honos, nullo cuiiditur in tumulo.

Gloria, qute toto fe late fudit in orbe,

Orbera pro tnmulo, non locus. arftua habst. • .->

 

,-•
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Pamefita ons niet alle toegebragt (Ken aengenaemen Vre

de; zonder welken wy niet lang hadden konnen be^

itaen. ÏWyne wenfchen zyn dan uyt ons aller naeme ,

die ik niet alleen oirbaer, maernoodzaekelykagte; en

onze Pligt doet ons alle zeggen , tot bewy's van eene

fchuldige Dankbaerheyd r

EX VOTO CONCORÜES EXULTEMUs!

ï)en waeren Godts-Dienft , doór zoo Weldadigen

Prince dan herfteld zynde » heéft , om zoo te fpreken ,

tot nog toe niet merkelyk gekrenkt of onderbroken

geweéft ; en ( Godt zy dank ! ) wy mogen aen zoo

voordeeligen Tyd-ftip ons voorder geluk toe-eygenen ;

wrant zonder de Waere Religie kan'er geen wae'r geluk

Jtand houden.

Tot bewys van het gezegde laet ik den nauwkeuri-

gen Lezer overdenken , wat all' Voórbeélden van God-

vrugtigheyd men heéft gezien in de volgende Tyden,

en hoe vele Merkteekens aen ons daer van zyn pver-

|eblevë« : De •Broederftteppen, ingefteld om den Godts-

JDiertft met meerder luyfter te verrigten , zyn , of kort*

tiaér riaér, of naer ver(loop van jaeren, Opgekomen,

en verdienden van dan af de grootagtinge van een-

ider.

Om dit alles beter te vatten , moet men zig mae»

eens in het geheugen brengen , wat wy nu en dan ge

zien hebben ten zelven propofte: de Jubel- Feeften ,

zoo van Parochiaele , als andere Kerken , deden ons

dit klaerlyk befehouwen , en bekragtigen myn zegged

tegen alle tegenfpraek van quaede en afvallige Chrif-

.tenen.

4Nno 1758 heéft men befchouwt het luyfterlyk 300

Jaerig Jubel der Aelmoefltniers in O. L. P'romve, wel-

»5ofle Jaer met geen minder pragt aldaer « eviert is

gtfweéft anno 1708 , gelyk beyde de Befehryvingeii t$

kennen geven.

: Anno 1773 wierd met volle Plegt geyiert in de zel-

ye Cathedraele Kerke het honderd-jaerig Tubel van het

onvergelykelyk Broederfehap vaa Dobbde-Lièfde , ge-

Zeyd A-e'feerMen-dagfche Rerechtinge , welkers vyftigfts

Jaer, anno i7?3, infgelvfcs Solemnelvk- uytgevoert was.

Anno 1778 is gehouden «eweeft de dryhonderd-jae-

rige Geh^eugeniÖe der Iflft^llinge van de lofryke Con-

.frerie van Maria, in de Kapelle van de zelve fl. Maegd

en Moeder Godfs , njet zonder groofö kogen ;
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kerwys het 200- vyftig -jaerig Jubel, anno 17*8 , met

veél luyfter wierd geviert.

In de Collegiale Kerke van A Jacobus heéft men tref-

felyk verrigt gezien het honderd -25 'jaerig Jubel vant

Wydvermaerd Broederfchap der Heylige DryvuldigneyJ,

tot Verloffinge der Chriftene Slaeven , anno 1768.

In de Paroehiale Kerke van de H. Walbiirgis , anno

1774, wierd de Gedagteniffe van het Ingefteld Broe

derfchap van DobbeU-Liefde , voren gemeld, ( want Iri

alle vyf de Parochien is dit een en 't zelve ) Solemne-

lyk gehouden : gelyk ook op andere jaeren in de dry

Andere Parochie- Kerken.

In de. Paroehiale Kerke van den H. Georgiiu heéft

men laeft zien Jubileren het Aloud Broederfchap der

Hevlige Apoftelen Petrus en Paulus anno 1774 , in-

seftelt 1574 , gelyk ook de voórgaende Jubei-

Jaeren.

In die van den H. Apoftel AnAreas de loffelyke Con-

Frerie van den Engel-Bewaenler , en die der Geloovige

Zielen ; gelyk in de andere aengehaelde Kerken op «e

vervallende Jubel-jaeren van Inflellinge; waer onder

nogtans is uytnemende die koftbaere Plegtigheyd ten

zelven eynde geviert, anno 1783, in de Cathedrale al

hier.

De Broeders en Zufters van het Lofweérdig Broe^

derfchap , onder den Titel van O. L. froiave van Peyt ;

hebben Gejubileért anno 1780 , in de Kerke der Abdye

van den H. Arts-Engel Michaül.

Zeer treffelyk is ook tiytgevoert geweéft, anno 177*,.

in de Kerke der Abdye" van 5. Satvator, de honderd-

jaerige Inftellinge van liet Godtvrugtig Broederfchap

der Zes-en-dertig Heyligen : in voórgaende jaeren heéfc

men geene mindere koften gedaen van weg-ens het ge

lukkig geheugen , dat der \etve Reüquien aldaer zyn ko*

men beruften.

De Eerweérdige Paters Prtedikheeren hebben infge-

lyks hunnen Iver deftig laeten blyken , anno 1771 , om

de ficlorie , deer Joannes van Ooitenryfc over de Jurken

behaelt , by Lepanten , dóór de h.ilp& van Maria , onder

den Titel de fsittoria. , Koninginne van dan H. Roofen-

krans, anno 1571.

De Eerweérdige Paters Cr.puctienen , de Eerw: Paters

Jltggarden , Augufynen , DiJtaJcen , en nu onlangs de

Eerw: Paters Minimen , hebben om voórdeelige inzigten

de zelve of diergelyke Jubsl-fetflen geviert.
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K zoude , volgens myne belofte , hier nog moeten aen-

JLhaelen eenige merkelyke Gebeurtenifien , de welke

aen onze Stad geenen k'leynen roem byzetten ; de be-

zonderfte zullen my genoeg zyn den Lezer mede te

deelen.

A° 1508 quam den Keyzer Maximiliamis met den

jongen Hertog Caroius binnen onze verheugde Stad van

Antwerpen; hy wierd aldaer metgrooten toeftel Gehuld

als Voógd van Hertog Carulus fynen Neve. Men zag

dan de klaerfte bewyzen van eenen treft'elyken Iver

der Inwoonders.

A° 1520 , 23 Septembris, quam Caroius Aen vyfden^,

Roomfch Keyzer, met fynen Intrede vereeren omefer-

maerde Stud : men zag daër toe alle mogelyke koften in

het werk gelevd: daer gefchiedden groote Vreugd-be-

wyzen ; men hield, alfdan ook den Raed van alle de

Landen tot Antwerpen, om den Keyzer te befuhenken

met twee-honderd duyzend Kroonen. Corndlas Graphaus

heéft ten dezen Tnumphe gefchreven : Gratulationent

Carolo f Imperatori CfC.

A° 1549 , n Septembris, wierd tot Antwerpen Trium-

phantelyk Ingehaelt Philippus , Zone van den Keyzer

Caroius den vyfien, en Prince van Spagnien, alfwanneer

hy hier quam om toekomenden Gezwoórnen Lands-

ïdeere te worden: Dit is voórwaer (zegt Gmcdardinus )

tene Koninglyke Inkomfle geweéft ; ja. ;oo treffelyk , dat men ,

om die wel te befchryven , een geheel Roei \oucie van noode

hebben : alles was zoo koftelyk en konftig toegeruft, dat

het niet om te fchryven is : Cornnlius Gmphxus , Secre

taris van Antwerpen , nog meermaels voren gemeld , heéft

ten dien eynde gefchreven : Pompa/n Spetlaculorum in

Jiifteptione P'hilippiyJcunrfj Hifpaniarum Principes. De on-

kofien , alfdan gedaen doór Borgers en Vremdelingen,

C die hier dan veéltallig waeren ) bedroegen over de

honderd en dertig duyzend Kroonen. Als Antwerpen

zoo veél -gelds daer - aen heéft befteed, hoeveél

moet dan het geheel Land ten kofte bygebragt hebben

tot het ontfangen van dien Prince?.... Guicciardimis doet

volgens fyn «ewoonte hier van den voorderen uytleg

tot een idêrs voldoeninge . . . Met den zelven quamen

ook, zoo ik in de Chronyken bevinde, fynen Vader

Carolia, en Leönora Coninginne van Vrankryk , met Vrou

we Maria, Konin»inne van Himgarien , Keyzers Zufter ;

met nog veéle voórnaeme Edellieden. Ziet hier van de
Nieuwe Clffonyke van Brabant, ofvervvlgder Oude, de Ac 1565*
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Anno 1556 , den 18 van Jamuvius , dede voór de twee

de reyze fynen Plegtigen Intrede binnen onze Stad

Philippus, dan Koning van Spagnien, om hetGulde Vlies

eerft te reven aen de Edelen des Lands ; naer dat fy-

ïien Vader Carolus den vyfden alle fyne Landen hem over-

gegeéven hadde. Deze Voórtreffelyke Inkomfte was

uytftekende , zoo doór het Vieren aller Natien , als

doór de uytterlyke Pragt , met de Konft om Prys ftry-

dende. Den derden van Meére, hetzelvejaer, vertrok

den Monarch van Antwerpen. naer Bntffel , naer dat hy

de Feeft van het GuMe-flies gehouden hadde met veel

luyfter , en vele Heeren Ridders geflagen. *

Van den Triumphanten Intrede van Alexnnder Farne-

Jïus hebbe ik voren gewag gemaekt : Joannes Bochius ,

ook Secretaris van Antwerpen, ( om dat hy tot lof van de

zen heldaedigen Prince gefchreven hadde , met dit

ampt begiftigt doór den zelven ) kan in fyn Panegyicum

jtlexandro Parmit Principi , receptd Antverpid , VOOrder be-

wys geven aen de Letterkundige.

Den gezeyden EocKus heéft mede befchreven ds

Vreugdbewyzen , en Zegenbogen met hunne Opfchrif-

ten , opgeregt ter Onthaelinge van den Sereniflimen

Emefits , Arts-Hertog van Ooflenryk , binnen Antwerpen

anno 1594, 14 Junü, onder dezen Titel: Defcriptio Gra-

tulationis , Spectaculorum , Ludurum, in Advenut Serenifflmi Er-

nefti , Archidutis Auftrias &c. Antverpirc Editomm : als

mede : Panegyricum Carmen in. ejufdem Pnnapis adv&ntitm.

Item Hifloricam Narradonem Profifflonis & InaHgurationls

SereniJJtmonan Pr'mcipum ALBERTI & ISABEI.LJE : wel

kers Triumph Guicdardlnus, ad annum 1599, nopens dt

Princelyke Stad Rruflel,. hen onthaelende op hunne

Komfte in de Nederlanden met uytnemende P"rolykheyd en

Eerbewyynge, hooglyk is pryzende. Den sden December

zyn fy gekomen binnen het Cafteel van Antwerpen , en

hebben den vyfden dag daer naer , quinto poft die , Voór

den Stadhuyze den gewoonelyken Eed gedaen : Bochhn
•befchryft den grooten Toeftel, voór die Sereniffime

Perfonagien aldaer gedaen. Hy is geftorven 13 Jida.

1621: Sy is overleden i December 1633, laetende naer

. zig een algemeyn Rouw-beklag. Men las eertyds , vofc-

* Ziet de Noemen der Heeren van 't Gulde- Vlies in (fe

.Levens der Hertogen van Brabant: en ten dien eyndede.

ti^aepens , nog ftaende boven den Gefloelte der Canoniken :»

de Cathidrule Ktrke, alhoewel- \ommige dit tettvijlen, ••*•''
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gens Swertius in Seleflis Chrifiiani Orb'u ddicüi , op , of

ontrent Sint Joris-Poorte :

ALBERTO & ISABELLJE

ttr Majorum vffigia Antverpiam ingreiïentibus , f> eorum

Exemplo Piè ac Prudenttr recluris.

S: P: Q: A:

\ Ik zoude ook hebben konnen vermelden de Komft«

Van de Doörlugtige Anna , Dogter des Keyzers Maxi-

auliaen den tweeden , en de Bruvd van haeren Neve P/J»

iifpus Koning van Spagitier.^ afsfy met een groot gevolg

Van Edellieden van beyde de GeÜagten binnen Ant

werpen. langs de Schilde is gekomen , anno 1570 in Au-

gufus i ten waere ik my niet de 6e[oruierfle Elyde Inkom.'

Jlens, alreeds vermeld, te vredenhadde gehouden: dog,

eenige nog-andere daerlaetende , zoude ik te berifpea

zvn , waer 't dat ik voórby ging den PLegtigen Intrede va»

Ferdinandus van Ooftenryk, Infantevan Spagnien, G-e,

den welken doór Ga/par Gevartius , Greffier van Amver*

pen , onder dezen Titel befchreven i» ; Defcriptio Ar*

cuum tr'uunpluillum- &• Pestnatum in Adventu Serenijfimi Prm-

tipis Ferdinandi Auftnaci, Hiiparfiarum 'Infantis , Bet-

garum & Burgundionum Gubtmatorit G-e , anno 16351. f

Apriüs- Ziet aldaer , en verwondert de Printen der

Arken, Obelif^en en zoo voorts i meeft alle Konft-

ftukken van de Üytvindinge van den grooten en roem-

rugtigen P- P. Rjibens. Als het den Lezer belieft, kan

by de volgende daer nog byvoegeit

A° 163! Wierd Maria de M&et tot Antwerpen met

groote Eere ontfangen.

Anno 1635 dede ook fynen Intrede alhier den Prince

Cardiniiel met groote Vieringen en Vreugde-teekenen.

. Anno 1648 wierd den Hertog Leopaldia tPiUitlmus

Triumphantelyk ingehaelt.

Anno 1657 , ten opzigte van de Inkomfte van Don Sttm.

yan OoflenryJt, zag men groote Vreugde-bewyzen.

Item anno 1670, over den Intrede van den Grave

De Montrée, als Gouverneur dezer Nederlanden.

, Alfmede over het pragtig onthael van Don Frandjlo

jïntonio Aguorto , Gouverneur der zelve, anno 168$.

Itenl van denMarquis DeEedmiir, en den Hertog De

Souffleur anno 1701.

Voegt daer by den Intrede van Carohis van Lorynen

?nno 1749, en, met de Doórlugtige Princefle drotfn*,

ï?59 : als opk het 25 jaerig Jubel van GeuverneM
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dezer Nederlanden, gehouden 1769. Men heéft hier

dan gropte Vreugde -bewyzen gezien, gedenkende

aen den jaere 1744, als den zelven Prince eerftmael ia

deze Stad was uengekomen.

Onder de merkweérdigfte Gebeurteniflen moet ik nog:

ftellen de Vi&orie, de welke anno 1638 doór de On

ze onder het beleyd van Fcrdinandus, Gouverneur Ge- ..

aèrael der Nederlanden voór den Koning van Spagnien,

-is behaelt geweéft over de Nabuerige Vyanden de

Hollanders , gemeynelyk genaemt liet Ontvet van Calloo :

Gafpar Gevanhis heéft het onder dezen Naem in't La-

tyn befchreven.

Ook diene ik hier aen-te-voegen , hoe wonderlyk den*

Heere,anno 1624 het Cafteel van Antwerpen, en anno-'

1622 des zelfs Stad, doór het voórbidden van de Deugd-

ryke alfdan-nog-levende Anna. it S. Eanolonueo ( wiens

eerweérdige Overblyfzels anno 1783 van Antwerpen naer

Vrankryk zyn overgevoert ) van de nakende nabuerige

vyand'en hééft behoed. Ziet Foppens , in Kblimhecd Bel-

gica, tomo primo. Van'tftuyten van den Vrede tuflchen

de Kroone van Spagnien en de fereenigde Provincien, naer

eetien twee-en-tachentig-jaerigen Oórlog, hebbe ik vo

ren gefchreven.

Dezen Artikel zal ik beft fluyten met den Lezer te

vermaenen , dat hy my niet en neme voór eenen Schry-

yer , die onze Stad al-te-veél heéft willen voórdoen j

-ik hebbe weynig gezeyd , en millchien al-te-weynig ,

om dat ik andere Autheurs zoo overvloedig bevinqe

'in haeren lof op-te-helderen. Laurentius Beyerling , in

Magno Theatro , mogt dan wel zeggen : Urbis hujus tot

•fivit Ericomiajltt , quot vel-femel eam contigh vidiffe. Daer

\yn joo vele verheffen de\er Stad, all'er gevonden worden, die

haer mner eens gezien hebben. En is dit zoo , gelyk het

is , Wat zal den Lezer dan niet moeten doen, den wel

ken , ZOO hier, als elders , ontallyke merkweérdige Voórval

len kan ontdekken ; bézonderlyk Wat den Godts-Dienfl ,

freren Konfl betreft: zoo dat ik mag befluyten met ze

ker geleerd Man, dat Antwerpen oen geene Stad moet

Vyken , voórnaementlyk ah men haer gemak tot den Koop

handel , haere Sterkte , luieren iver vóór den Godts-Dienfl , de

btquaemheyd haerer Inwoonden , hoeren Rykdom en vernuft

in agt neémt. NuIK cedit Civitati Antverpia , fe commoditü-

tem N'egotiationis , mttniorum robur , Templorum ciiltum , ot-

"geahnim dcttaifn , cpulentiam , induftriamfuè cónjideret.
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B E S L U Y T

DEZER.

BESCHRYVINGE.

OPgehaelt hebbende, is 't niet alles, ten minften het

aentreffenfte , raekende otqe befaem.de Stad met hae-

re alom-vermacrde Riviere; gaen ik dit Traftaetjen , dat

ik den Lezer uyt eene goede genegentheyd opoffere,

met grondhertige Zegen-wenfchen befluyten : deze gaen

.ik uytgalmen tot lofvan eenen Souveryn , die, het wel-

vaeren van fyn Volk fyn eygen ag'tende te wezen',

alles dezen tyd aenwend om onze langduerige hope

met eenen gelukkigen uytval te bekragtigen nopens

den Koophandel , doór het heropenen der watenyke

Schelde.

Ik laet dan de Hiftorie-Schryvers hoog-loffelyk mae-

Iten die Vorften , de welke , of zig van Rivieren meefters

gemaekt , of de zelve doór iet-merkweérdigs verheer-

fykt hebben ; gelyk men ons van eenen Demeuius , An-

tipater, Ctearclius^ Pelopidas, Hiëro, Annibal , Alexander

den grooten , Pompejus ,- Julius Cit/itr , Trajanus, en andere

mededeelt : ik zegge maer , dat wy in dep yds-omflan- :t,

-digheden by-naer de geheele Wereld doen verwondert

ftaen over die lang-verwagte Openinge eener \oo gemakke-

lyke Riviere, de welke aen onze Landen dien ouden

voórfpoed, met eenen nieuwen verrykt, gaet toebren-

-gen: aldus zal de Schelde , benevens haeren befcherm-

Heer JOSEPHUS den tweeden, Roomfch Keyzer, in

alle de Hiftorien vereeuwigt blyven.

De grondhertigfte wenfchen van alle fyne getrouwe

Onderdaenen zyn dan :

i. Eene gtdatrigt handhaevingt der Catholyke Religie.

De vervoorderinge der zelve is de vermeerderinge

' des Ryks : fy is als de Ziele van den Staet : eene Re-

- ligie , zegge ik , heylig doór luiere Infiellinge , g'erech-

tig doór haere Wetten : eene Religie , die de goede

.Zeden handhaeft, de quaede verdelgt: eene Religie,

, die het Roomfch-Ryk in zoo bloeyenden ftaet doet vol-

herden , en aen die Landen bezorgt een onophoudelyk

.celuk : dit vervoórderen is meer te roemen , als de groot-

fte zaeten te ondernemen , gelyk gedaen hebben Chrifto-

phona Culumbus, en dmericus fe/ptitiiut vinders van America.'
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a Het Gemeyne-bef van liet Vaderland.

Geene Landen ontfangen meer Zegeningen van den

Hemel, als die, daer de Vorften geduerig waekenom

het goed gedrag te doen beklyven : eeuen Prince , die

het voórdeel der fyne ter herte neémt , betragt altyd

meer en meer het wel-zyn der gemoederen , en eenen.

pnverbrekelyken Vrede onder de Volkeren : het Land

is' dan het gelukkigfte , als het gehoorzaam is aen de

Wetten van fynen genaedigen Souveryn.

3 Allen wenfc/ielyken voórfpoed in fyne Ondernemingen.

Godt , dit den Koning der Koningen is , en Heere der Heer-

fcliappyen , Rex Regum , C? Dominus Ttomimmnum , heéft

het Godtvrugtig en hoog-loffelyk ..Huys van Oüflenryk altyd

behoed : Rudolphus van Habskurg heéft 'er van geleyd

den onberoerlyken grond-fteen , en het gebouw fieunt

nog-volftandig'op de magtige Hand van den Alderhoog-

flen : dezen lof is verre boven allen lof , en het is ge-

makkelyker daer van een begin , als een eynde te vin

den . . . Men regte Conftantinus den Groaten eertyds eenen

Zegen-boóg op , als hy Maxentiits hadde overwonnen ;

maer wat zoude men niet moeten doen voór alle die

heldaedige Princen , de welke dat Doórlugdg Huys

heéft voortsgebrogt ! De Naerkomelingen zullen nim

mermeer zwygen van die Zegenpraelen , de welke de

vorige Eeuwen aen hen zullen hebben medegedeelt.

4 fele ge\onde Jaeren.

Hier naer tragten Me getrouwe Keyerlyke Onderdaeneti,

Cn geene van de minfte on\e Vaderlandslievende Nederlan

ders , de welke , zoo dikwils als fy JOSEPHUS noe

men , hem met de ermen van Liefde in een dankbaer

en altyd -onderdanig herte omhelzen- 't Is wel waer,

dat den ouderdom van de Jaeren niet zoo zeer, als

den ouderdom van Daeden befchouwt moet worden;

maer het is niet min waer , dat het voór een Kind een

allerdroeffte lot is van fynen ouden Vader be

rooft te worden , als het gedenkt aen alle die Weldae-

den, de welke het doór en van den zelven in zoo

groot getal verkregen heéft : de dankbaerheyd kan niet

groot en langdueng genoeg zyn: de Liefde moet altyd

groeyen.
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Tot flot van dit Werksken laet ik de nederige Poë-

fie nog uyten de volgende Verfl'en , zullende den

wenfch van den aenftaenden Koopfandel nog eens bekrag-

tigen , en voltrekken in deze zingreépen :

ALs Nefring met Verftand en Heusheyd zig blyft

paeren ,

Dan ziet men , dat de magt van Eenigheyd beldyft ;

Terwyl' den Peys de vrees van rampen henen dryft ,

En dat m' in Eendragts-band de Volk'ren ziet vergae-

ren.

jtthlnen zag wel- eer verfcheyde wyze Mannen,

Het deftig Roomfth btUyd en week ook nimmermeer

In zedelyk gedrag en Konftens nutte leer ,

Pie ook gemeynelyk d' oneenigheyd verbannen :

Maer wat is Wysheyd dog , als byftand komt t' ontbre

ken

Van nutte fchranderheyd , waer doór men geld ver-

gaert ?

Het Land word zekerlyk doór overlaft bezwaert ,

Als Borgers, of wie 't zy , de hand aen't werk niet fteken;

De traege vaddigheyd begint eens meed te vatten

Als hoóp' van winft haer ftreelt , en fteékt het hoofd

met vlyt

Uyt eenen diepen flaep van die vergetentheyd ,

Die "'t befte word ontwaekt doór voórdeel en doór

Schatten.

De zorg en werkzaemheyd , ichoon fy verftompelt lae-

gen,

Die fcheppen nieuwen moed , en toonen wel te recht,

Dat, waer men in het perk van Koopmanfchappen vegt ,

Geen menlch van doods-gevaer of wonden heéft te klae-

gen.

Wie doór de Waters bruyfcht om Ooft en Weft te

vinden ,

En fchrikt geen ongeval voór 't goed van't Vaderland ;

Hy agt den arbeyd ligt , en fchrikt geen fchaed' of

"fchand ,

Als hy maer weer en keert by fyn' getrouwe Vrin

den.

Het weérde Vaderland bloeyt doór de Kbo/vwz/w-Wae-

ren,

En een bouwvallig huys regt eens fyn' bangen nek ;

Men ziet nu overvloed , daer onlangs was gebrek :

Een faeég eu ryp Vernuft word winnaer der gevaeren.
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Men ziet de fremJen fluks fchier krielen aen de ftran-

den ,

En die van ider-een verlaeten fcheén te zyn ,

Ziet nu den held'ren glans van voórfpoeds Zonne»

fchyn ,

Waer dóór in meerder drift die . kloeke zinnen bran

den.

De Bors' word handelryk, die reeds nog fcheén verlae

ten;

Men fpreékt van nut gewas , daer men niet af en

wift ,

Ja 't Goud en 't Zilver word in overvloed gekift ,-

Zoo dat de Neéring baet aen allerhande Staeten.

Gelukkig Nederland verr1 boven and're Landen !

Gelukkig Brabant, dat fyn hoofd ten Hemel heft,

En dat naer menig wenfch fyn befte doel-wit treft !

Gelukkig zyt gy Stad met uwe Borgt en Handen !

Jk hebb' voór-a"f getragt uw1 vreugden op-te-haelen ,

Eer ik de tyding kreég , dat ScaÜis worden gaet

Een Haven van geluk en ongemeyne baet;

Myn blydfchap, ikbeken't, en vond dan zelfs geen'pae-

leh:

Nu zien ik in den geeft den voórfpoed naerder komen ,

En alles lacht my toe om 't naeken van den tyd ,

Die ik benoemen zal een' overvloedigheid ,

Als eens dat groot geluk voór-vaft heéft toegenomen.

Dat ik JOSEPHU'S Naem vermogt zoo verr' te dry-

ven,

Ms Titan, zoo het daegt, fyn' blonde Peérden ment ,

Tot daer hy wederkeert en hun ter kimmen zend ;

Geen ding en zoud' van my hier onbefchreven blyven:

Myn Penn' ging evenwel eens roeyen doór debaeren,

Die fy van vreugde ziet ophupp'len t'allen ftond ;

Zoo dat-ze nimmermeer zoo blyde ftof en vond ,

Om, daer een-ider juygt, haer vreugd ook te ver-

klaeren.

Tot bekragtinge van dien zoude ik onder het afbeéld-

zel van den herlevenden Rivier-God Scaldis wel mogen

fchryven tot lof van onzen noyt-volprezen Monarch:

Cui modo Danubiiis , HJienus , cui fervit & Alb'ts ,

. Huic famulas Scaldis volvere pergit aquas ;

Quaiquè olim Carola vexit fub Ccefare Puppes,

Has vehet Aufpiciis , magne JOSEPHE , tuis.
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Voór wie den Dónauw , Rhyn, enrPEtóe blyven vloeyen ,

Geéft Scaldis even-eens fyn' gullen Water-vloed ;

TJu JOSEPH hééft 'tbeftier, zal men zien herwaerts

Ipoeyen

De Schepen , die men zag , als Carel hadd' 't behoed.

Voorders U dankende , mynen geduldigen Lezer,

«ver uwe lydzaemheyd van dit myn Werksken te heb

ben willen doórlezen, en kan ik voór 'tlaefte niet

jiaerlaeten van U te brengen tot die plaetze , de wel

ke als het toóneel uytmaekt van ons naekende jolyt :

hoort dan eyndelyk , 't geén ik verhope , dat gy met

den eerften uyt het grootfte genoegen zult befchou-

wen , gelykerwys gy het in den geeft meermaels U

hebt voórgebragt : het begin dcyr Eefchryvinge verzoekt

een gelykvormig eynde : de Schelde is ons oogmerk

voór-af geweéil ; dat fy ook zy onze laefte belchou-

winge :

Afpice labentem tranquillo flumine Rivum , -

bplendida Fvrtuna munera quifquis amas :

Ire rates puppefquè vide, quas omine faufto

Duxit ab immehfis undique Scaldis aquis :

Scaldis (io!) Scaldïs , meritö celeberrimus Amnis,

Qui facili noftram gurgite findit Humum !

Scaldis (io!) Scaldis , tot magnis Nayibus aptus,

Qua rigat Anverfft proximus Urbis Opes ï

Scaldis ( io! ) ScaUif, Populis notiffimus ipiis ,

Quos ( nemo invideat ) vefper & órtus habent !

Scaldis ( io ! ) Scaldis , lingua memorandus & arte ,

In freta dum current flumina, Rhenus , Arar. &c.

Zlu hoe dat Scaldis vloeyt met faller(oetfle ftrèmen ,

Gy die Fortuna'S gun/l tot uw geluk venvagt;

Ziet hier de Schepen eens van alle \yden komen ,

Die fynen IPattr-vloed in d' Haven heéft gebragt:

't Is Scaldis wyd bekend, voórdeelig uen ons" Kufien ,

Daer hy het flaemfihe flrand van Brabant onderjcheyd ,

'Een' Moed, daer m' eertyds \ag de grootfte Schepen ruften ,

En die Antwerpen pil verryken mefer tyd;

Ziet Scaldis andermael, vermaerd ten alle \yden ,

Zelfs daer de Zonne daegt, tot daerfy nederynkt,

Die alle tong nu pryft , wifns Naem men \al verjprydeji,

Zoolang' er een Rivier uyt Amphitrite drinkt.



Bejluyt de(er Befchryvinge

Onze Sclieépvnen zal dan zyn eene Gelukkige Scheep-

voert , fecunda Navigatio , gelyk den ftaetkundigen Cor-

neüus Taciuis haer noemt : eene Schtêpvaen , zoo lang

en zoo vueriglyk verwagt ; dog welhaeft doór de ge-

duerige en laemen-gevoegde Wenfchen en Gebeden

van alle welbedagte en regtzinnige Nederlanders zul

lende bekomen en verzekert worden : waer aen den

Hemel fyiie zegeningen gelieve te geven.

 



GOEDKEURINGE.

DEze Befchryvinge zal mogen ge

drukt worden , bevattende in een

Boeksken veéle Merkweérdigheden ,

welke in ofte ontrent Antwerpen ge-

fchied , ende maer in veéle-verfcheyden

te vinden zyn: en bezonderlyk met de

zen tyd , als wy vieren het twee-hon-

derdfte Jubel-jaer, dat Antwerpen van

de Geuzen vërloft, ende onder de Ca-

tholyke Regeéringe wedergekomen is:

het welke over honderd Jaeren over-

treffelyk geviert is.

Het is ook het twee-honderdfte Jaer ,

dat de Hollanders de SCHELDE begonft

hebben te ftrèmmen, waer door de Koop-

manfchap zeer vermindert is , die van

te voren hier zeer gebloeyt hééft ,

gelyk hier te lezen is ; en wiens her-

bloeyinge , met het openen .der SCHELDE,

den Autheur wenfcht ende hoopt.

Gegeven tot Antwerpen den 8. Mey
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ƒ. B. PIGHE S. T. & J. U. L.

Pajlor Begg. Lib. Cenfor.

Vidit J. E. VAN GASTEL

Subflit: Procur. Generalis.

19 May








