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VOORBERIGT.

Het vertrouwen , dat wij koesterden bij het in het Licht
zenden van het prospectus des werks, waarvan wij bij dezen
het eerste deel aan onze landgenooten aanbieden — het
vertrouwen namelijk , dat deze onderneming goedkeuring
zou vinden , bij ieder , die eenigzins prijs stelt op onze Geschiedenis en Letterkunde , is niet beschaamd geworden. Op
allerlei wijzen toch mogen wij de ondubbelzinnigste blijken
van die goedkeuring ontwaren, vooral in het toezenden van
bouwstolen tot onzen arbeid , alsmede in de gunstige recensien die daaraan mogten ten deel vallen. Daar echter alle
menschelijke arbeid zijne gebreken heeft en diensvolgens aan
aanmerkingen ten doel staat , zoo mogten wij die ook op
den onzen vernemen; twee daarvan kwamen ons zoo juist
voor , dat wij dadelijk besloten , die in het tweede deel te
verhelpen. De eerste was , dat men geschikter vond, om bij
personen die den zelfden familienaam voerden , de Chronologische orde te volgen, dan, zooals tot nu toe had plaats
gehad , de alphabetische , omdat in het laatste geval de oudere
bloedverwanten vaak achter de jongere moeten worden geplaatst, hetgeen minder doelmatig werdgeacht en soms ook verwarring veroorzaakt. De tweede aanmerking was , dat men het
niet aangenaam vond , zoo voor het oog , als bij het lezen , dat
de aanhaling der bronnen onder elk artikel in even groote
letter als de tekst voorkwam. Hoewel dit nu eigenlijk meer
den drukker aangaat dan one , hebben wij , zoodra ons die
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aanmerking gemaakt werd, voorgesteld ook dit in het tweede
en volgende deelen te veranderen , hetwelk dan ook zal geschieden.
Ten aanzien van die aanhaling der bronnen is ons nog gevraagd waarom wij bij het eene werk het deel en de bladzijde vermelden en bij het andere niet? Daar wij het overtollig achten om van woordenboeken, waarin een of andere
persoon, onder de zelfde spelling als bij ons voorkomt, bij
het aanhalen dier werken de bladz. te vermelden, hebben
wij dit alleen daar gedaan , waar wij onderling in spelling
verschillen , zoo als Aits m a of Ay ts m a, of waar de eene
of andere persoon in een aangehaald werk op eenen anderen
naam is opgenomen dan bij ons , bijv. Vi g l i u s van Ay t t a
die bij Kok op V iglius voorkomt en door ons op zijnen
familienaam Ay t t a behandeld is.
De overige aanmerkingen hadden schier alien betrekking
op het niet opnemen van dezen of genen persoon , dien men
elders , b. v. bij d e Ch a l m o t , aantreft, maar bij ons
niet wordt gevonden. Hierop zouden wij kunnen antwoorden
met eene eenvoudige verwijzing naar ons prospectus , voor
hen die dit niet bij de hand hebben, zullen wij echter de
daarop betrekkelijke woorden hier afschrijven. Zij luiden:
Wij zullen ons enkel bepalen tot manners die of in ons
„vaderland of in zijne kolonien geboren, zijn, die het groot„ste gedeelte van, hun leven daarin hebben doorgebragt, of
„wel tijdens hun verMijf alhier op de lotgevallen van ons
„land eenigen invloed hebben uitgeoefend.”' Van bier dat
wij van de bij de Chalmot voorkomende Belgen die
weglaten, welke nimmer in eenigerhande betrekking tot ons
vaderland stonden.
Ook is ons na het verschijnen van het Beknopt Biographisch Handwoordenboek van Nederland door J. C. Kobus
en Jonkhr. W. d e R i v e c our t toegevoegd , dat daarin dan
toch, wel Noord-iVederlanders voorkomen , die men Mj ons
te vergeefs zoekt. Maar hierop vragen wij , vat beteekenen
artikelen zoo als:
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AA (Ftoms VAN DER) een der edelen die in 1415
Jan v an Ark el gevankelijk naar 's Hage voerden,

,,waarvoor zij eene goede som gelds trokken (1)."
„ AA (NICOLAAS' VAN DER) geboren te Leyden , was
„kolonel in dienst der Staten , een groot vriend van Pr.
„Willem I (2)."
„ AA (ADRIAAN VAN DER) geb. te Keulen t 1640 , was
„pastoor te Noordwijk , en liet den roem na, dat bij een
„braaf man was , kundig in zijn' beroep (3)."
Als wij toch alle menschen, die den roem nagaat dat zij
braaf en kundig in hun beroep waren , alle kolonels die groote
vrienden van hunnen V orst zijn geweest , en vooral alien , die
zich verlaagd hebben om anderen in handen der justitie te
leveren , widen opnernen , waar zou dan toch wel een einde
aan onzen arbeid zijn.
Wij willen nu ook niet in eene vergelijking tusschen ons
werk en dat dier beide heeren treden , maar laten de beoordeeling over de meerdere verdiensten van het eene boven
het andere gerust aan het publiek over , maar wij durven
toch in gemoede vragen of ons One artikel D irk v an der
A a , dat bij onze mededingers niet voorkomt, niet wel een
half dozijn dergelijke als bier boven zijn uitgeschreven
kan opwegen? en wij twijfelen dan ook niet , of er zullen
bij eene vergelijking meer wezenlijk verdienstelijke personen
bij hen dan bij ons gemist worden.
Eene andere aanmerking is dat sommige artikelen in verhouding van anderen , wat lang zijn , terwijl men andere
weder als eenigzins stiefm,oederlijk behandeld, beschouwt.
Rierop moeten wij antwoorden , dat dit grootendeels te wijten is aan de meerdere of mindere bouwstofen, welke bij de
bewerking van een of ander artikel voorhanden zijn; ter?DUI wij tevens meenen , dat over die personen, omtrent wie
men elders niets of ten minste zeer weinig aantreft, wel
(1) Zie Kobus en de Rivecourt, Eiogr. Woordenb. bl. 1.
(2) Hetzelfde werk bl. 2.
(3) Aldaar hl. 2.
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eenigzins breedvoeriger mag worden uitgewijd , dan over
lien die algemeen bekend zijn en die men in alle woordenboeken aantreft.
Wij nemen deze gelegenheid waar , om hen, die soms
eenige bouwstoffen tot , of aanteekeningen betrekkelijk het
leven van een of ander vermaard Nederlander mogten
bezitten , ten vriendelijkste uit te noodigen ons die of ten
gebruike of te staan of er ons de noodige excerpten uit te
willen verstrekken.
Voorloopig brengen tvij bij dezen onzen dank aan allen,
die zoo volvaardig de hun verzochte medewerking tot dezen
arbeid hebben willen verleenen en wier namen immers de
meesten hunner , men op den titer van het werk leest. Wij
bevelen ons ten vriendelijkste bij voortduring in hunnen
door ons hoog gewaardeerden verderen bijstand aan , zonder
welken wij toch Been kans zouden den ons werk behoorlijk
ten einde te brengen , waartoe wij den Algoeden llemelschen
Vader smeeken , dat Hij ons en hun het leven spare.
Diep grieft het ons dezen dank niet meer te kunnen
brengen aan onzen vriend G e or g e Otto Hey denreich ,
als zijnde deze bekwame en tverkzame man, tviens te weinig bekende verdiensten elders door ons zijn uiteen gezet (1),
den 25 Junij laatstleden, aan het vaderland , de wetenschap , zijne ouders en vrienden , door den dood ontrukt.
Wij bidden God , hij ons, bij verdere bewerking van dezen
letterarbeid , voor dergelijke verliezen behoede.
(1) In Dr. Waps ilstrea 2e Jaargang bl. 149.

Gorinchem 20 Augustus
1852.

A. J. VAN DER AA.
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AA (Anoul vatic DER), gesproten nit een adellijk Brabandsch Geslacht van dien naam, dat vele heerlijke goederen in Braband en
Vlaanderen bezat , de zoon van J o ha n, Schildknaap en Schout
te Mechelen en gehuwd aan Sophia van N is pen, was niet
slechts een der onderteekenaren van het verbond der Edelen , maar
onderteekende mede , in 1568 , bet nader verbandschrift der Edelen
en beloofde daarbij vierhonderd gulden Brabandsch te zullen op-brengen ter bevordering der goede zaak. Waarschijnlijk was hij dezelfde , die in 1567 yolk te Antwerpen had aangeworven, om
eenen aanslag op Walcheren te ondernemen , welke aanslag verijdeld werd, doordicn de regering der stad er de lucht van kreeg.
Misschien was het wel , om zijn aandeel in dien aanslag, dat hij
door Alva gebannen werd. Hij sneuvelde in de slag bid Jemmingen , den 21 Junij 1568. Zijn wapen was een veld , geschakeerd'
(echiquet4) van zilver en keel, met een canton van zilver, beladen
met eene meerl van sabel.
Zie J. Kok raderlandsch Woordenboek ; J. A. de C h al-mo t Biog,raphisch Woordenboek ; Te Water .Historie van het
verbond ende smeekschriften der Nederlandsche Edelen , st. H.
bl. 134 en 135. st. IV. bl. 66 en de in dat werk aangehaalde schrijvers.
Leeraar der LuAA (CIIRISTIANUS CAROLUS HENRICUS VAN DER)
thersche gemeente te Haarlem, was den 25 Augustus 1718 te
Zwolle geboren , waar zijn vader B a I d u in u s mede Predikant was.
Na zich eerst te Leyden en vervolgens te Jena tot het leeraarsambt tehebben bekwaam gemaakt werd hij in 1739 tot Predikant der Luthersche gemeente te Alkmaar beroepen , van waar hij , na tweemaal
voor cen beroep naar Gouda bedankt te hebben , naar Haarlem vertrok , in welke stad hij verbleef tot zijn overlijden , in den nacht
tusschen 22 en 23 September 1793, niettegenstaande hij in 1755 ,
1

2
te 's Gravenhage en later op zeer voordeelige voorwaarden naar
Batavia beroepen was. Hij liet bij zijn afsterven den roem na van
een uitnemend prediker, een bekwaatn en onbekrompen godgeleerde te zijn geweest, en was in alle zijne betrekkingen geaeht en
bemind. Tijdens zijn verblijr te Haarlem were! aldaar, , in 1752,
de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen gevestigd , in
welker oprigting hij een zoo aanmerkelijk deel had , dat een tijdgenoot getuigt, dat hij tot hare eerste oprigting , verderen ophouw
en alom gevestigden roem zoo veel heeft toegebragt , als misschien
niemand anders , zoo fang hij ,leercle (1), terwijl hij tevens den
post van Seeretaris bij dat wetenschappelijk ligebaam met alien ijver
en getrouwheid waarnam; ook heeft hij , in 1778 , niet weinig bijgedragen tot de invoering van haren Oeconomischen tak. Ter zijner eere is , bij gelegenheid van het feest zijner vijftigjarige Evangelie-bediening te Haarlem, een zilveren gedenkpenning gesehroefd ,
prijkende met zijn borstbeeld en vervaardigd door den bekwamen
stempelsnijder J. G. Holtzhe y. Zijn portret, gegraveerd door V r ijda g, komt voor in Chalmot 's Biog,raphisch Woordenboek. Zijne spreuk was : God is Liefde. Van hem zijn afzonderlijk g-edrukt :
erhandelingen over den aart van het gebed, in 32 bedestonden , Haarlem 1747, 4°. , 2e druk 1703 , 8°.

Len-en-twintig Predikatien over gewigtige onderweipen,
Haarlem. 1748, 4°. , 2e druk 1784, 8°.

J. C. , in
Onderzoek der hoofdoogmerken van onzen Heer
Haarlem 1755 ,
eenige der voornaamste gevallen zijns levens ,
8°- 2e druk 1793.

bij gelegenheid
Tier Predikatien geliouden to Schiedam,
Haarlem 1758 , 8°. , 2e
van de oprigting dier gemeente enz. ,
druk 1793.

.De Mensch als Gods beeld beschoutvd, Haarlem 1769 , 8°.
Leerrede over II. Cor. V. vs. 20: ter bevestiging van Ds.
P. A. Hu lsbeek , Haarlem. 1784.

.ilanspraak in het Luthersche Weeshuis te Ilaarlem , den

20 Januarij 1789 , bij de viering der vigtigste verjaring van
dat Godshuis.
De vereischte van ware godsvrucht, orn Gods beeld op aarde le wezen, Haarlem 1792.
'S Menschen ingang tot heerlijkheid, om in het toekoHaarlem
mende leven Gods beeld in volkomenheid te wezen,
1792, 3 stukken.

Leerrede over II Petri I. vs. 12-14 , ter gedachtenis van
zijnen 50jarigen Predikdienst bij de gemeente te Haarlem,
1792 , 8°.
Ook sehreef hij nog eene voorrede voor R e i n b eek , Regelen
van verstandig en stichtelfik Prediken, Haarlem 1762.
(1) J. W. te Water, Aanspraak in de Jaarlijksche Algemeene Vergaderinge van de illaatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden,
den 8 van Hooimaand 1812. bl. 4.

J. A. C h al mot , Biogr. Woordenb. op het woord; Vaderl.
_Historic ten vervolge op Wagenaar D. XXVI, bl; 354-357,
en J. C. Schultz Jacobi en F. J. Domela Nieuwenhuis,

_Bijdrage tot de geschiedenis der Evang. Luth. herk in de Nederlanden, st. V , bl. 161 en 162.
AA (Mr. CIIRISTIANUS PETRUS ELIZA. ROBIDE 'VAN DER) dichter en
prozaschrijver, gehoren te Amsterdam den 7 October 1791, was
een zoon van den hier na te melden Mr. P i err e Jean Baptiste
Charles van der Aa, uit diens huwelijk met Francina
Adriana Bartha van Peene. Na den 27 December 1811 tot
Doctor in de beide regten te zijn gepromoveerd, vestigde hij zich als Advokaat te Leyden , ten einde zijne verkregeu kundigheden, onder de leiding zijns bekwamen vaders, die destijds de praktijk te dier stele uitoefende , ten nutte der menschheid aan te wenden. Kort echter mogt hij
van die leiding gebruik maken, want reeds den 12 Mei des volgenden
jam zag hij dien arbeidzamen man ten grave dalen. Hierop werd
hij , den 13 Junij 1812, wegens zijne bedrevenheid in de Fransche taal, tot Secretaris van den Maire te Sneek aangesteld, welk
ambt hij waarnam tot kort na de omwenteling van het jaar 1813 ,
toen hij , den 5 Maart 1814, tot Schout en Secretaris der gerneente
de Lemmer werd aangesteld, welke betrekking hij , na de herstelling
der grietenijen , met die van Secretaris van Lemsterland verwisselde.
Even als hij reeds dadelijk na het nitbarsten van de omwenteling in
1813 zich bij den landstorm had aangegeven , waarbij hij den rang
van Najoor bekleedde , en als Schout veel bijdroeg tot het herstellen van
orde en tucht , volgde hij in 1815 de roepstem des vaderlands , en trok
als vrijwilliger bij het corps Friesche .japers te velde. Naauwelijks naar
zijne haardstede teruggekeerd , trad hij den 11 Junij 1816 in de
echt met E el k j e Po ppes, eene vrouw , die , even als haren editgenoot , niet ongelukkig de her hanteerde, en wier in bet jaar 1814
in het Licht verschenen Eerstelingen aan min Vaderland, naar
het oordeel van bevoegde kunstregters reeds toonde, wat men bij
aanhoudende oefening van haar te wachten had ; doch zij begreep
wijsselijk dat de bestemming der vrouw meer is , °In de pligten
van moeder en eehtgenoot waar te nemen, dan om als dichteres
te schitteren, en hoewel er onder de eerste door haar man uitgegeven kinderwerkjes , nog wel eenigen van hare hand zijn , schijnt
zij zich later alleen aan haar gezin te hebben toegewijd en de dichtpen te hebben nedergelegd. Nadat van der Aa in 1818 tot Prokureur te Leeuwarden was aangesteld, deed hij zich meer en meer als
dichter kennen , en hoewel zijne verzen Diet die hooge vlugt nemen ,
welke hem in de rei onzer eerste dichters plants kunnen doen nemen ,
hebben alle zijne pennevruchten; eenen liefelijken gang, die ze algemeen met genoegen doet lezen , en strekken of om verdienstelijke mannen den verdienden maar wel eens onthonden lof toe
te zwaaijen, zoo als de Hulde aan de nagedachtenis van N. Lobry , Leeuw. 1818; .Hulde aan .Hamden Jansz. Groen , Leeuw.
1825; De dood van Lord Byron , Leeuw. 1827, waarvoor hem
door de Koninklijke Maatschappij van Tael- en- Dichtkunde, gezegd
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Rhetorica , te Gent , eene gouden medaille werd toegekend; Ter
Nagedachtenis van J. L. Nierstras Junior ; De dankbare Vriezen aan hunne weldadige Landgenooten , Leeuw. 1828 , of zij
ademen eene zuivere vaderlandsliekle, gehechtheid aan Koning en
orde, als daar zijn: Onze herinneringen en verwachtingen ; Ten
afscheid van het jaar 1829 en ter verwelkoming van 1830; de
Friezen aan hunnen honing , bij hoogstdeszelfs komst te Leeuwarden , Leeuw. 1830; XXIV Augustus 1830; de Schelde door dwang
geopend , Leeuw. 1831; en zoo vele anderen ; hetzij in verzamelingen , zoo als in de door hem geredigeerde Nederlandsche Tyrtaeus , in
den lifuzen-Almanak , en in die voor hetSch,pone en Goede , van
welke laatste bij een reeks van jaren redacteur was, hetzij afzonderlijk
uitgegeven. In beide laatste jaarboekjes treft men ook de meeste zijner huisselijke stukjes aan, in welk yak hij vooral uitmuntte. Ook
bleef hij bij de woelingen van die dagen geen werkeloos aanschouwer, maar dadelijk na het uitbarsten der omwenteling help hij als
vrijwillige rustbewaarder in de gerneente Leeuwarden orde en tucht
handhaven , en deed , in 1832 , van de hem door tusschenkomst van
den Generaal Chasse en den Kolonel Koopman bezorgde overblijfselender kanonneerboot van van Sp e y k , een aantal voorwerpen vervaardigen , welke den 25 Julij van dat jaar , ten voordeele
van de nagetaten betrekkingen der met van S p e y k voor de zaak
des vaderlands gesneuvelde zeelieden , verloot werden.
De huisselijke omstandigheden des werkzamen mans hadden intnsschen eene groote verandering ondergaan. Zijne beminde echtgenoote
den 20 Sept. 1828 overleden zijnde , had hij twee jaren later zich op
nieuw in den edit verbonden met Lucia Mar i a de Jong h,
weduwevan den IleerMr.Jan Anthony Kallenberg van den
Bos ch , die het landgoed den Hemelschen berg, bij Oosterbeek, bewoonde, waar de beide echtelingen aanvankelijk siechts de zomermaanden doorbragten ; na weinige jaren besloten zij zich echter geheel aldaar te vestigen ; zoodat van der A a op het laatst van 1834,
zijn ontslag als Prokureur bij de regtbank te Leeuwarden verzocht en bekomen te hebben , besloot ale Advokaat te Arnhem te
praktiseren , waar hij in Junij 1838 lot Regter-plaatsvervanger, en
in September van datzelfde jaar tot Regter bij de Arrondissementsregtbank werd aangesteld, Met zijne vestiging aldaar begon als het
ware een nieuw tijdvak in zijn leven. Zijne dichtader vloeide niet
zoo rijkelijk meer als vroeger; maar hij , die reeds in 1827 bij de
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen met goud bekroond was
voor het uiteenzetten van de gevolgen van huisselijke achteloosheid , wanorde en verkwisting , schreel van nu all meer in proza ; vooral ook was hij sterk werkzaam tot volksverlichting en verbetering van het volksonderwijs, welke bemoeijingen hem in 1840
tot schoolopziener van het eerste distrikt Gelderland deden aanstellen. De in dien tijd nog uitgekomene gedichten zijn : vier door de
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen , in 1835 , met zilver bekroonde Volksliederen ; Jan Utrecht in Junij 1836; 9 Augustus
1838, op het feest der Oudstudenten to Leyden; Oproer en
,

,
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Priesterdwang, Amsterdam 1838; Gelderlands hulde aan
fling Willem Il, Amst. 1841, en Napoleons .elssche , 1841. In
proza leverde hij eenige bijdragen in het Magazijn van Romans en
Verhalen , en schreefLosse bladen in het groote Levensboek , Amst.
1832 , 2 dn.; De zoon der Natuur en de man naar de Wereld,
Amst. 1837 , 2 dn. , dit laatste onder medewerking van zijnen
vriend O. G. H e I d r in g; Oud-Nederland, in de uit vroeger dagen overgebleven burgten en kasteelen, Nijmegen, 1841 , 2 dn. ;
de Rijn in afbeelding en tafereelen, geschetst (vrij gevolgd naar
Tombleson's Views on the Rhine , by J. W at ts), Amst. 1836,
2 dn.; Yolksverhalen en Legenden aan de Ronoevers verzameld; (vrij gevolgd naar A. R e um on ts Rheinlands Sagen, Geschichte and Legenden Arnh. 1839 , 2 dn.. Den meesten roem behaalde hij echter in dit tijdperk als volksschrijver. In de Yolksbode , die van 1839-1847 onder zijne redactie en die van den meergemelden Predikant Heldr i .n g te Arnhem werd uitgegeven , en bijna alleen stukken van zijne hand bevatte, tastte hij het misbruik
van den sterken drank en vele ingekankerde volksgebreken en yolksvooroordeelen met geestdrift aan. Met het zelfde edele doel, om het
yolk te verlichten , te beschaven en daardoor te verbeteren, schreef
hij onderscheidene verhandelingen , van welke alleen de opgave even
als die van de werkies voor kinder en , ons door .hem nagelaten ,
weer plaats zoude innemen dan ons bestek hier gedoogt. Dat men
dan ook zijne verdiensten op den regten prijs wist te schatten , bleek •
nit zijne benoeming tot Lid van onderscheidene geleerde genootschappen , als : in 1825 tot Lid der Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden ; in 1826 tot Buitenlid van het Koninklijk Genootschap van Tael- en Dichtkunde te Antwerpen ; in 1828 tot
Honorair Lid der Maatschappij van Weldadigheid; in 1830 tot Lid
der Amsterdamsche Afdeeling van de Hollandsche Maatschappij van
Kunsten en Wetenschappen; in 1836 tot Honorair lid van de Maatschappij Felix Meritis ; in 1839 tot corresponderend Lid van het
Bataviaasch Genootschap der Kunsten en Wetenschappen , en in
1842 tot Lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap. Voorts was
hij een ijverig voorstander der vrijmetselarij ; van de Maatschappij
Tot Nut van 't Algemeen ; van de Maatschappij tot afschaffing der
sterke dranken, en van de Nederlandsche Maatschappij van Nijverheid , door welke laatste hij zich , in 1843 , met den grooten gouden medaille bekroond zag, wegens proeven aangaande de aankweeking der Acacia , waarover hij tevens eene verhandeling schreef onder
den titel: De aankweeking der Acacia in Nederland beproefd.
Aan dit werkzaam leven werd hij na het verlies zijner tweede gade , die hem den 28 Augustus 1846 ontviel, in 1848 door eene
hevige hersenziekte ontrukt, welke hem bijbleef, tot hij den 14 Mei,
1851 , ten gevolge van den kanker in het aangezigt, ten grave
daalde. Zijn portret, gegraveerd door V el yn , treft men aan wick
de Nederlandsche Muzen-Almanak van 1833. Zijne spreuk was
die van zijn familiewapen : doe wel en zie niet om.
fit de familiepapieren bijeengebragt.
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AA (CORNELIS VAN DER) schrijver van eenige geschiedkundige
werken , geboren te Leyden in 1749, was boekhandelaar te Haarlem, toen hij , die als een ijverig aanklever van het voormalige
stadhouderlijkelj bewind bekend stond, in 1796, om politieke redenen , bij vonnis van Schepenen der stad Haarlem , tot een vijfjarig
confinement in bet tucht- en werkhuis aldaar, en vervolgens tot
eene altoosdurende verbanning uit het toenmalige departemvit Holland verwezen werd. In het laatst van 1799, op bekomen afslag
van de nog overige twee jaren zijner gevangenisstraf, geslaakt en op
vrije voeten gesteld zijnde, vestigde zich te *Utrecht als Bockhandelaar, en Meld zich vervolgens tot aan zijnen dood in 1816,
zoo aldaar als te Amsterdam, ‘ waar hij later woonde en overleed,
bezig met bet schrijven van de volgende werken:
Handboehje der Vaderlanelsche Geschiedenissen i Dordrech t
1804, 6 dn., 12°.
,

Geschiedenis van den joizgstgeeindigden oorlog,. , tot op het
sluiten van den vrede te Amiens, Amst. 1808, 10 dn. in. pl.
gr. 8°.

De Geschiedenis der Fereenigde Nederlanden en derzelver
huitenlandsche bezittingen, Dordr. 1811, 25 dn.. met pl., kl. 8°.
Geschiedenis van het levee , harahter en lotgevallen van Willem V, Prins van Oranje en Nassau , Franeker 1810 , 5 dn.
met portr. , gr. 8°.

De doorluchtige Vorsten uit den lluize van Oranje-Nassau
en derzelver uitinuntende daden , Amst. 1814, gr. 8°.
De Tirane den der Franschen in den jare 1747, 1785-1813
in de Nederlanden gepleegd, Amst. 1814, kl. 8°.
Verslag van de gebeurtenissen in Amsterdam en Woerden
in November en December 1813, Amst. 1814, 2 stukjes, gr. 8°.
G. N i e uZie Aanhangsel op het Algem. Woordenb. van
wenhuis; Verdediging van Willem: Paschen Gtz., Brost
Cornelis van der A a , voorberigt,
van Breedevoort , tegen
bl. VIII—IX; C. v an d.e r A a, verdediging tegen W i l l e
Paschen Gtz., bl. 101-109.
AA (DIRK VAN DER) schilder, geboren te 's Gravenhage in het
jaar 1731, aldaar overleden den 23 Februarij 1809, had tot eersten leermeester J o ban H en d r i k Keller, doch beoefende vervolgens bet rijtuigsehilderen onder opzigt van den hofschilder G err i t Nets, net wien hij later eene zeer aanzienlijke rijtuigschilders-fabriek beeft aangelegd en met good gevolg voortgezet.
Vooral legde van d e r A a eerie groote bekwaamheid aan den dag
in het, naar den smack van dien tijd, beschilderen der paneelen
van koetsen ; zijne ordonnantia waren altijd rijk en afwisselend,
zijne kindertjes in het bijzonder uitnemend bevallig geteekend en
geschilderd , zoodat zij het doorslaande blijk dragen , dat het hem
geenszins aan kunstverdiensten en grondige kennis daarvan ontbrak.
Ook schilderde hij kamerbehangsels, of zoo als men die merle
noemt, zaal- en schorsteenstukken; doch in zijn boofdvak, bet
,

koetssehilderen , was hij meer verniaard. Tot uitbreiding van zijne

kennis deed hij een en andermaal eene reis naar Parijs. Tot aan
zijne dood toe was hij een der Regenten van de Renswoudsche
Stichting, waarin hij vroeger kweekeling geweest was,
Zie R. van Eynden en A. van der Willigen, Geschie-

denis der Vaderlandsehe Schilderkunst • sedert de helft der
XVII. eeuw, D. II, hi. 211-213, en J. Immerseel Jr., de
Levens en Werken der Hollandsche en Plaainsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters.
AA (Films VAN DER) een der teekenaars van . het verbond der
Edelen, was een zoon van Floris van der Aa en Margarita
't Serclaes, en de kleinzoon van Jan van der =Aa, Ridder ,
Burgemeester van Mechelen , die in het jaar 1522 overfeed. F
p s zelf was schildknaap en Burgemeester van Mechelen , toen hij
tijdens, den opstand tegen Spank uit die stad gebannen werd , omdat hijpartij
de zijner onderdrukte landzaten was toegedaan.
toch was onder het petal van hen die , gedurende de eerste krikstogten van Willem I Prins van Oranje , in verstandhouding met
dien Vorst stond, bij wien hij in zoo grout vertrouwen was, dat
deze bij zijn afwezen onderscheiden zaken van gewigt door v a n
der Aa liet ten uitvoer brengen. In Augustus 1572 kwam hij te
Mechelen terug en wist met hulp van Arend van Dorp, door
omgekoehte kriksknechten , den wachters de sleutelen dier stad te
ontnemen en Mechelen alzoo voor den Prins te verzekeren. In het
volgende jaar werd hij door den Vorst naar het NoorderkwartIer gezonden , om de steden aldaar te versterken en den Stadhouder Son o y tot Raadsman te dienen , in welk bewin'd hij veel moed aan den
dag legde. Nadat hem Engeland in 1575 ontzegd was , werd hij tot
Bevelhebber van Gorinchem aangesteld en stilde vier jaren later eenen
opstand , te Zalt-Boetnel door de Roornschgezinden veroorzaakt.
Hij was tegenwoordig bij de begrafenis van Prins Willem, en
werd door de bezorgers van het sterfhuis van dien Vorst afgezonden , om met de Regering van Vlissingen te staan over den eed
van Paulus Knibbe, als Baljuw van die stad, den 22 Maart
1586, na welken tijd wij hem niet meer vermeld vinden. liij sehijnt
gehuwd te zijn geweest eerst met Clara des Bar res, met wie
hij in 1541 in den echt trad; later met Pe tr one Ila van der
D e / ft bij welke laatste hij onderscheidene kinderen verwekte.
Men vindt eene penningplaat met zijne albeehEng bij van Loon (1)
en zijn afbeeldsel door V inkel es bij Chalmot en hij Kok.
Zie K o k Vaderl. woord.; B o om k amp Alkmaar en deszelfs
geschiedenissen, hi. 206-259. C h a il m o t Biographisch woord.;
Te Water , Verbond der Edelen St. 11. bl. 137-139 , St. III.
461 en de daar aangehaalde schrijvers.
AA (GERARD VAN DER), mode een der teekenaars van het verbond
der Edelen , was de zoon van J a n , Ridder,, waarsehijnlijk de zelfde die Secretaris van den geheimen Raad des konings van Spanje
was , en van C a t ha rina van Bornev a I. Hij bled de zaak der
,

(i) Bosch. der Nederl. Historiepenningen ,

D. I. bl. 112.
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'Bondgenooten standvastig aankleven; drocg .bij de 'begrafenis van
Prins Willem I de banier en het wapen van Vianden , en over—
Iced in 1604. Bij zijne vrouw Petronella van der Laan had
hij , behalve eene, volgens anderen twee ,- dochters , en eene zoon ,
icolaas van der Aa , die Kolonel was in 's Prinsen dienst.
Zie Guicciardyn, .Beschryvinghe van alle de Nederlanden,
Amst. 1611, bl. 39; Chalmot Biogr. woord. ; Kok Vaderl.
woord.; Te Water verb. der Edelen, St. 1.1. bl. 136 en 137.
AA (GERARD VAN RENESSE Beer VAN DER) Zie REINESSE (GERARD VAN).
AA (HENDRIK VAN DER) graveur, was een jongere broeder van den
natemelden Pi e ter v a n der A a , wiens kaarten hij op het -koper
:bragt.
•
Zie Biographie Universelle ou dictionnaire de tous les homilies qui se sont faits resnarquer par leurs ecrits , leurs actioivs ,
.leurs vertus au leurs crimes.
- AA (IJSBRAND VAN DER), een der Hoofdlieden te velde , onder
welke die van Utrecht in 1403 tegen den Heer van Ark el optrokben , werd onderscheidene malen tot Schepen van Utrecht , in het
jaar 1408 tot Ouderman van het Korenkoopersgild en in 1412 tot
,Burgerneester gekozen , doch schijnt een hevige woeigeest te zijn
geweest , want in 1413 was hij een der stichters van bet oproer
dat de stad en provincie Utrecht beroerde , dien ten gevolge werd 115
in 1415 ontburgerd en ten eeuwigen dage uit de stad Utrecht en uit
alle landen en paten van Holland gebannen , bij verbeurte van het lijf.
Zie Kok rad. woord.; Chalmot Biog. woord.; K. Bur—
m an Utrechtsche jaarboehen , D. I. H. 2 en volg.
AA (Mr. Pierre Jean Baptiste Charles van der), geboren te Haarlem, den 31 October 1770 was een won van den
meergenoernden Haarlemschen Predikant Christia n u s Carolus
Henrieus van der A a. Het onderwijs en voorbeeld van zulk
een uitmuntend wader was bij uitstel( geschikt, om den zoon , van
de vroegste jeugd, lust tot de Letteroefeningen in te boezemen.
Die lust werd in hem aangekweekt door de gunstige gelegenheid,
welke hij in zijne geboortestad had ter verkrijging van noodige kundigheden in de Latijnsche en Grieksche talen. Bus voorbereid om
de lessen der Hoogleeraren met nut te hooren bezocht hij de Hoogescholen van 'Utrecht en Leyden , waar hij zich in de letteren ,
wijsbegeerte en regtsgeleerdheid oefende , tot dat hij aan laatstgemelde Hoogesellook den 19 December 1789 , alzoo slechts even 19
jaren tellende , na het openlijk verdedigen van zijne dissertatie: De
Poena infainiae tot Meester in de beide regten bevorderd werd.
Nu vestigde hij zich als Advokaat te Amsterdam, en hielp aldaar
als een hevig tegenstander van de aristocratic, de omwenteling van
1795 bewerken , zijnde hij zelfs Secretaris van het Committe revolutionair geweest. Akira echter ontwarende dat niet alien even onbaatzuchtige oogmerken als hij zelve koesterden , maar velen meer
hun eigen voordeel dan het heil des vaderlands beoogden , werd hij
wars van alle staatkundige benioeijingeu en liet zich reeds in 1796

mane henoeming tot Baljuw van Amstelland welgevallen, welke post
hij evenwel weder spoedig met die van Secretaris van Nieuwer=
Axnstel verwisselde. Van toen of leefde hij op zijn landgoed Middenhoeve bij Amstelveen tot dat hij in 1805 de praktijk als Ad=
vokaat te Leyden weder opvatte. Met eene ziel gloeijende voor vrijheid en vaderlandsliefde was het hem onmogelijk de vreemde beheerschers van ons land te dienen en hoe dikwijls ook aangezocht,
om onder koning Lode w ij k of N a Rol e o n eenigen post aan te nemen , verkoos hij liever, bij het aangroeijen van zijn gezin , onverminderd het met ijver en naauwge zetheid waarnemen van zijne praktijk ,
tevens nog voor de pers te werken. Zoo wel des winters als des zomers
zat hij des morgens ten vier ure reeds aan de schripafel; alleen
des Zondags vergunde hij zich langer rust, en wijdde verder dien
dag aan de godsdienst en zijn hem boven alles dierbaar gezin. Elk
zal zich verwonderen over 's mans' zeldzame werkzaamheid, indien
hij bekend wordt met het overgroot aantal werken, die hij , hetzij
oorspronkelijk of vertaald, in de tijd van tien jaren heeft in het
licht gezonden en waarvan pier eene zooveel mogelijk volledige lijst doen volgen.
Handboek, voor de jongelingschap of lessen voor het Afaatschappelijk leven, Amst. 1802.
Jlanspraak in dichtmaat, ter gelegenheid van het heugelijk
vredefeest , Amst. 1802.
Redevoering over den mint geachten stand in den Burgerstaat, Amst. 1802.
Amst. 1803.
Kleine gedichtjes voor zeer jonge kinderen,
Handleiding tot het gebruik der ordonnantie op het middel
van het Klein zegel, 1806.
Handleiding tot gebruik van het Crimineel wetboek ingerigt
voor het koningrijk Holland , Leyd. 1809.
Handleiding tot gebruik van het wetboek Napoleon, ingerigt voor het koningrijk Holland,
Leyd. 1809.
Handboek voor roogden, Curateuren , Executeuren, .dd,ninistrateuren enz. ingerigt en dienstbaar gemaaht voor het wetbock Napoleon, 1809.
Inleiding tot de hedendaagsche Hollandsche regtsgeleerdheid
en praktijk , Amst. 1810, 2 dn.
Wetboek der belasting op het zegel , Dordrecht, 1810.
De geest der Conscriptie, 3 dn. 1810.
Wetten voor Voogden , Executeuren en Curators , volgens het
Fransche regt, Amst. 1810.
Het wethoek Napoleon verklaard door de voornaamste Fran*eke regtsgeleerden, uit het Fransch, 2 stukken, gr. 8° Amst. en
Leyd. 1810.
Bet wetboek der burgerlijke regtspleging door formulieren
in praktijk gebragt, uit het Fransch, 8 dn. gr. 8° Hoorn 1811.
Verhandeling van het wetboek van Strafvordering met formulieren uit het Fransch van Daubenton, 3 dn. gr. 8° Anat. 1811.
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Grondbeginselen van de wetensckap der Notarissen, uit het
Fransch van J. B. Lorre t, 2 dn. gr. 8° Dord. 1811.

Wetboek der belastingen op het zegel , de registratie , hypotheken en griffie , Dord. 1814. gr. 8°.
Inleiding tot de Burgerlijke regtspleging.of praktizyns handboek , naar het Fransch van M. Pi g e a u, 2 dn. gr. 8°. Dord. 1812.
Zamenstel der administrative wetgeving ,
naar het Fransch van
Portiez, Rott. 1812. 2 deelen. gr. 8°.

Handbook voor deskundigen of girls in burg erlyke zaken voor
regters,regterlijke ambtenaars , landrneters enz. Dord, 1812 gr. 8°.
Bovendien was reeds een aanvang gemaakt met het drukken van
de Geest der Propositien ; de Oefenschool der Notarissen, en
een Handboek der Fransche regten voor den burger;
terwijl
hij nog het voornemen had om in het lieht te zenden een Fransch
regtsgeleerd woordenboek , in den smaak van Kerstem an s Hollandsch regtsgeleerd woordenboek ,
toen eene doodelijke ziekte
hem op het onverwachts overviel , die hem den 12 Mei 1812 aan
zijne waardige tweede Bade Antoinette Catharine Simon
Thomas en zeven nog minderjarige kindcren ontrukte, van welke drie uit zijn eecste huwelijk met Fr an cina A drian a 'B a rth a van P eene, onder welke de oudste was de hierboven f;enoemde Mr. Christianus Petrus Eliza Robide van der
A a, en de tweede de verzamelaar van dit woordenboek, zijnde
Mr. Charles Menard Adelaide Simon van der Aa, Prokureur te Leeuwarden, een zoon uit zija tweede huwelijk.
De uitgebreidheid zijner kundigheden veroorzaakte dat genootschappen van verschillenden aard hem tot hun medelid verkozen;
zoo als geschiedde door de huishoudelijke Maatschappij te Haarlem
de Maatschappij der Mineralogie te Jena ; de Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen, en de Maatschappij van Nederlandache Letterkunde te Leiden , bij welke laatste hij zich zeer verdienstelijk maakte, zoo door de getrouwe bijwoning harer vergaderingen als door de waarneming van den post van Brierschrijver
welke hij van 1809 tot aan zijne dood naauwkeurig vervulde. Zijne spreuk was: Doe wel en zie niet om.
Zie dlanspraak van J. W. te Water in de jaarlijksche Al-

gerneene Vergadering van de Maatschappij der Nedertandsehe
Letterkunde te Leyden, den 8 van Hooimaand 1812 Atanhangsel op Nieuwenhuis Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen.
AA (PIETER VAN DEN), regtsgeleerde en Hoogleeraar te Leuven,
werd aldaar omstreeks 1530 geboren en overleed in 1594. IN onderscheidde zich in den opstand tegen Filips 11, was in 1565 lid
van den Hoogen Raad van Braband en in 1574 Voorzitter van
den Raad van Luxemburg. Ilij heeft nagelaten:

Commentarius de Privitegiis creditorum.
Prochiron sive Enchiridion judiciorurn.
Zie Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving en
Biographie Universelle.
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AA (PIETER VAN DER)
Aardrijkskundige en Boekverkooper te
Leyden, vermoedelijk de Grootvader van den vroeger vermelde
Christianus Carolus Henricus can der Aa, deed onder
anderen , onder zijn opzigt een atlas van twee honderd kaarten in het
Licht komen., opgemaakt volgens de reizen en ontdekkingen sedert
1246-1696 , waarbij behoort het belangrijke werk :

Naauwkeurige verzameling der merkwaardigste Land- en
Zeereizen naar Oost- en best-Indian, 30 deelen in 8°.
gaf ook onderscheidene reeksen van portretten uit , onder anderen
de Effigies Fundatoris, Curatorum et Professorurn Academiac
Lugd. Batay. , en overleed in 1730. De Doge van Venetia maakte hem, tot loon zijner verdiensten, Ridder van St Marcus.
Zie Aanhangsel op G. Nieuwenhuis woordenboeli van Kunsten en wetensehappen en Algemeen woordenb. der zamenleving ,
vergeleken met de familiepapieren.
AA (WILLEM VAN DER) JANsz. , was in 1641 Secretaris, in 1645
Raad , daarna Burgemeester van zijne geboortestad , Rotterdam , en
bekleedde achtervolgens onderscheidene stedelijke waardigheden, onder anderen nam hij, toen Pieter de Groot als Ambassadeur
eerst naar Zweden en later naar Frankrijk‘ gezonden was , in diens
plaats den post van Pensionaris der stad waar en had veel gezag.
Daar hij een der heftigste tegenstanders van de bevordering des
Prinsen van Oranje was, had hij, in 1672, veel van het opgeruid gemeen
te lijden , hetwelk van de Regering eischte dat men hem in hechtenis zou nemen , aan dit verzoek kon echter niet voldaan worden doordien van der Aa afwezig was. Nu wreekte men zich
op hem door zijn huis gedeeltelijk te plunderen. Ook te 's Gravenhage was de bevolking zeer op hem gebeten , zoodat hij , op den dag
van den moord der de Witten eenige schutters ontmoetende groot
gevaar liep van het zelrde deerlijk lot, als dit broederpaar, , te ondergaan. Hi‘j werd nit de Regering gezet en stied' ambteloos, waarschijnlijk in 1681. Zijne vrouw C a th a r in a 1l a r tigv eldt was
toor weldadigheid beround , inzonderheid door milde hijdragen tot
het stichten van het weeshuis der Collegianten te Amsterdam.
Zie Historic der R.hijnsburgsche vergadering hi. 241 ; W agenaar, raderl. Dist. bl. 77, 114, 176 en 222; Kok, Faded. Woord. ; Chalmot Biogr. woord.; Mr. .1. Scheltem a , Staatliundig Nederland.
AAGT (JASIEs) , een vrouwspersoon , die met eene zwarte kool
in de geschiedenis staat opgeteekend. Zij leelde omtrent het midden der zestiende eeuw te Haarlem , waar zij er zich op toelegde
om hen die men van ketterij verdacht hield op te sporen en die
dan aan den Sellout Jacob Foppens, een zeer goddeloos en geldgierig mensch , aan te brengen. Aagt, die zich zeer vroom hield ,
em niets ter wereld eene mis zou verzuimd hebben , alle maanden
ter biecht en conimunie ging, was zeer doortrapt in bet uithooren
van de dienstboden en kinderen der meest gegoede burgers , ten
einde gewaar te worden , wat er in de huizen hunner meesters of
ouders gesproken of gedaau werd meen.de zij op deze wijze iets
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Ontdekt te hebben , dan werd zulks dadelTc den Schout aangebrngt,

die ze dan onder de hand door anderen zijner handlangers liet
waarschuwen van het hun nakende onheil , tevens met aanbod , dat
zij F o k k e n s , zouden trachten te bewegen , zich met een ruim
geschenk te vreden te stellen. Wilde men echter daarvan niets weten dan werd men het ongelukkige slagtoffer van deze schraapzuchtige schelmen , en moest het niet zelden met den dood bekoopen.
Na het plegen van eene menigte schelmstukken , waaronder zelfs
moord , ontving zij eindelijk het loon barer misdaden , want nadat
Haarlem aan de zijde van Ora* overgaan was , met den meergenoemden Schout het plan beraamd hebbende, om met eenige gpanjaarden de stad te overrompelen , begaf zij zich in stilte daar binnen, ten einde met behulp van hare medestanders de stad aan vier
hoeken in den brand te steken. Toen dit heilloos oogmerk echter
mislukt was , werd A a g t op vermoeden gevat; ondervraagd
zijnde bekende zij niet alleen de nu voorgenomen brandstiehting ,
maar ook hare vroeger gepleegde gruweldaden., waarvoor zij op de
gewone strafplaats levendig verbrand werd.
Zie Kok Fad. woord. ; Chalmot Biogr. woord.
AALBERICUS. Zie ALBRICUS.
AALBERT. Zie ALBERT en ALBERTITS.
AALBRECHT of ALBRECHT UN BELTERElq Graaf van Holland en
Henegouwen na gedurende de zinneloosheid van zijnen broeder
Willem V, 'Ana 31 jaren Ruwaard (Voogd of Regent) te zijn geweest. Zijne eerste zorg, toen hij in 1357 aan het bewind kwam , was ,
dat aan zijnen oudsten broeder L o dew ij k de penningen gegeven werden , welke hij voor het arstaan van zijn regt op de Hollandsche
erlenis bedongen had. Daartoe werd het eiland Wieringen , bij' gebrek aan geld , aan den Heer van E gm on d verpand , terwijl eene
zekere som van de Dordsche tol aan Lodew ij k verbonclen bleef.
Alles scheen zich nu tot stilte te schikken , en de gemoederen begonnen , langzamerhand tot bedaren te komen ; teen Jan van Blom-.
m es t e i n , die , als ho'ofd der Kabeljaauwschen , Baljuw van KenneEnerland was , van zijnen post ontzet en R e i no u d van Bred erode, een der voornaamste Hoekschen, in zijne plaats aangesteld
werd. Bit namen de Kabeljaauwschen zoo euvel , dat zij , bijna
de • wapenen tegen A a 1 b r e c h t zouden hebben opgevat , doch vreezende zich aan Najesteitschennis schuldig te waken , besloten zij
den nieuwen Baljuw lagen te leggen , en zij zouden hem van kant
hebben gemaakt , ware hij hunne moordzieke handen , op het kerkhof te Castrikom , niet tijdiff ontvloden. her werd hij door de dorpelingen ontzet , terwijl de uKabeljaauwschen zich gedeeltelijk op het
nabijgelegen slot te Heemskerk bergden , gedeeltelijk naar Delft vloden. Ilertog A a Ibr ech t rukte nu , in November 1358 , met een
hoop krijgsvolk voor dat slot , en. gal bet bevel over het beleg aan
Heer Dirk van P olan en, die het eerst, na er elf weken te hebben voorgelegen, bij verdrag innam.
Inmiddels vernielden die van Delft, terwijl de Ruwaard in Zeeland was, werwaarts de bewegingen van Flori s v an B orssele
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hem geroepen hadden , het huis Binckhorst , en het huis van Heer
Dirk van P o 1 a n en; vervolgeno deden zij den Hoekschen alien
overlast, hetwelk zoo ver ging , dat zij zelfs yolk in dienst namen en
binnen 's Gravenhage met geweld de gevangenis openbraken en
wien het hen lustte in vrijheid stelden. De Ruwaard trok hierop
met eene sterke magt op Delft aan , om dit te overrompelen ; doch
eenige wachters, door het gewoel van het naderende krijgsvolk ge• Ilertog nu zij* waarschuwd , brdgten de bezetting op de been. Be
nen toeleg verijdeld ziende, deed de stad insluiten , doch moest er
tien weken voor liggen , eer zij bij verdrag overging. De stedelingen moesten Hertog A a 1 b r echt om vergiflenis smeken , 60000
oude ,schilden opbrengen en hunne muren laten omverwerpen.
Na trok de Ruwaard met een Groot gedeelte van zijn yolk naar
Heusden , werwaarts onderscheidene Edelen gevlugt .waren , om zich
op het sterke slot in veiligheid to stellen ; doch bier werden zij op
bevel van den Hertog een jaar brig belegerd, waarna zij, op voorspraak van Otto, Heer van A r k el, in genade werden aangenomen , mils zij het slot ontruimden , en zich verbondeu, om binnen
twee jaren in bedevaart mar Jeruzalem te gaan.
Eerlang geraakte A a 1 b re c h t in oorlog met Eduard, Hertog.
van Gelder, over eenige Geldersche ballingen , die in Holland eene
veilige schuilplaats gevonden hadden. Hierover was E du a r d zoo
gestoord, dat hij den Hertog den oorlog verklaarde , en hem tijd en
plaats tot eenen veldslag beteekende , welke op den Heimenberg , nabij
Amersfoort , zou geleverd worden. A a l b r e c h t begaf zich , aan het
hoofd van een aanzienlijk leger , ter bestemder tijd derwaarts , doch
Eduard bleef achter , waarop de Hollanders het platte land van
Gelder afliepen en met eenen rijken buit terug. keerden. Sedert
werd de vrede getroffen , onder voorwaarden, dat Eduard C at h arina, de dochter van Hertog Aalbrecht, tot vrouw zoude nemen , zoodra zij de huwbare jaren bereikt had. Dit huwelijk werd
eerst in 1371 voltrokken ; doch E d u a r d werd kort daarna door
een zijner huisgenooten verraderlijk onigebragt.
Niettegenstaande de oneenigheden tusschen Dordrecht en 0 t to
Heer van Ark el , over het stapelregt , genoten de Landzaten een
wijle tijds rust , die echter min of meer gestoord werd doordien
Aalbrecht, op zijne terugreis uit Frankrijk , een der voornaamste
Heeren van Ilenegouwen , Sohier of Zeger, Beer van Enghien of
Adingen (1) , volgens eenigen op vermoeden van verraad en verstandhouding met zijnen krankzinnigen broeder te Quesnoi , volgens
anderen uit ijverzucht wegens zijnen rijkdonit, deed onthalzen. De
broeders en vrienden van den ongelukkigen hadden de wapens reeds
opgevat en waarschijnlijk stond Ilenegouwen in een bloedbad te geraken , waren niet Karel V, Koning van Frankrijk , en L o d e w ij k
van Male, Graaf van Vlaanderen, tusschen beide gekomen ,
om de zaak te schikken. A al b r e c h t moest nu de wapens

(1) Door K ok en Chaim° t verkeerdeliik 'leer Jan genoemd.
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nederleggen , en binnen 's Gravenhage, voor de rust van de ziel
des onthoofden , een geestelijk g bouw stichten.
Omtrent dezen tijd ontstond er weder geschil met de Stichtschen , over het slot Vreeland , dat in den zoen tusschen Hertog
Willem en Bisschop Jan van Arkel, in het jaar 1356 , den
Bisschop was afgestaan , mils hij den Hertog 3,700 ponden
deed betalen. De Bisschop had nu wel het slot in zijne magt gehad , maar de gevorderde som niet opgebragt. Heiltog A albr e cht
'eischte dus , in het jaar 1370, dat het slot hem zou worden teruggegeven of dat hem het ber000rde geld betaald werd. Jan van
V erneburg, die Jan van A r ke I in den bisschoppelijken zetel was opgevolgd , in den haat der zijnen geraakt en gevangen genornen zijnde , bad zich genoodzaakt gezien alle de sloten en inkomsten van het Nederstieht aan eenige Edelen, die hem
16,000 oude schilden tot zijn losgeld opschoten, te verpanden , bierdoor vond hij zich buiten staat om Vreeland vrij te koopen. Eduard,
Hertog van Gelre, tot middelaar in dit geschil verkoren, veroordeelde den Bisschop om te betalen of het slot of te staan. De
Bisschop inmiddels overleden zijnde , werd opgevolgd door Arnold
v a n H o o r n e , die wel verre van Hertog A albr e c h t te willen voldoen, het slot Vreeland zijnen need Zweder van Ga a sbe ek,
]leer v a n P u t t en , te bewaren gaf. Ilierop ontstond eenen oorlog,
die in lflaart 1375 met een verdrag eindigde, waarbij Vreeswijk
aan den Bisschop werd afgestaan.
Aalbrecht, die tot dusverre slechts als Ruwaard het land bestuurd had , werd na zijns broeders dood , die waarschijnlijk in
April 1389 plaats had , als Graaf gehuldigd , en had nu naar den
schijn het land in rust kunnen regeren , iftdien hij niet na het
overlijden zijner gemalin , M a r ga re t ha ran Lichnitz, die hem
in 1386 door den dood ontvallen was, in ontucht geleefd had met
Adelheid, de dochter van Jan van Poelgeest. Daar dezeten
hove. bijna alles naar Karen zin beschikte en de Kabeljaauwschen
door haar. toedoen , meer en meer in het bewind geraakten , stak
dit de Hoeksche Edelen , die te voren in 's Hertogs gunst stonden ,
dermate in den krop , dat zij 's Vorsten bijzit , op het hof te 's Gravenhage gewapend overvielen , en met Willem Kuser, 's Graven
Hofmeester, die Naar beschermen Wilde , met onderseheidene wonden afmaakten. De moordenaars , meest voorname hovelingen , begaven zich dadelijk op de viugt. K o e n r a a d K us er, de vader
van den vermoorden Will e m , hield intusscben zoo ling bij
den Hertog aan om regt , dat hij. een besluit nam , om vierenvijftig
Hoeksche Edelen , die ten lande waren uitgeweken , openlijk in te
dagen ; daar echter geen van alien verscheen , werden zij geoordeeld
Leven en goed verbeurd te hebben of in ballingschap verwezen , terviji de stedelijke besturen werden gelast 's Graven ambtenaien , in
het opsporen en vervolgen der moordenaars en voortvlugtigen, te ondersteunen ; zich van hunne personen , waar zij konden, meester te
maken , en hunne huizen te vernielen. Willem, Graaf van 0 o stervant , Aal bre ch ts zoon en vermoedelijke opvolger, ondernam
►
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voor de gevluchten om genade te smeeken; dit werd hem Miter zoo kwalijk genomen , dat liij , vaders ongenade bespeurende , in 1393 , uit het hof naar het slot to Altena week , dat hem
kort te voren door zijnen wader in leen geschonken was. A a 1br echt, opgezet door Jan van Ark el en de Kabeljaauwsche
Edelen , beschreef hierop heirvaart en Bin g
eigen persoon het
slot belegeren. Willem week , toen bij uden optogt zijns vaders
vernam , naar 's Hertogenbosch en van daar naar Frankrijk. De
Hertog bestormde bet slot, dat hij verdrag werd overgegeven en geslecht; even als de sloten van HodenpijI , Duivenvoorde , Sandhorst,
Heemstede , Warmond , Paddepoel , en misschien meer anderen van
gevlugte Edelen.
In het jaar 1396 of daaromtrent , ondernam A albr ee h t den
dood van Will em IV op de Friezen ,te wreken , ofliever hij zocht
hen tot meerdere onderwerping te brengen dan zij hem wilden bewitizen. Den eersten togt deed hij , met eene aanzienlijke magt ,
in eigen persoon , maar door het verloopen van het jaargetijde rigtte hij weinig uit. Hij keerde derhalve naar Holland terug en zond
zijn zoon , den Graaf van 0 os ter vant, met wien hij zich weder
verzoend had , aan het hoofd van een geweldig leger naar Friesland, die
zoo voorspoedig was , dat hij de Friezen ten onder bragt , en eenigen
in de Ommelanden besloten den Hertog het land ter ken op te
dragen. Maar die landen bleven niet Lang dienstbaar aan Holland.
De geweldenarijen der Hollandsche ambtenaren en Schouten , de
haat der Friezen tegen overheersching, hunne liefde tot de oude
vrijheid en nog vele andere redenen , veroorzaakten, dat geheel Friesland , behalve alleen Stavoren , in de jaren 1399 en 1400, op nieuw
afviel. Daaruit ontstond een nieuwe oorlog tusschen Holland en
Friesland, die met wisselvallig geluk gevoerd werd , maar die eindigde met een voor de Friezen eervol bestand.
Na nog in eenen oorlog to zijn gewikkeld met Heer J a n va n
Arkel, zijnen Stadhouder en Rentmeester over de grafelijke inkomsten in Holland, die ronduit geweigerd had rekening en verantwoording te doen , doch van welken oorlog hij bet einde niet
beleven mogt , overleed Hertog A alb re c h t te 's Gravenhage den
12 December 1404. Hij was een slap vorst , dobberende tusschen
twee partijen , beurtelings de speelbal van Edelen , hovelingen ,
vrouwen of van zijne zeer ongebondene levenswijze ; bevorderde in
Holland het zedebederf, en door het verkoopen van groote vergunningen aan de steden , verrneerderde hij hare magt en aanzien in
hooge mate. Zijn boedel was , door den oorlog in Friesland , zoodanig
met schulden bezwaard , dat zijne weduwe die verstiet. Twee malen was
hij gehuwd geweest, eerst met Mar gar eta, eene dochter van L ()dew ijk van Lichni tz, Hertog van Br v ga in Silezie, bij wie
hij drie zonen verwekt had: Willem van 0 os tervan t, die
hem in de regering opvolgde; Aalbrecht, die in jeugdigen leeftijd overleed, en J a n , verkoren Bisschop van Luik; benevens drie
dochters : Ca tharina , eerst gehuwd met Eduard, Hertog
van Gelder, en daarna met Willem, Hertog van Gulik;
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Margateta, gehuwd met Jan zonder vrees, Hertoc vain ,

g Bourgndie,JlafAghuwdmtlber,Io
van Oos ten rij k. Bij zijne tweede vrouw Margare ta , eene dochter van /idol f, Graaf van Cleve, had hij Beene kinderen, cloth
hij liet twee bastaarden na , A d r i a a n en Willem. Ten gevolge
van de uitputtende oorlogen , waarin A a 1 b r e c h t steeds gewikkeld
was, zochtij zijn heil in het uitgeven van goad en zilver geld,
dat tot het slechtste behoort , dat immer in Holland wettigen koerse
heeft gehad. Het is, doch zeer onjuist , afgebeeld in : A lk em a d e ,
Jifunt der Graven van Hollaud, beter in de bij T e y 1 e r s twee
de Geneotschap bekroonde Verhandeling van P. O. v. d. C h y s.
Zie K o k , Vaderl. Woordenb. D. II. bl. 480-490. W a g enaar, Vaderl. Hist. , IL III. Dewez, llistoire particulihre des
Pays-Bas , Tom. II. p. 444. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands , D. III en IV. Arend, Algetneene geschied. des Pa- ,
derlans,
D. II.
AALHUISEN. Zie AELHUISEN.
AALST (EVERT vary), geb. te Delft in 1602, was een bekwaami
schilder in allerlei soort van stillevens , inzonderheid van fruitstukken , ook muntte hij nit in het schilderen van ijzeren harnassen,
stormhoeden en alle soort van glanzige metalen , die hij naar ver
eischte hunnen behoorlijken glans en weerschijn wist te geven. Hiji
overleed in 1658. In het koninklijk kabinet te 's Gravenhage treft
men twee zijner schilderijen aan. Het eene stelt voor eene vaas
met bloemen , het andere dood wild.
Zie A. Houbraken, de groote Schouburgh der Nederlantache Kunstschilders en Schilderessen, D. I, bl. 228. haulerzeel, Leven der Schilders.
AALST of AALTS (FiLiPs en PIETER vAri), twee broeders , die
ook onder den naam van W a t e r l e s of W a t e r l o i s voorkomen (1) , waren teekenaars van het verbond der Edelen, en werden
deswegens den , 1 Junij 1568 , met onderscheidene anderen , op
last van A 1 v a , te Brussel onthalst.
Zie van Meteren, Historie van de oorlogen en de Geschiedenissen der Nederlanden , D. I , hi. 264 8°. B. III , bl. 57 foSt. II,
lio. T e Water, list. van het verbond der Edelen ,
bl. 142-143.
AALST (GERARD VAN) een godgeleerd schrijver , werd achtervolgens Predikant te Vuren-en-Dalern , in 1704 , te Sommelsdijk , in
1706 , en te Westzaandam, in 1715 , ter welker laatstgemelde plaats
hij den 29 Junij 1759 overleed , na ruim 50 jaren in den Wijngaard
des Heeren te hebben gearbeid en in 1755 Emeritus te zijn geworden. Hij heeft de volgende werken nagelaten :
De Parabel van den Zaijer, , verklaart en toegepast in vier
Predikatien , Amst. 1748.
Geestelijke Nengelstoffen , ofte Godyruchtige Bedenkingen
over eenige getvigtige waarheden ,Amst.1754, 2 dn. 8°.
(1)v. Meteren mew ze Pierre en Philips Waterleis alias Daeltz.
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Vifftigjarige Jubelgedachtenis over Ps.

LXXI. 17 en 18,

Amst. 1754. 6°.

Proeve des Geloofs , °fie eene horte Verhandeling over de
XXI. vrage van den Heidelbergsche Catechismus , en verder
over de regten aart en natuur van het waare zaligmakend Geloof enz. Amst. 1755.
Zie Chalmot Biogr. froord en van Abkoude en Arrenberg, Naamregister van Nederduitsche boeken.
AALST (JoHANNEs VAN). Zie AALSTIUS (JollANNEs).
AALST (PIETER vAN). Zie AALST (FILIPs en PIETER VAN).
AALST (WILLEN vAN), kunstschilder, was een neef van den
bovengenoemden Evert v an A a Is t , en een zoon van diens broeder Jan van Aalst, Notaris te Delft , waar hij in 1620 het
eerste licht zag. Ilij leerde de kunst van zijnen oom, doch nam
daarin zoodanig toe , dat hij eerlang zijnen meester overtrof.
In
zijne jeugd bragt hij , tot voortzetting zijner kunst, vier jaren in
Frankrijk en zeven in Italie door, in welk laatste land hij bekend
was onder den naam van GuiIie Imo. In het jaar 1656 in zijn
vaderland teruggekeerd , woonde hij eerst te Delft , daarna te Amsterdam, waar zijne stukken bij alle kennel's hooggeacht en tot
hoogen prijs verkocht werden. Gedurende zijn verblijf te Florence
schilderde hij voor den Groothertog van Toskane, die hem ten blijke
zijner tevredenheid eerie gouden keten en medaille met 's Vorsten afbeelding vereerde. Ilij liet zich niet weinig op zijne bekwaamheden Toorstaan. Eens met den Amsterdamschen Burgerneester
Maarsseveen in geschil zijnde, over eene zaak die van A a I s t
zeer ter harte ging, stoof hij op , trok zijnen rok open , en liet hem
de keten zien waaraan de medaille hing , die hij van den Groothertog van Toskane gekregen had , zeggende : » Gij zijt met eenen
geldzak om uwen hals in de wereld gekomen , anders waart gij
» niets , maar dat ik ben , ben ik door verdienste." Van A a 1 s t
overleed in 1679 te Amsterdam.
Zie Houbraken, Schouburgh der &Adders en Schilderessen, D. I , bl. 228-229. Biographic Nationale , Tom. I. pag. 9.
AALSTIUS (JorrANNEs) of JOHANNES VAN AALST werd Pedikant te
Hoornaar in 1678 , vervolgens in 1698 te Beverwijk , doch van
daar in 1705 naar 14liddelhurg beroepen , waar hij in 1709 tot
Hoogleeraar in de Wijsbegeerte werd benoemd en in Junij 1712
overleed. Ilij heeft zich bekend gemaakt als schrijver van de navolgende werken :

Over het Hooglied van 111ozes, Deut. XXXII. 4°.
Viiftien Predikatibt over het Lyden van Christus ,

Amst.

1669. 8°.

Bespiegeling der Beden-Leer
Inleiding tot de Zeden-Leer,

Arnst. 1703. 8°.
Leid. 1705. 8°.
Welke beide laatste werken in zijnen tijd zeer beroemd moeten geweest zijn. Nog schreef hij met S t e e n w i n k e I in 1693 tegenBal-

thasar Bekker, en met Holtherus tegen de Wederdoopers.
,2
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Zie G. Vrolikhert, Vlissingsche Kerkhemel,
van Abkou de, Naamreg. van Nederl. boehen.

bl. 185, en

AALTJE WourEns. Zie WOUTERS (Adam).
A ALTS. Zie AALST (FILIPS en PIETER VAN).
AAM VAN DER BURG. Zie BURG (AAM VAN DER).
AARDENBURG (PIETER VAN), Luitenant ter zee, beyond zich
in 1784 aan boord van 's Lands uitlegger de Spion, liggende voor
Loevestein , toen de Kommandant van dat vaartuig, Witte v an
D a m , met behulp van den Luitenant ter zee H. W. S m i t , het
ontwerp vormde , om gezegden uitlegger aan de zich in Gelderland
bevindende Stadhoudersgezinden over te leveren. Van Aar de nburg, daartoe mede aangezocht, weigerde niet slechts er in toe te
stemmen , maar wist , met. veel beleid en moed , na den Kommandant zwaar gewond te hebben , de bewerkers van den toeleg meester te worden en gevangen op te brengen.
Zie Vaderl. Historic ten vervolge op W a g e n a a r. D. XIII,
bl. 400-401.
AARE (DIRK VAN DER). Zie THEODORICUS II.
AARNOUT , ARNOUD of ARNALD VAN &MOND, Hertog van Gelre
en Graaf van Z u t ph e n, was de achterneef van W i l l em I en
R e i n a 1 d IV Hertogen van Gelre, als zijnde een kleinzoon van
hunne zuster Johann a. R e i n a I d , zonder wettige kinderen na te
laten in 1423 overleden zijnde, werd A arnout , die nog slechts
dertien jaren oud was , na zijn overlijden door de Staten van Ge I r e
gehuldigd , en uit hoorde van zijne jeugdige jaren , onder voogdij
gesteld van zijnen vader- Heer Jan van E g m o n d , die tevens
het land bestuurde. Kort na zijne inhuldiging werd er tusschen
hem en Adolf , Hertog van C 1 eve , een verbond van vriendschap gesloten en hem 's Ilertogs dochter Catharina tot bruid
toegezegd. Nog in het zelfde jaar bevestigde hij de stad Nijmegen
in alle hare voorregten en steIde zijnen vader tot Ruwaard van
den lande voor den tijd van 13 jaren aan , belovende : voortaan
niets te zullen doen , buiten kennis der zestien Raden , door
de vier kwartieren te benoemen; geen huwelijk aan te gaan
noch raadsvrienden aan te nemen , of steden, burgten , rententollen of eenige andere , zoo tegenwoordige als toekomende , goederen te verzetten , verkoopen of anderzins weerloos te maken , dan
niet toestemming der Ridderschap en vier hoofdsteden; alsmede
Beene ambten te zullen vergeven clan aan inboorlingen of inwoners
van Gelre , of die in het vorstendom of graafschap gegoed waren ,
en andere bepalingen die zijne magt beperkten. Hij bevestigde
onder de zelfde beloften de stedelijke voorregten van Arnhem ,
Zutphen en van de overige kleine steden van Gelderland.
In het volgende jaar , 1424 , trouwde hij met zijne voorgemelde
bruid C at h a r i n a , niettegenstaande de bruidegom nog geen 15
en de bruid naauwelijks 9 jaren oud was. Een gevoelige slag
werd den jeugdigen Aar n o u t toegebragt, doordien Keizer Sigi sm u n d weigerde hem als Hertog van Gelre en Graaf van Zutphen.
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en zijn vader als Ruwaard te erkennen en daarentegen brieven
ten voordeele van Adolf Graaf van den Bergh verleende
waartoe hij , naar men meent , door geld was overgehaald. De
Gelderschen stoorden zich wel weinig aan 's Keizers brieven ,
waarbij hun bevolen werd den gemelden Adolf als Hertog te
erkennen , doch hieruit ontstond later een oorlog. A arn ou t verleende in het jaar 1426 grooten bijstand aan Z wed er van C u1 emborg, Bisschop van Utrecht, tegen de Stichtenaars. Len bende
Gelderschen onder Jan van E gmond hielp deze Amersfoort vermeesteren; doch Rudolf van Diepholt, Zweders mededinger , bemagtigde kort daarna weder die stad. Voldoening van
den Hertog eischende , werd hem die geweigerd , en hierdoor
barstte een krijg los , die drie jaren duurde en waarin A arnout
zich geruggesteund zag door F i 1 i p s de Goede , Hertog van
Bourgondie , met wien hij een verbond gesloten had , om R ud off van D i e p h o l t met vereende magt te keer te gaan en hem,
tegen den wit van den Pam, nit het Bisdoni van Utrecht te weren. Toen hij echter hespeurde, dat hij met dien buitenlandschen
krijg zijn eigen nadeel berokkende, sloot hij, op het voorbeeld van
Filips van Bourgondie, cenen vrede met Rudolf van Diepholt en liet Z w eder van Cu le I 11 horg aan zijn lot over.
Niet fang daarna werd , door betniddeling van den Graaf van
Mears en van den Bisschop van Keulen, tusschen Aarnou t en
A do 1 f Graaf van den Bergh een vierjarig bestand aangegaan;
hetwelk echter reeds in 1430 door den ruoteloozen Ad o l f verbroken werd , door van A a r n o u t het hertogdom Gelre te eischen,
of hem, in geval van weigering, den oorlog te verklaren. A a rn ou t sloeg het beleg voor Buren , wclks Beer hem vijandig was,
bemagtigde die stad , alsmede Leerdam , Schoonrewoerd en Haastrecht , en schonk ze aan zijnen broeder W i 1 le m , Beer van
IJ s s e l s t e i n. A a r n o u t hierop door den Keizer voor het Rijksgerigt gedagvaard en niet verschenen zijnde, werd in den Rijksban
en vijand van het Rift verklaard ; terwijl zijne onderdanen bevel
ontvingen, orn zich met Adol f te verdragen en hem als hunnen
Heer te huldigen. De Gelderschen bleven niettemin A a r non t
getrouw , die inmiddels zijn regt op het Hertogdom door bekwame
mannen bij den Keizer liet verdedigen. Om zich niet alleen in
het bezit van Gelre te bevestigen , maar zich ook van Gulik te
verzekeren, vernieuwde A arno u t in 1433 het verbond van onder
tinge beschertning met zijnen schoonvader , den Graaf van Cleve,
en in het volgende jaar met zijne anderen vrienden. Met zijnen
broeder Willem bragt hij in 1438 eene scheiding tot stand,
welke door hunnen vader bekrachtigd werd, doch in 1440 ontstond
er tasschen de beide broeders weder een hevig geschil over de erven
en dijkgeregtigheid van Briel , hetwelk eerst in 1448, door tusschenkomst van den Hertog van Bourgondie beslist werd.
Ondertusschen geraakte het Hertogdom G el r e , zoo door gedurig
oorlogen als door aanhoudende doortogten van vreemde krijgsbenden,
verarmd en uitgeput en A a rn out , met die van Nijmegen overhoop

20
liggende , zag zich gerioodzaakt zijne kleinodien en huisraad te
verpanden en het land in zware schulden te steden. Eerlang
ontstonden er verwikkelingen tusschen den Hertog en zijne onderzaten ; deze werden wel is waar 'seder bijgelegd doch altijd ten
koste van het gezag van den zwakken A a r n o u t. Gebukt onder
zoo veel tegenspoed , ondernam hij in 1456 eene bedevaart naar
Jeruzalem ; na zijne terugkomst ontvlamde op nieuw het vuur der
tweedragt. Nu stond zijn zoon Adolf, vooral door Nijmegen ondersteund , tegen hem op : men bood hem het landsbestuur aan ,
en toen de vader zich daartegen verzette , smeedde de zoon , die zich
inmiddels schijnbaar weder met zijnen vader verzoend had , met zijne
verfoeijelijke moeder , het opzet , om den vader en echtgenoot van
het bed te ligten en in hechtenis te zetten. Dit werd op de verraderlijkste wijze, onder Blimp van een vriendschappelijk bezoek te Grave,
in Januarij 1465 volbragt , en de bejaarde Hertog in den nacht , in
een onderkleed , over bet ijs naar het tolhuis te Lobith en van daar
naar Buren gevoerd. De Geldersehe steden hadden dezen gruwel niet
slechts geduld , maar waren er zelfs medepligtig aan. Docb Willem,
A a r n o u t s broeder, en de Hertog van Cleve maakten bet den overweldiger zoo bang , dat hij beloofde zijnen wader te ontslaan , waarop
ook de Paus en Hertog K a r el van Bourgondie aandrongen , bij
wien Willem en de Hertog van Cleve hunne klagten inbragten.
Hertog Karel riep A d o l f, zijnen schoonbroeder , in Junij 1470,
tot zich naar Hesdin in Artois , daar sloeg hij hem voor , den ouden Hertog los te laten en te herstellen ; de zoon durfde zulks niet weigeren ,
en de vader werd, na eene zesjarige gevangenschap uit zijnen kerker
ontslagen. Toen nu A a r n o u t in December mede te Hesdin verschenen was , deed K a r el beiden in zijne kamer,, i aor eene aanzienlijke
vergadering , hunne zaak bepleiten; de oude man daagde den ontaarden zoon uit , die zoo ver was van verzoening , dat op de voorslagen
van Karel antwoordde : » hij Wilde liever zijnen vader met het hoofd
voor over in eenen put werpen en zich zelven er bij." Ad o l f, de oogmerken des bemiddelaars bespeurende , ontsnapte in stilte, doch werd
te Namen gevat , en , zoo fang Karel ledd.e, te Kortrijk gevangen
gehouden. Deze deed zich nu , van den ouden A a r n o u t ,Gelre en Zutphen voor 300,000 gouden Rijnsche guldens in eens afstaan; doch dit
verdrag , hetwelk den 30 December 1472 gesloten was , werd niet bekend gemaakt , voor dat Aarnout, onder zijn eigen naam , weder in
het bezit des lands was. Hij overleed echter kort daarna, den 28 Februarij
1473, bij zijne gezegde echtgenoote , behalve den reeds genoemden
zoon, drie dochters nalatende , zijnde, Maria, getrouwd met Jacobus
II Koning van Schotl and; Margriet, getrouwd met Frederik
van Beijeren, Hertog van Simmeren enz. en Catharina,
ongehuwd overladen.
Zie J. .J. Pontanus en A. Slichtenborst, Geldersse geschiedenissen, bl. 209-268; Kok Paderl. ivoordenb. D. XIII.
bl. 184-189. Nijhoff, Gedenkivaardigheden nit de Geschiedenis van Gelderland , D. I V. ; Arend, Algemeene Geschied.
des Vaderlands D. II. St. III. bi. 135-179.
,
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AARNOUT , Graaf van Holland, ook wel A rnond en Arnold geheeten , een noon van Dirk II , werd op het slot te
Gent geboren , waarom hij ook wel de G e n t e n a a r wordt genoemd. Nog bij het leven van zijnen vader , in het jaar 980 ,
trad hij in den edit met Luit g a r d , dochter van Siegfried,
Graaf van Luxemburg. Hij kwatn na zijns vaders dood in 987,
of volgens anderen in 988, aan de regering. Door zijne gemalin
oom zij ❑de van 0 t to III, Keizer van D u i tsch land, werd hij
door dezen met nieuwe landen begiftigd , waaronder ook WestFriesland schijnt te zijn geweest , althans Aa r no u t bragt eenig
krijgsvolk bijeen en trok daarmede tegen de . Friezen op, die hij
welhaast noodzaakte hem trouw te zweren en te huldigen , maar
die ook weder, kort nadat hij teruggetrokken was, zonder eenige
vastigheid of bezetting in het nieuw gewonnen land te laten , het
juk weder afwierpen , en dagelijks in Holland vielen , plunderende
en brandende waar zij konden. A a r n o u t trok tegen hen te velde
en sloeg zijn leger neder in de vlakte Win k e I ma d e, op of bij
de plaats , waar thans bet dorp Winkel ligt. Beide partijen tastten elkander aldaar zeer vinnig aan, dock A a r n o u t , door zijne
dapperheid aangevuurd , zich onvoorzigtig te ver onder de vijanden
begeven hebbende, werd met onderscheidene wonden ter neder geveld, waarop zijne legerbenden verschrikt uit den strijd weken. bin
ligchaam werd flaw' Egtnond gevoerd en aldaar begraven. Volgens
de oude kronijkschrijvers had het gevecht, waarin hij sneuvelde den
1 October 993 plaats , daar er echter nog een brief voorhanden is,
door hem , ten behoeve van het Blandiner Klooster te Gent, in 998
gegeven , heeft er vermoedelijk eene schrijffout plaats gehad en zal
de slag in of na dat jaar voorgevallen zijn. Hij liet drie zonen na:
Dirk of Di ed er i k zijnen opvolger in het graafschap Holland,
Ad e I b e r t, die hem als Burggraaf van Gent opvolgde en Si gfri e d of S i c c o ook Si v a art , van wien de adellijke geslachten
der Teili ❑ gen en Brederodes afstammen. Bij P. Scriverius,
.Besehrfjvinge der Graven van Holland enz. en bij Ila I ma, Toneel der Vereenigde Nederlanden, treft men zijn portret aan.
Zie G. van Loon, Aloude Hollandsche Histori, D.II.b1.180,
208, 217, 232-236; W a gen a a r, Vaderl. Hist. D.II.b1.124-131;
Bilderdijk, Gesehied. des Vaderl. , D. II. bl. 5 en 6; Arent,
Algemeene Gesckied. des Vaderlands , D. H. St. I. bl. 30 en 31.
ANRSCHOT (hum VAN CROY Hertog van). Zie CROY.
AARSSENS. Zie AERSSENS.
AARTGEN VAN LEYDEN. Zie KLAASZOON (AART).
AARTIIIAN MATTHIJSZ (NicoLLAs) een bekwaam teekenaar ,
werd den 5 December 1713, waarschijnlijk te Amsterdam geboren,
en overfeed den 5 Maart 1793. llij teekende allerlei onderwerpen,
veelal voor boekprentjes. Zijne kleine teekeningen met Oost-lndische inlet zijn niet onverdienstelijk.
Zie R. van Eynden en A. van der Willigen geschiedenis
der Vaderlandsche Schilderktotat, D. H. hi. 138.
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AARTSBERGEN (ALEXANDER VAN DER CAPELLE Ileer viii). Zie
CAPELLE (ALEXANEER VAN DER).
AARTSBERGEN (WILLEM VAN NYVELT 'leer vAN). Zie NYVELT
(WILLEM VAN).
AARTSZ (RyKERT), een: bekwaam kunstschilder, geboren te Wijk
aan Zee, in 1482 , was de zoon van een visscher. In zijne jeugd
het eene been gebrand hebbende , werd hij tot heeling daarvan naar
Haarlem gezonden ; doch , hetzij men zich tot eenen onbekwamen heelmeester vervoegd of zich te laat tot hem begeven had .
de wonde verergerde zoodanig , dat men hem het been moest afzetten , waardoor hij genoodzaakt was our met eene stelt te gaan. Om
die reden gar men hem den bijnaam van 11 ij k met de Stelt, onder
welken hij meest bij de kunstenaars bekend is. Daar hij , in zijne
jeugd , veeltijds , bij het vuur zittende , met houtskool op den
muur krabbelde , meende men genegenheid tot de schilderkunst in
hem te ontdekken , en bestelde hem bij Jan Most e r t , destijds
een bekwaam meester te Haarlem , onder wien bij zich zoo vlijtig
oerende , dat hij weldra zelf een goed kunsteriaar werd. Onder
anderen schilderde hij op de deuren van het altaarstuk voor het
dragersgild , dat weleer door J a co b van Haarlem geschilderd
was , de Historie van J o z e f , die als een koning , in groote heelslijkheid gezeten , zich voor zijne broeders , welke in Egypte gekomen
waren om koren te koopen , bedekt houdt , welk stuk zeer geroemd
werd , zoodat bij in het jaar 1520 , te Antwerpen , werwaarts hij
zich met der woon begeven had , in het Schildersgild werd ingeschreven. Hij overleed aldaar in Mei 1577 , den roem nalatende
van een stil hupsch , vreedzaam en vroom man te zijn geweest.
Ook maakte zijn vrolijk humeur hem zeer bemind. Net zinspeling
op zijnen naam en gang plagt hij te zeggen : »lk ben rijk en wel
gestelt." Doch torn in zijnen hoogen ouderdom zijn gezigt zoo verzwakt was , dat hij naauwlijks zien kon wat hij schilderde, legde
hij de verwen sours wel een duim dik op de paneelen; daar nu
niemand meer behagen in zijnen arbeid seherte , deed zijne eigenliefde hen , die hem vroeger bewonderd hadden , voor onregtvaardig houden ; en hoewel blind , hield hij echter tot het laatste toe
staande dat het publiek minder goed zag dan hij. Men vindt zijn
portret mar het origineel van Frans F l o r i s bij v an M and e r.
Zie K. van Mander, Leven der Schilders, D. I. bl. 258-2G0.
,

Biographic Nationale.

AARTSZEN (PIETER) , or PIETER ARNOUDSZ om zijne lange gestalte meestal Lange Pier en door de Italianen Pietro Longo
genoemd , een vermaard kunstschilder , was geboren te Amsterdam
in 1507. Orschoon hij van der jeugd of aan groote neiging tot
de schilderkunst aan den dag legde , wilde zijn vader, een kousenwever , hem in zijn beroep opbrengen , doch de moeder kantte
zich daar tegen aan en begeerde , dat de lust en neiging tot de kunst
bij haren zoon niet uitgedoofd zouden worden , zeggende : » Al zou
ik het geld met spinnen moeten winnen ? zal hij leeren schilderen.".
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Pieter werd diensvolgens besteld bij zekeren Allard Klaasze n,
destijds een der beste portretschilders te Amsterdam. Pieter gewendde zich van jongs of eene vaste en stoute behandeling en om
alles kloek aan te tasten , waardoor hij grooten roem in de kunst
verwierf. Omtrent het jaar 1536 of 1537, dus op zijn zeventiende
of achttiende jaar, ging hij met eenen aanbevelingsbrief van den Schout
van Amsterdam naar het lluis te Bossu , in Henegouwen , waar toen
een zeer beroemd kabinet van schilderijeo bestond , ten einde er de
voortrefrelijke stukken van onderscheidene meesters te bestuderen.
Van daar vertrok hij naar Antwerpen , waar hij zich in het huwelijk begat en in het jaar 1553 in het schildersgild kwam. Eerst
schilderde hij allerlei keukenbehoeften' en spijzen , die hij zoo eigenaardig in hare eigene kleuren afbeelde , dat men vaak waande die
voorwerpen voor zich te hebben; ook hebben weinig schilders heat
daarin knnnen evenaren. later heeft hij onderscheidene altaarstuk.
ken te Amsterdam , Delft , Leuven , Diest en elders geschilderd,
doch de meeste zijn door de woedende beeldenstormers vernietigd.
In kleine beelden muntte hij minder uit dan in groote voorwerpen ; dock in deze laatste tooude hij zich een voortrefrelijk
meester. Hij was mede bedreven in de bouwkunde en het perspectief;
zijne gronden verrijkte hij met bevallige versierselen en met busten;
zijne figuren werden goed geplaatst ; in de houdingen wist hij eene
groote verscheidenheid bij te brengen , en de draperien werden oordeelkundig gekozen en naar eisch aangebragt. Voor zijne stukken begeerde hij slechts een gering loon. Men verhaalt, dat toen Michi
C o x i e van Mechelen naar Amsterdam onthoden was , om het hoogaltaarstuk. in de Nieuwe Kerk aldaar to schilderen , en een stuk
zag, door Pieter A a r t s z e n voor de Oude Kerk geschilderd , op
het vernemen van den geringen prijs (2000 kroonen) waarvoor het
vervaardigd was , zeide : » die het eene gemaakt heeft zal het ander ook wel waken ," waarop hij weder vertrok.
Hoewel hij een nederig man was , die geen groot denkbeeld van
zich zelven voedde en er zeer eenvoudig uitzag , zoodat hij geen
aanzien zou verworven hebben , indien niet zijn verheven kunst en
uitmuntende werken hem naar waarde hadden doen achten ; was hij
tech niet zelden mistroostig , dat zijne kunstgewrochten , die hij der
wereld ter zijner gedachtenis meende na te laten , door de beeldstormers
vernield werden, waarover hij dan ook we1 eens , niet zonder gevaar
voor zich zelven , met zulke kunstvernielers in hooqe woorden geraakte. llij overleed te Amsterdam den 2 Julij 1573 ; nalatende
drie zonen Pieter Pieters, Aart Pieters en Dirk Pieters.
Zijn portret vind men bij van Mande r.
Zie van Mander, Leven der Schilders , D. II. M. 235-243.
Immerzeel, Leven der Schilders.
ABBEMA. (Mr. ANDRIES SLTBRAND) geboren te Rhenen, den 19Februarij 1736, de zoon van Jan Frederik Abbema en Jacoba
Matthia Smissaert , werd , na eenigen tijd Advokaat te zijn
geweest, in 1775, tot Raad in de Vroedschap van Utrecht benoemd,
waarin hij onderscheidene Commission met 'of bekleedde.
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Tot de Regenten behoorende , die de toenemende magt van den
Stadhouder wilden beperken , bad bij zich dikwijls tegen het liegerings-Reglement van 1674 verklaard ; daar zijne naauwgezetheid hem
echter niet veroorloofde, om zich eerder daarvan ontslagen te houden
of gedeelten van het nieuw Reglement yroeger in te voeren , dan op
het einde van het regeringsjaar , zoo als op 20 Maart 1786 was
bepaald , had dit ten gevolge , dat hij op den vermaarden 3den
Julij , benevens alle andere leden der Vroedschap , ontslagen werd
van zijne regeringsambten. Bij de omwenteling van 1787 werd
hij voorbijgegaan , wanneer de meesten der afgezetten hersteld werden , zoodat hij van twee kanten iced. Tot in 1795 leefde hij in
stifle rust , doch toen riep men hem spoedig in het bewind. Hij werd
reeds in Februarij , namens Utrecht, Lid van den Raad van State,
en was, na de ontbinding van dien Raad , de eerste Voorzitter in
het Committe tot de zaken van het Bondgenootschap te Lande. In
den finantieelen werkkring geraakt , deed hij door trouw , oordeel
en bijzondere werkzaamheid in de zorgelijkste tijd onvergetelijke
diensten , zoodat ieder hem als volstrekt onmisbaar beschouwde ;
van hier ook , dat bij , in weerwil van alle staatsschokken , in het
zelfde yak werkzaam bleef, ofschoon hij ook, bij opvolging en bij
de verschillende Staatsregelingen , de posten erlangde van Directeur
der Militaire Finantien , Lid der Nationale Rekenkainer, Agent der
Finantien en Lid van den Raad van Finantie. In dcze laatste betrekking stierf hij op den 26 Mei 1802 , betreurd door alien , die
hem kenden.
Hij wordt geprezen om zijne eerlijkhcid , gegrond op godsvrucht ,
werkvermogen en algemeene kunde. Bij zijne echtgenoote C o ns t an tia Maria Testas, liet hij vier kinderen na. Gedurende
zijne staatkundige rust, wijdde hij zijne tijd aan de beoefening der
wetenschappen , bebalve andere werken , heeft hij er een nagelaten , getiteld : Mine bevindingen , gedachten en bedrijven , ge4
durende mijne Sessie in de Vroedschap der Stad Utrecht,
zware deelen in folio, met 8 deelen Bijlaren , een zeer keurig
en volledig gedenkschrift over den merkwaardigen tijd van 1775
tot 1788, overwaardig om in kaltner tijden te worden uitgegeven;
vol van blijken van wijsheid, gematigdheid , waarheid en vaderlandslielde , waardoor het nadeel van de omslagtigheid rijkelijk
wordt opgewogen.
Zie Mr. J. Sch el te ma , Staatkundig Nederland , vergeleken
met de familiepapieren.
ABBEMA. (BALTHASAR ELIAS) geboren te Rhenen den 29 November
1739, brooder an den voorgaande , was , tijdens den inval der Pruissen.
in Holland , in het jaar 1787, Raad in de Vroedschap en Schepen der
stad Amsterdam; weed benoemd tot Lid van het Defensiewezen dier
stad en maakte een deel uit van de bezending aan den Ilertog v a n
B runs w ij k , ten einde zijnen verderen togt op Amsterdam te staken en ointrent de te geven satisfactie aan de Prinses van Ora nj e
overeen te koincn , bij welke gelegeuheid hij als oudste Raad bet
,

25
.woord voerde. Dit had ten gevolge, dat hij, na de omwenteling op
het laatst van dat jaar, gevonden werd op de lijst der personen, die
volgens de begeerte der Prinses , hunne posteu rnoes:en verlaten.
Hij achtte het zelfs voorzigtig het land te raimen en begaf zich ,
met een paspoort van den Ilertog van B r u n s w ij k , naar Brussel
en voorts naar Parijs waar hij bankier werd. Tijdens zijn verblijf te Parijs , in de zaak van den Markies de Favr as, die van
hoop verraad beschuldigd was , als getuigen geroepen , verklaarde
Abbema, dat hij, toen de Favras hem met zijne ontwerpen
had bekend gemaakt , gezegd had : n Uwe zaak is een stuk in drie
bedrijven , waarvan het eerste is gespeeld in Braband, het tweede
in Holland en het derde wordt gespeeld te Parijs , maar ik wil er
even min eene rol in vervullen als er de kosten van dragen."
Na zijn vertrek uit Holland , volgde een vonnis van de Regering van
Amsterdam, waarbij hij , als beschuldigd van onderscheidene oproerige
daden, en wel bijzonder van het bevel gegeven te hebben, om, ter verdediging van de stad den zeedijk door te steken , » ten eeuwigen dage
uit den Lande van Holland en Westfriesland gebannen wend, onverminderd zoodanige andere straf als Hun Ed. Achtb. indien hij ten eenigen
tijde in handen der justitie nwgt geraken zouden oordeelen te behooren." Na de omwenteling van 1795 naar het Vaderland terug gekeerd ,
werd hij aangesteld tot gevolrnagtigd Minister van den Staat te Hamburg. llij stierf te Amsterdam den 25 September 1805 , en was
getrouwd met Anna Elisabeth van Marselis, uit welk huwelijk vier kinderen geboren werden.
Lie Vaderl. Hist. ten vervolge op Wagenaar, DI. X.V.T.

hi. 177-196, 289., Dl. XXI. bi . 29, 32.; Dl. XXX. bl. 106;
Eiograpitie Nationale vergeleken met de fan-tiliepapieren.
ABBEMA (hem; CAREL), jongste broeder van de twee voorgaanden , was geboren te 'Utrecht den 9 September 1749. Reeds
vroeg in de krijgsdienst getreden , nam hij in 1787, toen hij reeds
tot den rang van kapitein was opgoklommen, ten gevolge van de
politieke omstandighedcn , zijn ontslag. In 1795 weder aangesteld
als Luitenant-Kolonel bij de Infanterie, woonde hij in 1799 den
veldtogt in Noord-Holland bij , en had in 1807 als Generaal-Majoor
het bevel over eene brigade bij het hezettingsleger in Hannover,
de Hanzeesteden en Bremen. In het jaar 18 de militaire loopbaan verlaten hebbende , werd hij benocmd tot Lid van den Staatsraad en in het jaar 18 tot Lid van het Hof van Rekeningen.
Gedurende de inlijving van ons Vaderland in het Fransche Keizerrijk bekleedde hij den post van Entreposeur-Generaal van den tabak,
en na de omwenteling van 1813 werd hij als Generaal-Majoor gepensionneerd. A b b e in a was gehuwd , eerst net Louisa El isabeth T es t a s, die hem eenen zoon naliet , en in een tweede
huwelijk met Isabella Maria Sni issa ert, weduwe van den
Heer Willem Backer. Hij overleed te Haarlem den 16 Mart

1835.
Uit de familiepapieren bijeengebragt.
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ABBEMA (Yin of Eno), een der teekenaars van het Verbond der
Edelen , was een zoon van S i p k e A b b e m a, Olderman te Sneek ,
bij Rensck Baringa, en in het jaar 1566 Burgemeester van die
zelfde stad. Hij stond in groot vertrouwen bij zijne landgenooten, zoodat
Popke Ro ord a besloot hem de sleutels der poorten van Sneek ter
hand te stellen , wanneer hij die aan den portier zou ontweldigd hebben.
Door Alva werd hij , nevens alle de overige Verbonden Edelen van
Friesland, den 24 Augustus 1568, naar Antwerpen ontboden , om
zich aldaar , binnen dertig dagen , te komen verdedigen , aan welk
bevel hij echter geen gehoor leende. In 1572 voegde A b b e m a
zich openlijk bij de Geuzen , en smeedde , nevens anderen , eenen
toeleg om Leeuwarden aan 's Prinsen zijde te brengen. Hij was
gehuwd met Eedwer Popma.
Zie T e Water, Hist. van het Verb. der Edelen , St. II.
•
139-142.
ABBENBROEK (Jonkheer CLAES vAN) , of zoo als hij zich teekende,
Nicolaes de Abbenbrouck, een zoon van Gerrit van Abhenbroek en Magdalena van den Berg, endoor zijnegrootmoeder eene afstamtneling van Gerrit van Abben bro ek , die
volgt , was een der Edelen die, ingevolge eene aanschrijving der vrouwe
Regentesse der Nederlanden , den 11 Junij 1566, voor Cornmissarissen
van den Hove van Holland geroepen werden , om te verklaren : » wat
»affectie ende genegenheid zij tot den dienst van den Koning had» den : ende of zij gezind waren het met Zijne Majesteit te houden,
o'en denzelven tegen een ieder te dienen , in hetgeen hun wegens
»Zijne Majesteit zal worden bevolen te gehooren , alles in gevolge
» de verpligting van hunne Leenen en van den Eed , alsmede om
» te renuncieren van alle verbonden , Confecteratien en Obligatien
» ter contrarie."
Ofschoon A b b e n b ro e k door T e W a ter niet onder de teekenaars van het verbond der Edelen wordt opgegeven , moet hij daaraan
loch hebhen deelgenomen , blijkens eene verklaring door hem den
11 Februarij 1567 voor het gezegde hof afgelegd, waarin bij onder
anderen zegt »dat hij de Requeste, bij de Edelen geconfedereerden
overgegeeven » omtrent een jaar geleede mede geteykent heeft." Verdere lotgevallen vindt men niet van hem gehoekt, dan alleen dat
bij in 1607 overleden is.
Zie M. L. Baron d'Yvoy van Mydrecht, Bijdragen tot de

Historie van -het Verbond en de smeekschriften der Edelen
van de jaren 1565-1567, medegedeeld in de Nieuwe werken
D. I. St. II. bl. 197
van de Maatschappij der Nederl. Letterk.
en 236.
ABBENBROEK (GERRIT vAN) , sedert 1465 Baljuw van Voorne
en Putten , later (in 1469) Hoogheemraad van Delfland en tevens
Raad van Keizer Maxirniliaan en Filips van Oostenrijk,
volgde in de lloeksche en Kabeljaauwsche twisten , de zijde der
laatsten; weed in het jaar 1481 met zijnen zwager Willem
v an V alkestein, door de lloekschen , in een gevecht aan de
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vaart blj Utrecht gevangen genomen en teekende de overeenkomst in
het jaar 1489 met de Rotterdamsche Hoekschen, wegens de brandschatting van 's Gravenhage, gemakt. Hij overfeed in het jaar 1494,
na in 1486 tot Ridder te zijn geslagen en liet , bij zijne huisvrouw
Catharina van Boshuysen Floris dochter, igeene kinderen na. Zijn wapen was an keel met eene opene broek zonder
banden van zilver , met voering van goud.
Zie S. van Leeuwen, Batavia lllustrata, bl. 826.; K. van
A lkemade, Jonker Fransen Oorlog , hi. 180. ; Tegenwoordige
Staat der Vereenigde Nederlanden, D. VII. bl. 116 en 117.
ABBENBROUCK (NicoLAEs DE). Zie ABBENBROEK (CLAES vAr0.
ABCOUDE (DIRK vAN), Vicaris van St. Pieters Kerk te Utrecht,
was door zijne schriften , die wet niet schijnen gedrukt maar door
afschrijving verspreid en door velen gelezen te zijn , zeer bevorderlijk aan het werk der Reformatie hierover ten jare 1566 in 's
Bisschops gevangenis geraakt , kwam hij niet weder in vrijheid ,
dan na eene gedwongen herroeping van zijne gevoelens. Onder
voorwendsel van ligehamelijke zwakheid , onthield hij zich zooveel
mogelijk van het bijwonen der mis. Zijne schrirten, die zeer bondig waren, droegen doorgaans voor elke afdeeling zijne spreuk : sis
sine felle plus (d. i. wees vroom zonder bitterheid). Hij voerde
een wapen van keel , met Brie zuilen van zilver.
Zie G. Brandt, Historic der Reformatie, D. I. bl. 301.
ABCOUlg (HENDRIK VAN), van 1440-1467 R.aad der stad Utrecht4
werd in laatstgemeld jaar gebannen , zonder dat men de reden
daarvan vindt opgegeven. In het volgende jaar werd hem echter
weder toegestaan in de stad terug te keeren. Hij komt later voor
als Ouderman of Deken ter zeltder stede en zag zich genoodzaakt
in 1481 de stad te ruitnen , omdat hij deel genomen had aan het
oproer , door Bisschop David van B ou rgondie verwekt.
Zie B u r m a n , UtrechtecheJaarboeken, D. I. bl. 514. D. II. bl. 12,
97,309 , 425 , 450 , 482 en 500. D. III. bl. 47,106,144 en 510.
ABCOUDE (JAN vAN) was een dergenen, welke, tijdens de Hoeksche en Kabeljaauwsche twisters , in het jaar 1420 , door de
Utrechtschen waren gevangen genomen op het Huis te Poelgeest.
Daar die van Leyden eenige van 's Bisschops yolk , die zij in handen
hadden , niettegenstaande het dringend verzoek om hen te mogen
lossen , op bevel van A a 1 br echt va n_ B e ij eren het hoofd deden aflaan , oefenden die van Utrecht daartegen het regt van wedervergelding uit , en deden Jan van A b c o u d e en vier of vijf
anderen mede onthoofden.
Zie Burman, Utrechtsche Jaarb. , D. I. bl. 246 en 247.
ABDAGUS , Graaf over Friesland , waartoe hij door Lod ew ij k ,
den Duitsch e r , was aangesteld , trok in het jaar 873 aan het hook'
der Friezen tegen de Deenen , die onder zekeren Rudolf in Friesland gevallen waren , en een Groot gedeelte des lands plunderden
en verwoestten. Het gevecht was aan weerskanten hevig, doch
R udo If sneuvelde reeds in den aanvang met 600 , sommigen
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teggen 800 , der zijnen. De overigen de vlugt nemende , sloten
zich in eene sterkte op , waar zij door de Friezen belegerd werden.
Doch zekere Noorman die het Christengeloof omhelsd en lang
onder de Friezen verkeerd had , en naar sormnigen vermoeden ,
R u d ol fs oom , R o r u k zou geweest zijn , raadde hen aan, het beteg
te staken en met de belegerden een verdrag aan te gaan. Dit geschiedde, en dbij dit verdr,ig werd onder anderen bedongen n dat
de Deenen den behaalden buit zouden terug geven en met eede
beloven nooit weder in het gebied van koning Lod ew ij k te komen." Ilierop liet men de belegerden naar hunne schepen vertrekken , doch behield eenigen van hen tot pandslieden voor het
volbrengen van het gesloten verdrag.
Zie C. Schotanu.s, de geschiedenissen van Frieslandt Oost
ende West, bl. 70. W a g en a a r, Vaderl. list., D. II. bl. 79 en 80.
F. Sjoerds, iistorische Jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland , D. s1I. hi. 64 en 65. Arend, Algem. Gescliied. des Vaderlands , D. I. bl. 412.
ABEELE (PIETER vAN), een penningdrijver, was gehoren te Amsterdam , in de eerste beta, der zeventiende eeuw , en een leerling
van Jur r ia an P oo 1 , wiens manier hij volgde , doch dien hij in
zijne laatste werken overtrof. Onder zijne uitmuntendste kunstgewrochten telt men : den gedenkpenning op den vrede , gesloten in
1647 , met het afbeeldsei van Frederik H end r i k; dien op de
dood van dien Vorst met zijn afbeeldsel , en dat van zijne Gemalin.
Amalia van Solms; die op Wolfert van Brederode, en
dien op het schenken van het wapea door koning. W illem aan
Amsterdam , in 1242. Ook heeft men van zijne hand twee op
Wil 1 e m III , Prim van Oranje , in jeugdigen leeftijd, en eenen
op den overtogt van K a r e 1 G u s t aaf, Koning van Zweden ,
over den Belt.
Zie G. v a n Loon , Besch. der 1Vederl. _Historip. , D. II. bl.
298 , 299 , 387 en 440. lmmerzeel, Leven der &linden.
ABELS (FoKKE) , een der Watergeuzen , was een Fries , en
waarschijnlijk de zoon van Jan Abel s. Reeds in zijne
jeugd , in 1568 , begaf hij zich met zijnen vader op zee , later
had hij zelf het bevel over een schip. Hij moet zich als eenen
woesten en losbandigen vrijbuiter hebben doen kennen , die op zijn
schip , . bij drinkgelagen nooit anders dan heilige bekers , en wel
rijkelijk met bier of wijn gevuld , gebruikte. Den 171116 1572 werd hij
door A 1 va tot ballingsehap verwezen , als een der Kapiteins van
L ode w ij k v an Na s sa u, wiens schip te Rochelle was uitgerust.
Later heeft hij , als bevelhebber van een schip , de Galei genoemd ,
in Zeeland gediend.
Zie A. P. van Groningen, Geschiedenis der Watergeuzen,
bl. 36 , 37 , 133 en 134 en de aldaar aangehaalde schrijvers.
ABELS (JAN) , een der Watergeuzen , was een inwoner van
Dockum , die als een uitmuntend zeeman bekend stond , en reeds
voor het uitbarsten van de onlusten ter zee had gediend , waarom
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de Raad an Friesland hem opriep om , het bevel te aanvaarden
over eenige schepen , welke men tegen de zeeroovers wilde in zee
brengen. Hij , die zich reeds aan de zaak der vrijheid gewijd had ,
veinsde wel te zullen kornen om het bevel op zich te nemen ,
doch week nit , en begaf zich bij de vrijbuiters , welke bij
geroepen was te bestrijden. In Mei , 1568 nam hij een werkzaarn aandeel in de aanslagen van Lode w ij k van Nassau op
Groningerland en was een der scheepsvoogden , die de Eetns bezetteden. Men droeg hem en drie anderen den last op , om yolk
te ligten , hetzij voor de vloot , of voor het 'e ager van Graaf L odewijk. Toen de Admiraal Francois van Boshuizen zich,
op bevel van A 1 v a , met eenige schepen op de Eems en voor
belfzijl beyond , om Graaf L o d e w ij k den toevoer,, dien hij gedeeltelijk van daar bekomen moest , of te snijden , werd Abels derwaarts
gezonden , om op die vloot het oog te houden en had het geluk in de zegepraal over die vloot te deelen. Nadat desniettegenstaande alle de ondernemingen van Graaf L o d e w ij k ongelukkig waren aigeloopen ,
ging Abels, met zijnen broeder T a m.m e en zijn zoon Fokke
aan het vrijhuiten op zee. Op zijne togten Tangs de kusten der
Oostzee , der Nederlanden , van Vlaanderen en Frankrijk , op welke
zich vele zeeschuimers , en onder deze ook Oost-Friezen bij hem
voegden, was hij immer door het gelak vergezeld. Steeds zich beijverende om het wreed geteisterd Vaderland ten dienste te staan ,
wish hij gemeenschap met Friesland te onderhouden en de ter
neder gedrukte gemoederen op te heffen , door te zeggen dat E I
zabeth, koningin van Engeland , eene vloot van meer dan vijftig
oorlogschepen gereed had , ozn de Geuzen ter hulp te zenden;
ofschoon die vloot niet kwain °paten, deed hij den vijand afbreuk ,
waar hij slechts kon. In 1572 treffen wij hem aan op de vloot ,
die Brielle innam. In 1575 beyond hij zich op de Hollandsche
en Zeeuwsche stroomen , waar hij , toen Ma r i n u s B r a n d , met
vier andere scheepsbevelhebbers tot den vijand was overgeloopen ,
bevel kreeg , om , vergezeld van zekeren Leonard A d r i a e n s z
Boon , met vijf galeijen en roei-jachten de wacht te houden , waar
het noodig moat zijn. Ofschoon wij niets verder van hem vinden
aarweteekend , is dit reeds genoeg om zijnen naam met eer in 's Lands
geschiedenis te doen prijken.
Zie van Groningen, Geschiedenis der Watergeuzen , hi.
134-137 en de daar aangehaalde schrijvers.
ABELS (TAmmE) , de broeder van Jan Abels, was merle een
der Watergeuzen , dock is weinig meer dan bij name bekend.
Waarschijnlijk vergezelde hij zijnen broeder en neef op 'mune
strooptogten , had misschien het bevel onder zijnen broeder en was
dus vermoedelijk ook wel bij de verovering van Brielle tegenwoordig.
Zie van Groningen, Gesch. der Watergeuzen, bl. 137.
ABLAING (tionAN DANIEL D' Vrijheer van G iessenburg ,
)

geboren in 1703 , was President der Staten van Utrecht , enz. Hij
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bekleedde in , en namens dit gewest de aanzienlijkste ambten
bezat vele heerlijkheden , en had door een en ander , gedurende
eene Lange reeks van jaren , zeer veel invloeds , hij was een der
voornaamste bevorderaars van de ornwenteling in Utrecht , in 1747,
en , hoezeer het Stadhouderlijke Huis toegedaan , was hij geenszins
een blind goedkeurder van de verrigtingen der Stadhouders , vooral
niet gedurende bet bewiud van de Prinses Anna, Gouvernante.
Door deze werd hij eater , benevens zeven andere der voornaamste
Regenten , tot voogd over haren zoon aangesteld. In het zoo even
genoemd werk van A. S. A b be mi a , vindt men veel tot lof van
hem vermeld ; onder anderen de aanmerkelijke woorden van W i Ilem V in 1775 tegen A b b e m a aebezigd : D dat hij , den Heer
van G i e s e n b g, altoos gehouden had voor eenen zijner beste
en opregtste vrienden , die zonder vleijerij en zonder baatzucht hem
altoos ongeveinsd de ware belangen van het Vaderland en van het
Stadhouderlijk Buis had onder het oog gebragt , wiens Bemis hij
nog dagelijks ondervond." d'A blaing was een geleerd voorstander der geleerdheid. Hij stierf in 1775 , na tweemaal gehuwd te
zijn geweest, eerst met Cornelia Philippina de Booth van
M o ersbergen , en daarna aan BT. Cott ere 1 , eene Engelsche
vrouw van grooten huize ; bij de eerste liet hij kinderen na. Zijn
wapen was gevierendeeld , liet eerste en vierde van keel met
eenen leeuw van goud en het tweede en derde van azuur met een
keper,, vergezeld van drie halve manen, alles van goud , tot middenschild het wapen van Giessenhurg , zijnde van zilver met drie
leeuwen van sinopel en met een getand borduursel van keel.
Zie Mr. J. Schelt e m a , Staathundig Nederland.
ABOAB (ImmANuEL) , een Joodsch schrijver , de eerste aan wien
men in een werk , getiteld : Nomologie , Amst. 1629. 4°. een
verslag van de vermaarde mannen van dat yolk, vooral van Leeraren
der wet in Spanje en Portugal , ook van dezulken , die zich in
Holland hebben nedergezet , te danken heeft.
Zie Mr. K oenen, Geschied. der Joden in Nederland, bl. 5.
ABOAB (IsAac), een Amsterdam;ch Rabbijn , begaf zich in 1650
met den Rabbijn Mozes Raphael de Aguilar en 600 Amsterdamsche Israeliten naar Brazilie , waar zij weldra eene Joodsche
gemeente vormden. De handels-kolonie , door hen gesticht , bevorderde een tijd Lang zeer den koophandel tusschen Nederland en
deze streken ; maar ongelukkig was zij , door de herovering van
Brazilie , door de Portugezen , in 1654 , van korten duur. Aan de
Joden werd eene algemeene amnestie geschonken ; hun vergund
hunne zaken of te doen , en naar Holland terug te keeren. Isaac
A b o a b schijnt eerst veel later dan zijne geloorsgenooten naar
Amsterdam te zijn overgekomen. IN is ook bekend als Dichter ;
en bezong, in een heldendicht, in de Spaansche taal, den Wetgever

Mozes.

11. K oen en , Geschied. der Joden in Nederland,
Zie Mr.
bl. 182 , 278, 282 , 339.

31
ABRAHAMS (GERARD) , gezegd Lekkerbeetje , geboortig van
Hertogenbosch , was een dergenen die Geertruidenberg , in 1589 ,
aan de Spaanjaarden verkocht. Hij werd daarorn door de Algemeene Staten vogelvrij verklaard. Na dien tijd diende hij onder
de Spanjaarden , a!s partijganger en werd later Luitenant onder
Antoni Schets Baron van Grobbendonck , Bevelhebber van
's Hertogenbosch. Meest is hij bekend door het zonderlinge gevecht waarin hij sneuvelde. De oorzaak van dit gevecht bestond
Merin. Pierre B r ea u t e , een Edelman uit bet land van Caux
in Normandie , diende de Staten der Vereenigde Nederlanden als
Ritmeester. Zijn Luitenant had het ongeluk , van met twintig Franschen van zijne compagnie door de ruiters van G robbendonck
opgeligt en naar 's Hertogenbosch gebragt te worden. Van hier
schreef de Luitenant , aan B r e a u t e, met verzoek , hem geld te
bezorgen , ten einde zich vrij te koopen , waarop Brea u t e antwoordde , dat hij verwonderd was over zijne lankmoedigheid , daar
zijne meesters niet liadden moeten wijken met twintig tegen veertig
van den vijand , nemende hij aan met twintig der zijnen veertig
schurken te slaan. Deze brief werd , volgens gewoonte in oorlogstijden , door den Bevelhebber gelezen eer hij den krijgsgevangenen in handen kwam. Hierdoor kwam de inhoud ter oore
van Gerard A b ra hams, die dezen zoo eerroovend vond , dat
hij aan B r ea u te schreef , dat die schurken goede soldaten waren ,
en wel met zulke meesters in gelijk getal zouden durven strijden.
Hij sloeg hem derhalve op dien voet een gevecht voor , hetwelk
dan ook den 5 Februarij 1600 plaats had , waarin Gerard Ab rahamsz sneuvelde , en waarvan wij op het art. Br e au t e een omstandiger berigt zullen geven.
Zie B o r Nederlandsche Oorloghen , Boek XXXVII , fol. 4 en
5. Dr. C. R. Hermans, Verzarneling van stukken en besch-eiden
medegedeeld in de Bijbetrekkelijk den slag van Lekkerbeetjc ,
'8

dragen tot de Gesch. Oudh. Letterk. , Stat. en Beeld. Kunsten
der Prov. N. Braband , D. I. bi. 400.
ABRAHAMSEN (IskaK) , geboren te Vlissingen , 15 Augustus
1663 en overleden 4 October 1714 , was krankbezoeker in zijne
geboortestad en heat de volgende werkjes narlaten :
Zion& Halleluiah ! uitgegalmt in III dee llen. Middelb. 1716 en

1730. Amst. 1734 en 1736. 8°.
Tractaatje van het Genade-Verhond.
De Hoofdstukken van de Christelyke Religie volgens de
Catechismus.
Kronyk - Register van de voornaamste Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenissen , van den beginne des Werelds , enz.
Middelb. 1713. Meermalen herdrukt.
» Dit laatstgenoemde boekje (zegt d e la R u e) , schoon , even
als alle de andere , in een' eenvoudigen en luttel beschaafden stiji
geschreeven , is egter in verscheidene weetenwaardige byzonderheden,
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voornaamelyk deeze Landen en de zes Steden van Zeeland betreffende , die men elders zelden ontmoet."
Zie P. de la Rue, Geletterd Zeeland, tweede druk , bl. 195.
ABRAHAMSZ (GALENGs) , of, zoo als wij hem ook genoemd vinden , Galenus A b ra ha msz de Haan, een der meest vermaarde
Liefdepredikers onder de Doopsgezinden , was geboren te Zierikzee den
8 November 1622. Zijn vader was A braham Gel y ns z en zijne
moeder Ka t r ij n tj e Gill is e. Na zich te Leyden in de geneeskunst
te hebben geoefend en in het jaar 1645 tot Medicinae Doctor te zija
gepromoveerd , zette hij zich in het volgende jaar te Amsterdam
als Geneesheer neder , waar hij zich den 16 September 1646
in het huwelijk begaf met eene dochter van Abraham Dirksz
B i e r ens, destijds een vermaard Leeraar onder de Doopsgezinden.
Het schijnt , dat de otngang met zijnen schoonvader hem aangespoord
heeft , om zich op de studie der godgeleerdheid toe te leggen , waarbij
deze hem tevens wel tot girls zal verstrekt hebben , althans in het
jaar 1648 werd hij tot Leeraar bij de Doopsgezinden , in de stall zijDer inwoning , verkoren.
Reeds kort daarna werd hij in eenen twist gewikkeld. Toen K l a a s
Are ntz, Doopsgezind Oudste in de Nieuwe Zype, zich in 1649,
bij het bedienen van den Doop in de Vlaamsche gemeente aan de
Waal , op het eiland Texel , tegen den kinderdoop had uitgelaten ,
en hij daarover in ongelegenheid geraakte , was Galenus Abr ah a m s z , een der drie Amsterdamsche Leeraars , die overkwamen , o rn
hem te ondersteunen ; en als de Hervormde Predikanten de kinderdoop op grond der Israelitisehe besnijdenis verdedigden , drong hij
vooral op het onderscheid tusschen deze beide plegtigheden aan ; dit
twistgesprek liep echter zonder belangrijke gevolgen af.
Te Amsterdam geraakte hij in kennis met Adam B o r eel en
Daniel de Breen, de eerste bijzonder om zijne welsprekenheid en
beide wegens hunne geleerdheid geroemd. Van de eerstgenoemde
schijnt bij de gevoelens der Socinianen te hebben overgenomen , althans men betigtte hen beide van onregtzinnigheid in het leerstuk
der Drieeenheid. Aangezien nu het verspreiden van Sociniaansche
gevoelens door s' Lands Staten uitdrukkelijk verboden was , moest
Galen us zich voor het Hof van Holland verantwoorden , dat hem
echter in 1663 geheel vrijsprak. Desniettegenstaande ontstond er eene
scheuring onder de Doopsgezinden. Samuel A p o s t ool, 'Tiede een
Leeraar der Gemeensehap , wilde met de zijnen Galenus A b r aha ms z niet larger dulden of hooren , die evenwel ook eenen grooten
aanhang kreeg. De Regering van Amsterdam vermaande de broedersehap tot onderlinge verdraagzaamheid. Abrahamsz betoonde
zich daartoe bereid , dock A po stool antwoordde , dat hij zich
onmogelijk met Abrahamsz en de zijnen kon verdragen. Hij
seheidde zich alzoo , in Mei of Junij 1664 , met twee andere ambtsbroeders , Tobias Goverts van den Wyngaard en Izaak
van Vreede, en ongeveer 700 lidmaten , van Galenus Abr ahamsz en de zijnen af en rigtte eene afzonderlijke gemeente op,
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welke eerst vergaderde in een gehuurd pakhuis in de oude Teentuinen , dock later in pen gebouw de Zon genaamd , op den Singel
bij den Blaauwe burgwal; terwiji de gemeente van A brahamsz in,
de kerken : het Lam en de Toren bleven vergaderen. Zoo groot
was het vertrouwen , hetwelk men bij. die gemeente in zijne kunde
had , dat men hem in 1680 de opleiding van jonge lieden voor de
predikdienst opdroeg, en hem in 1692 eene jaarwedde en vrije
mooning als Hoogleeraar toekende. In die betrekking en als Leeraar
bij zijne gemeente bleef hij ijverig werkzaam tot awl zijne dood, den
19 April 1706.
Hij was van eene buitengewone welsprekendheid en een man van
niet alleen onbesprokene , maar ook aanminnige zeden , die van zijn
gering vermogen vele weldaden u.itreikte , en , waar dit taiet toereikend
was , de hulp van anderen inriep. Ilet onderzoeken van Gods woord
was zijne voorname bezigheid , daarover zich met zijne vrienden te
onderhouden , zijne aangenaamste uitspanning. Zestien maanden lang.,
bijna zonder ziekte , doch waarschijnlijk wegens zwakheid des ouderdoms , zag hij zich genoodzaakt het bed te houden , en merkte
die tijd , als het begin zijner rust aan. » Ik heb ," zeide hij , vele
bezigheden in mijne gezondheid gehad, nu geeft mij de neer tijd,
om alles te overdenken. 1k weet dat ik Hem opregt gediend heb.
1k vind Beene vrees voor , noch onrustig verlangen naar den dood
wet te vreden in den wil Gods." Wie hem kwam bezoeken , outving nuttige lessen en vermaningen, naar ieders stand geschikt.
Behalve de in 1659, met zijnen ambtgenoot David S pr u i t , te
Amsterdam in 4° in het Licht gezonden Bedenckingen over den

toestant .der Sichtbare Kercke Christi op aerden , kortelyck in
XIX artikelen voorgestelt ; en nader verklaring van de XIX
Artikelen , heeft men nog van zijne hand:
Kort begrip van de aanleiding tot de kennis van den effirisiAmst. 1682. 8°.
telijken Godsdienst, tot onderwijs van de jeugd.
Beknopt Vertoog van gelijkluydende getuygenissen der
H.
Schrift over de voornaernste Stukken der Christelijke Leere
Amst. 1684. 8°.

Aanspraak aan de vereenig de Doopsgezinde gemeente te
Saandam op den 2 November 1687. Amst. 1687. 8°.
De VIII trappen der Saligheyd enz. Amst. 1688. 8°.
Kort Ontwerp , dienende tot Onderwysing , om eene plaats
4°.
der H. Schrift gesehikt en duidelijh te verhandelen,
Verdediging der Christenen die Doopsgezinde genaamd worden , beneffen forte Grondstellingen .van hun Gelove en Leere ,
Amst. 109. 8°.
Eenige nagelaten geschriften. Amst. 1707. 4°.
Tevens beoefende hij met vrij goed gevolg de poezij , zoo als wij
daarvan elders reeds een staaltje hebben bijgebragt (1) , ook moeten
(1) Zie ifanhangsel op W it,sen Geysbeek's Woordenboek der Dichters
a 1. bl. 3.
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er dichtstikken van hem voorkomen in C I a a s S tap el s Lust •
hof der zielen beplant met verscheide soorten van geestelijke
gezangen en in R. Rooleeuws Schrlytuurlijke Gezang en.
's Iflans beeldtenis is door Joanna Koer t e n fraai uit papier gesneden , door N. Verko lj e geteekend en door P. Nan G unst in
plaat gebragt. Men leest daaronder het volgende bijschrift van J. Antonides van der Goes.
Gale nu s wezen leeft op 't velt van dit papier
Zyn tong alleen is store; kon die de banden breken,
Zy zou hier hemeltaal en boetorakels spreken ,
En herten blaken met een toorts van heilig vier.
In andren vindt men minst welsprekenheid en zeden ;
Maar hier zijn bei volmaekt , de deugt en kracht van reden.
Zie de la Rue, Geletter d Zeeland , bl. 281-285 S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgez. in Holland, Zeeland , Utrecht en Gelderland , D. I. bl. 22 , 196 , 229 , 268 ,
276 , 289 , 333 en 397 en D. II. bl. 92 ; B. Gla sins , Godgeleerd Nederland , bl. 2-7 en de daar aangehaalde schrijvers.
ABRESCR (FREDERIK LODEWIJK) een beroemd Letterkundige , ,
verdient , ofschoon Been Nederlander van geboorte , hier eene plaats ,
aangezien hij de grootste tijd zijns levens in ons vaderland heeft
doorgebragt. Hij werd den 29 December 1699 te Homburg an
der Hobe , een stadje in Hessen-Homburg , geboren ; studeerde
aanvankelijk aan het akademisch gymnasium te ilerborn en vervolgens te Utrecht , waarna men hem in 1723 tot Conrector en
twee jaren later tot Rector der Latijnsche scholen te Middelburg
aanstelde. In deze mad ontving hij den 7 Maart 1731 zijne
benoeming tot Lector in de Geschiedenis en Welsprekendheid ;
dock werd in 1741 tot Hoogleeraar in de zelfde vakken te Zwoll e
beropn,wahij1782overld.*DgtWyenb a c h (1) getuigt van hem , dat hij niet alleen tot de voornaamste letterkundigen van zijnen tijd behoorde , maar , op het
voetspoor van den Leydschen hoogleeraar Alberti, het Nieuw
Testament uit de oude Grieksche schrijvers leerde op te helderen.
Hij gaf te dien einde zijne Dilucidationes Theologicae , quibus
et passim turn Novi Testamenti , turn aliorum scriptorum loca
illustrantur aut emendantur uit.
Voorts heeft men van hem , behalve nog eenige stukken in geleerde Tijdschriflen :
Animadversionum ad Aeschy l u rn libri duo , accedunt
.dnnotationes ad quctedam loca Novi Testamenti.
Mediob.
1743. 8°.
Aristaeneti Epistolae et. Lectiones .dristaeneteae.
Zworlae
1744. 8°.
.

"Ow

(1) D. Wyttervbach in iita Ruhnhenii ( ed. Bergin.) pag. 103.
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Virorum aliquot eruditorum ad 4ristaeneti Epistolas can ,jecturae et Claudii Salmasii et Thornae Munckeri notae ad
Aristaenetum. Amst. 1752. 8°.
Dilucidationum Thucydidearum partes duce.
Traj. ad Rhen.
1753 et 1755. 8°.

Animadversionum ad Aeschylum liber tetvius et Dilucida
tion,um Thucydidearum .ductarium.
Zwollae 1763. 8°.
Miscellaneae Observationes criticae.
.4nimadversiones in Cattieri gazophylakion.
Zie: C. Saxi, Onomasticon Literarium, p. 59-61; M e y e r,
Conversations Lexicon; P i e r e r , Lexicon ; Biog,-raphie Universelle.
ABRESCII (PurRus) , een Godgeleerde , geboren te Nliddelburg ,
in 1735 , was een zoon van den voorgaande. Het is dus niet
te verwonderen, dat hij , die dagelijks 'het onderwijs ' van zulk
eenen geleerden vader genoot , reeds vroeg blijken gaf van met
nieer dan gewonen ijver zich op de beoefening der oude , vooral
Grieksehe letterkunde te willen toeleggen. Door zijnen vader alzoo
voorbereid , bezocht hij eerst de Groningsctie en later de Utrechtsche
Hoogeschool, orn zich tot een bekwaam Godgeleerde te vormen. Na
het volbrengen zijuer Akademische oefeningen werd hij in 1758
Predikant te Ingen , in het jaar 1761 te Ilien en Dodewaard , in
1765 te Hoorn en eindelijk in het jaar 1766 te Groningen , waar
hij in 1773 tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en A kademiePrediker benoemd werd. Dezen post aanvaardde hij met eene redevoering , die ten onderwerp had , de heilige uitlegkunde als -het
beste steunsel der Godgeleerdheid (1). Het was waarschijnlijk ten
gevolge van deze redevoering en de daarin gegeven wenken , dat
hij in het jaar 1789 tevens tot Hoogleeraar in de uitlegkunde des
Nieuwen Verbonds werd aangesteld. Abresch, die , zoo als hij
zulks in zijne redevoering reeds had te verstaan gegeven , het zeer
noodig achtte , dat men bij het uitoefenen der uitlegkunde vooral
in den geest van Ernes ti handelde ; gal* zelf in zijne Akademische lessen blijken , met welk eene vrucht men in dies
geest ter bevordering van zuivere bijbelkunde Ion te werk gaan.
In 1786 gal hij in het openbaar eene proeve , waaruit men zien
kan , hoe hij verstond , dat men den Bijbel moest uitleggen , zijnde
eene Omschrijving van en aanteekeningen op den brief aan de
Hebreeuwen (2) , welke in 1787 en 1790 door no twee proeven
gevolgd werden ; wordende deze stukjes voor de besten van , zijne
hand gehouden. A b r e s c h , ofschoon ook in eene vierde , het zevende
hoofdsiuk van den gezegden brief afgewerkt hebbende-, zond die niet
in het Licht ; doch 's mans uitmuntende leerling , de Ihreehische
Hoogleeraar Jodoc us H eri g a, Eliza z. heeft in 1817 het
(1) De hermeneutica sacra , optimo theologiae praesidio.
(2) Paraphrasis et annotationum in Epistolam ad Ilebraeos specimen.
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godgeleetd publiek op deze vrucht van 's mans helderen geest vergast,
waarin , even als in de vorige, zijne uitgebreide taalkennis en gezonde uitlegkunde op het helderst uitblinken. Bij de inrigting
der Iloogeschool te Groningen onder bet Franach bestuur , werd
Abr e s c h tot Hoogieeraar in de leerstellige Godgeleerdheid beroepen , doch de verzwakte staat zijner gezondheid nam zoodanig toe ,
dat hij zijnen post niet langer kon waarnemen en in November
1812 emeritus werd. Zeer kort mogt hij evenwel , na eene eervolle
loopbaan , de zoo wel verdiende rust genieten , want hij overleed
reeds in den nacht van 10 op 11 December des zeiftten jaars.
Behalve de reeds vermelde werken en eenige gelegenheidsleerredenen , zien nog van hem het licht :
Bedenkingen over 's Reiland& verzoeking in de woestijn,
Utr. 1765. 60.
Zie Ypeij en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche
Rervormde Kerb , D. IV. bl..57. Nieuwenhuis, Woordenboek
-van Kunsten en Wetenschappen ; Glasius, Godgeleerd Nederland en de daar aangehaalde schriivers.
ABSEL (WILLmi) of GULIELMUS ABSELIUS Prior van het Karthuizer Klooster te Brugge en aidaar overleden in het jaar 1471 ,
was geboren te Breda en heeft zich , in zijne tijd , zeer beroemd gemaakt door zijne nagelaten geschriften , als daar zijn :
Opus super Genesim, Psalterium et Canticum Canticorurn 1441,
Tractatus de Oratione Dominica carmine eleg anti.
De vera Pace.
Epistolae complures.
Dialogue inter Patrem et filiam spiritualem.
Vita D. Aegidii , rythmo dutcissimo.
De Officio Marthae , Lib. I.
en nog onderscheidene andere werken die door den tijd in vergetelheid zijn geraakt.
Zie T. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van
Breda , bi. 304.
ACCAMA (BERruwarrs) , geboren te Leeuwarden , in 1697 , en aldaar overleden in 1756 , was een bekwaam schilder. Hij vervaardigde in 1731 het portret van S i c c o van Goslinga , Gedeputeerde te Velde , Ambassadeur van den Staat in Frankrijk enz. ,
hetwellc door J. H o u b ra ken in plaat gebragt is en in de Faderlandsche Historie van W a g e n a a r voorkomt (1). Mede schilderde hij de portretten der ouders van den dichter Bernard us
de Bosch, die in de daarop vervaardigde bijschrifien den schilder, vooral oak om de treffende gelijkenis , grooten lof toezwaaide (2).
De portretten van de Stadhouders nit het Buis van Nassau ,
van zijne hand , welke vroeger het Stadhuis te Leeuwarden versierden , zijn in 1795 vernietigd.
(1) Deel XIX. bl. 26.
(2) B. de Bosch, Dichtlievende Verlustigingen , D. III. bl. 282 en 283.
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Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Vaderl. Schilderk. , D. II. bl. 90; Immerzeel, Levens en
Werken der Schild. , Beeldh. , enz.
ACCAMA (MATTHIJS) , kunstschilder, geboren te Leeuwarden, in
1702 , was een broeder des voorgaanden , doch legde zich meer op
geschiedkundige en zinnebeeldige onderwerpen toe. Hij had Italie
bezocht en aldaar onderseheidene kopijen naar de groote meesters geschilderd , van welke er nog onder zijne aanverwanten moeten.
berusten. Ook vindt men van zijn werk op het Stadhuis te Leeuwarden en in meer andere openbare gebouwen. Ilij overleed
in zijne geboortestad in 1783 , nadat hij zijne beide zonen , die hij
mede tot de kunst opleidde , lang te voren had moeten zien ten
grave dalen , zijnde de oudste Simon genaamd , die in 1735
geboren was , reeds in 1752 en B e r n a r d u s , in 1747 geboren ,
al in 1768 overleden.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Vaderl. Schilderk. , D. I I. bl. 91 en 92. Immerzeel, Levens

en werken der Schilders enz.
ACHELEN (Insist vArt), een Regtsgeleerde , geboren te 's Hertogenbosch , was een man van zonderlinge welsprekendheid en groot
verstand. Door zijne geleerdheid bij V iglius van Aytta in achi
ting geraakt zijnde , huwde hij , in het jaar 1561 , diens zusters dochter M e i n t j e van H o y t a m a. In 1550 was hij , die zich door
zijne groote regtskennis beroemd had gemaakt , in het Hof van Friesland gekomen , waarvan hij in 1570 Voorzitter werd. Den 21 Maart
1578 werd bij , nevens de andere Leden des Hois van Friesland ,
ais te zeer den Spanjaard toegedaan , in hechtenis genoinen en van
zijne bediening algezet; doch sedert van zijne gevangenis ontslagen ,
is hij door den Koning van Spanje , in erkentenis van zijne betoonde trouw en geledene ongemakken , tot Lid variden Geheimen Raad
te Brussel aangesteld, en werd in 1598 Voorzitter van den Grooten
Raad te Mechelen , waar hij den 28 October 1604 overleed. Hij
nam de posten, die hij bekleedde, met zeer veel lof waar
en had veel deel aan bet bestuur van zaken en aanleggen van zeedijken. Tot wapen voerde hij een veld van goud met eenen vos van
sabel. Zijne beeldtenis komt op eene penning bij van Loon voor.
Zie G. van Loon, Besehryb'ing der Nederlandsche Bistoriepennin gen , D. I. bl. 186 ; Mr. J. S c h e 1 t e m a , Staatkundig
Nederland en de daar aangehaalde schrijvers.
ofschoon geboren in de omACHENBACII (BERNARD PHILIP)
streken van Nassau-Dietz , waar zijn vader dorpspredikant was ,
heeft zich zoo verdienstelijk in Nederlandsche krijgsdienst gedragen , dat wij hem bier geen plaats mogen ontzeggen ; immers was
hij het die op den 6 October 1799 aan het hoofd van het 2e
Bataillon der eerste halve Brigade , er zeer veel aan toebragt om
het Gallo- Bataafsche leger , in den slag bij Castrikum de overwinning te doen behalen. Toen in den namiddag van diem dag
de Russen van Uitgeest kwanien aanrukken , om zich van Castrikum
,
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'mecster te rnaken , en daardoor de Generaal B rune in eene zeer
hagchelijke stelling bragten , kreeg A ch en ba c h bevel van den
Generaal van D a m m e , om met geforceerden marsch derwaarts
op te rukken , ten einde er de bevelen van den Generaal d u
Rut te te ontvangen. Daar gekomen, en door dien Generaal door
het dorp geleid , stelde hij zich daar buiten in slagorde , bijgestaan door de aanwezige Fransche artillerie , die aan de beide
vleugels , met twee stukken een levendig vuur onderhielden , en liet
eene compagnie voorwaarts rukken, om de Fransche tirailleurs te
ondersteunen. De vijand maakte een hevig vuur, dat goed beantwoord werd. Toen echter A c h e n b a c h bemerkte , dat de Russen
tusschen de duinen en het land wilden doordringen , detacheerde hij
eerst nog eene compagnie links voorwaarts op de duinen om te
tirailleren , en marcheerde met de overigen in linie , met eene
onversaagde vastberadenheid , tegen hen op , zonder een enkel
schot te doen , tot dat hij digt genoeg genaderd was , om met
de meestmogelijke waarschijnlijkheid te treffen , en opende toen een
-welgerigt twee-gelederen-vuur. Dit vuren eene geruime tijd uitgehouden hebbende , bemerkte hij , dat zijn regtervleugel door het
geweldig kanon- en houwitservuur zeer veel te lijden had , dewijl
hij van geen geschut voorzien was , en liet daarom dien vleugel terugtrekken en in eene andere linie opsiellen. Toen onderrigt wordende , dat
de Russen zich in grooten getale in de bosschen aan den voet der duinen geworpen hadden , deed hij zijnen linkervleugel met gevelde bajonetten het bosch indringen , om hem van daar te verdriiven ,
`hew& met zulk eene hevigheid werd uitgevoerd dat de vijand
bet bosch verlaten moest , nadat een groat deel van zijn yolk gesneuveld was en 18 man door de omen waren krijgsgevangen gemaakt. Inmiddels trokken de Fransche tirailleurs , die ter regterzijde voorwaarts stonden achterwaarts , waardoor de regtervleugel van
Achenb a c h mede begon achteruit te deinzen ; dan door het aanmoedigen en het goede voorbeeld van hem en zijne dappere officieren
weder in het vuur gebragt , word het bataillon , dat gebrek aan
munitie begon te krijgen, door de Fransche jagers te paard de
patronen aangebragt. Nu plaatste Achenbach de grenadiers
en eene compagnie voorwaarts achter een huffs , en liet gestadig
vuur geven op de vijandelijke kanOnniers , die op de duinen stonden ,
en wier geschut door hem tot zwijgen gebragt werd , terwijI de twee
gedetacheerde compagnien op de duinen en de tirailleurs aan den
regtervleugel onderscheidene krijgsgevangenen maakten. In deze
stelling hield A c h e n b a c h zich tegen de vijandeltike overmagt
staande , tot dat de nacht begon te vallen toen ook bijna alle de
patronen verschoten waren en de vijand zijne stelling verliet , waan.
door hij zich eindel ijk met zijn bataillon en eenige Fransche
alleen beyond ; hebbende alio° door zijnen bedaarden moed den
vijand belet op dit punt door te dringen , hetwelk , als het hem
gelukt was , ontegenzeggelijk het verlies van den veldslag zou ten
gevolge hebben gehad. Alle schrijvers , zoowel Franschen als
,
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Nederlanders , die van den slag bij Castrikum gewagen , kennen dan
ook volmondig den meesten lof aan den Majoor Ach en b a c h en
diens bataillon toe. •
Den 10 October daaraanvolgende , betoonde hij niet minder
kloekmoedigheid , bij eenen aanval op het Niedorper verlaat , doch
niettegenstaande er gedarende den geheelen dag met veel beleid
door hem gevochten werd , waarbij hem een paard onder bet lijf
werd doodgeschoten , zag hij zich genoodzaakt daar de vijand door
eenen dijk en een kanaal gedekt \was en zijn geschut met goed gevolg
vuurde , na verlies van een Kapitein , een Luitenant en 85
man, zoo aan dooden als gekwetsten, op Noord-Scharwoude terug te
trekken. In den volgendea nacht echter werd die post door den
vijand verlaten.
Ten hoogste smart het ons , dat wij , niettegenstaande de daartoe aangewende pogingen , van dien dapperen hoofdofficier geene
nadere levensbijzonderheden hebben kunnen opsporen , doordien
de familie-papieren en daarbij 'snians staat van dienst , door toevallige omstandigheden , zijn te lour geraakt. Aileen is ons door
's mans schoonzoon ; den thans gepensioneerden Kolonel , Petro
Ferdinandus Vermeulen Krieger, berigt, dat hij in hetjaar
1810 als gepensioneerd Kolonel te Leyden is overleden. De laatst
overgeblevene der vijf zonen, die bij , even als vijf dochters , bij
zijne echtgenoote G es ina Elisabeth Vermeulen, verwekt had,
met name Laurens A che nbach, is vermoedelijk in den Russischen veldtogt in 1812 gesneuveld , hoewel daaromtrent nimmer
officieele narigten zijn ingekomen.
'Lie C. v a n de r A a Geschiedenis van den jongst geeindigden
oorl., D. VIII. bl. 303-368 , 321 en 322; L. C. Vonk Gesch.

der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland,
D. II. bl. 92; Krayenhoff, Geschiedk. Beschouwing van den
oorlog op het grondgeb. der Bat. Rep. in 1799, bl. 199, 266 en
bijlage 123; J. Bosscha Neerlands heldendaden te land, D. III.
bl. 221-227 en 228.
ACKER (JACOBUS OP DEN) Predikant te Batavia , was nit Nederlandsche ouders geboren te Meurs , den 6 December 1649. her te
lande zijne studien volbragt hebbende , vertrok hij in 1678 als Predikant mar Ceylon , waar hij to Jaffanapatnam dienst deed tot in 1688 ,
wanneer hij naar Batavia werd overgeplaatst , ten einde aldaar in de
Portugesche taal te prediken , in welke taal hij ook den Bijbel heeft
overgezet, welke hij nog bij zijn leven aan den kerkeraad overbanoverleed te Batavia den 6 April 1731, hebbende alzoo
52 jaren de predikdienst, met grooten roem , waargenomen.
Zle Valentijn, Oud- en Nieuw Oost-Indien , D. IV , 6 ,
Id. 70, 76, 77, 84-89 en 92, D. V. 6. bl. 461; C halmot,
,

Biographisch Woordenboek.
ACKER (Voriscus HORATIUS) nit Friesland , zette zich , na de
-Groningsche hoogeschool bezocht to hebben , in 1785 , te Leyden
neder, en gaf, , door Ruhnkenius en Voorda aanbevolen privaat
onderwijs in de Grieksche en Latijnsche talen, waarna hij Rector te
,
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Ilattem werd. Hij is als Latijnsch dicker belend , doch men via&
in zijne Carmina, in 1789 te Groningen uitgegeven, zeer weinig
oorspronkelijks.
Zie : Aanhangsel op het Woordenh. van Kunst. en Wetens.
van G. Nieuwenhuis; Peerlkamp, de Poetis Latin. Neerl.,
,pag. 563.
ACKERSDIJK (Mr. WILLEM CORNELIS) geb. den 12 December
1760 te 's Hertogenbosch, waar zijn vader, die den zelfden voornaam voerde , praktiserend Advokaat en Schepen en R aad .der Stad
was. Na genoegzame voorbereidende oefening op de Latijnsche scholen
aldaar,, bezocht hij de Hoogeschool te Utrecht. Hier maakte hij
van de schoone gelegenheid, hem aangeboden , om zich in letteren
en wetenschappen te oefenen , een zoo loffelijk gebruik , dat hij
door, zijne leeraren en medeleerlingen under de uittnpntendste kweekelingen dier hoogeschool geteld werd. In het jaar 17R9 gaf hij
van zijne loffelijk volbragte stu.dien in de fraaije letteren en zijn
hoofdvak , de regtsgeleerdheid , eene hoogst merkwaardige proeve
in het licht , 'eene verhandeling namelijk over het nut en gezag

der dichtkunst en der dichters- in de regtsgeleerdheid , en over
het nut der regtsyeleerdheid hij .de lezing en verklaring der
Dichters (1), met welker verdediging hij zich de dubbel verdiende

.

waardigheid van Doctor in de beide regten verwierf. Nu vestigde hij zich
als Advokaat in zijne geboortestad , waar hij in 1782 tot Secretaris
benoemd werd. Door de omwenteling van het jaar 1795 van dezen post
ontzet , nam hij de regtsgeleerde praktijk weder ter hand , en zette
die in 's Hertogenbosch tot in 1807 voort, then hij , ter liefde
van zijnen eenigen zoon , zijne woning naar Utrecht overbragt , ten
einde hem .onder zijn oog tot de wetenschappen te doen opleiden.
Het besluit hiertoe was waarschijnlijk mede onder de oorzaken ,
welke hem in het genoemde jaar, toen koning L od e w ij k over
deze landen het bewind voerde, het gewoon lidmaatschap van den
Raad van State, waarop hem , zoo hij ,zulks verlangen mogt , nitzigt gegeven werd, deden van de hand wijzen. Reeds in het vorige
jaar was hij , door den genoemden Vorst , met de waardigheid van
Staatsraad in buitengewone dienst hekleed, van vvelke hij vruchteloos getraeht had verschoond te blijven. Liever dan de Staatkundige loopbaan in te treden , vatte hij te Utrecht, op nieuw de
oefening der regtsgeleerde praktijk op; waarvan hij echter in 1811
afiag, om , als Vrederegter , ten nutte zijner medeburgeren werkzaam te zijn. In dezen , wel minder sehitterenden , mar belanglijken , werkkring volhardde hij tot in 1820 , toen hij te rade
werd naar Rotterdam te verhuizen , waar hij sedert als amhteloos
burger leefde en zich uitsluitend met zijne geliefkoosde letteroefe.ningen bezig bield. Die oefeningen bepaalden zich voornamelijk tot
de Vaderlandsche letter- , geschied- en oudheidkunde , waarvoor,
(1) Disputatio de utilitate et auctoritate poiseos et poitarum in Jurisprudentia, nee non de utilitate Jurisprudentiae in legendis et explicandis
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iaij zijn verblijf aan de lloogeschool te Utrecht , de zucht reeds in
hem ontvonkt en , door zijne deelneming aan onderscheidene letterkundige vereenigingen aldaar,, met name ook aan het loffelijk
bekende genootschap Dukes ante omnia Musae , meer en meer
aangekweekt en verlevendigd was. Die zucht bleef hem zijn geheele
leven bij , en deed hem zijne nasporingen omtrent de genoemde
onderwerpen , met onvermoeiden ijver voortzetten. De vruchten dier
nasporingen deelde hij in een groot aantal van kleinere en grootere
opstellen mede , alien de heerlijkste blijken van gezonde oordeelkande , grondig onderzoek en uitgebreide kennis dragende en zich
mede door netheid en gepaste levendigheid van stip niet weinig
aanbevelende. Men vindt die grootendeels in de werken van
genootschappen en in onderscheidene vaderlandsche tijdschriften
verspreid , als daar zijn : de Vaderlandsche Letteroefeningen ; de

Friend des Vaderlands ; de Bijdragen tot de regtsgeleerdheid
en wetgeving; het Tiidschrtft voor geschiedenis , oudheden en
statistiek van Utrecht enz.
Afzonderlijk uitgegeven van zijne hand
kennen wij siechts :

Korte beschrijving van het dorp Lommel en deszelfs omtrek,
snitsgaders onderrigt omtrent het Noorderkanaa , ondernomen
lot vereeniginy van de rivieren de _Rhijn, de Maas en Schelde ,
Mtn. 1808. 8°. en

Aanrnerkingen omtrent de Nederlandsche taal , bijzonder met
&trekking tot de zuidelfjke Provincien
(Hollandsch en Fransch
tegen over elkander). Antw. 1822.
De Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde inzonderheid ,
welke hem , sedert het jaar 1809 , onder hare leden mogt tellen ,
heeft aan hem niet minder dan acht keurige en belangrijke bijdragen
tot hare werken te danken. Zij zijn getiteld :
Onderzoek naar de beduidenis der benoeming" van Maisniede

Lieden.
Aanmerkingen over de Middelen waardoor in de Nederlanden de Stavernij langzamerhand vernietigd , de staat der
Dorp- of Landluiden verbeterd en de landbouw bevorderd is.
Onderzoek naar en aanduiding van de ligging van twee tot
nu toe nog niet ontdekte plaatien, Fughte en Almelo , voorkomende in diploma's van de jaren 1006, 1028 en 1050.
Verhandeling over zekere belasting op het brouwen van Bier ,
,onder de benaininy van het Regt van de Gruit , van ouds in
/de Nederlanden hebbende plaats gehad, deszelfs oorsprong, aard
en beduidenis.
Geschiedkundig, onderzoek omtrent Herman de Ruyter van
's Hertogenbosch , zijne inneming en verdediging van de vesting
Loevestein, en de omstandigheden daartoe betrekkelijk.
Verhandeling over ongepaste en drukkende middelen in vroeger tjden hier te lande gebezigd tot het ontdekken van Misdaden en Overtredingen ; bijzonder het houden , bezitten,
iworen van gemeene of stille tvaarheid,
mede tot opheldering
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van hetgeen verhaald wordt daaromtrent in den jare
1298 te
Dordrecht voorgevallen te zjn.
De ligging van de plaats , in den giftbrief van Karel den
Eenvoudigen aan Dirk I , Graaf van Holland verleend ,
in
het begin der Xde eeuw , vermeld ander den naam van
» Pladella villa ," nader onderzocht en aangetoond in het dorp
» Bladel" in de Provincie Noord-Braband, in de Illeijerij van
's Hertogenbosch.
Nasporingen omtrent het Landschap in vroeger eeuwen
» Taxandria" genoe?nd , en bijzonder omtrent eenige plaatsen
in dat landschap gelegen (1).
Gelijke hulde als de Maatschappij van Letterkunde Ack ersdij k
in het straks genoemd jaar bewees , was hem reeds , in het jaar
1780 , ten deel gevallen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen , hetwelk hem ook in den
jare 1814 tot Directeur benoemde. In 1819 werd hij lid van het
Tael- en Dichtlievend Genootschap , naderhand Koninklijk Genootschap van Tael- en Dichtkunde , te Antwerpen ; — in 1826 van
het Koninklijk Genootschap Concordia , te Brussel ; — in 1838
werd hij honorair Lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen in Noord - Braband , en in 1839 corresponderend
Lid van het Thuringisch Sachsische Vereiu , te Halle en Maagdenburg.
Dan Diet enkel als geleerde heeft Ackersd ij k op onze hoogachting aanspraak , maar hij was die ook , als burger en huisvader, , ale
mensch en christen , dubbel waardig , en mag derhalve , met regt ,
tot de sieraden van ons geslacht geteld worden. Hij overleed op
den 7 Februarij 1843. Zijn wapen was van good, met Brie
leeuwenkoppen van keel.
Zie M. Siegenbeek in de Handelingen der jaarlijksche

vergadering van de Illaatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden , gehoude-n den 15 van Zomermaand 1843 ; N. G.
van Ka M pen Geschied. der Letteren en Wetensch. in de
Nederl. D. III. hl. 278 en 279.
ACRONIUS (JottANNEs), geboren in het Friesche dorp Akkrum ,
was Hoogleeraar in de Wis- en de Geneeskunde te Bazel , waar
hij in het jaar 1563 in den bloei zijas levens overleed groote
roem van geleerdheid nalatende. Hij schreef onderscheidene werken , als :

De Terrae snotu.
De Sphaera.
De Astrolabii et Annuli Astronomici confectione.
Over David J o r i s , dien hij eenige jaren te Bazel gekend had
en over diens leer , deelt hij een en ander mede in : Ad N. N.
(1) Men vindt die in de Verhandelingen , D I. St. I. MIL St. II. W. 205
en volgg. en D. III. St. I. bl. 177 en volgg. ,' en in hare Nieuwe Werken ,
D.' I. St. I. M. 167 en volgg. en bl. 201 en volgg. , D. II. St. I. bl. 1 en
volgg. D. III. St. II. bl. 341 en volgg. en D. Y. St. I. We 8$ enz.
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popularem epistola , d. d. 28 Julii 1559 in S. A. Gabbema,
Epistolarum ab- illustrib. et Cl. Fir. script. cent. tres , pag.
140-167.
Zie D. van Hoogstraten en N. Brouerius van 1Videk,
Groot algemeen historisch , geographisch, genealogisch en oordeelkundig woordenboek; Kok raderl. woordenb. ; Chalmot
Biogr. woordenb.
ACRO.N1US (JoHANNEs), een godgeleerde van Friesche afkomst,
was een zoon van Bernardus A cro nius, die mede Predikant was.
Hij heeft te Nenstadt onder Ursi nus en Franc is cu s Junius gestudeerd. Sedert het jaar 1584 Predikant tailsum in Oost-Friesland
geweest zijnde , werd hij in 1601 naar Groningen beroepen, alwaar hij den tijd van tien jaren met alien ijver de dienst waarnam. Wegens zijne bekwaamheid in het kerkbestuur werd zijne
dienst gebruikt tot de kerkhervorming in het landschap Drenthe;
ook werd hij door de svnode van Stad en Lande dikwijis aangesteld
tot Praeses , Adsessor Deputatus , Correspondent , alsmede tot
Visitator der gemeenten. Tijdens zijn verblijf te Groningen werd
hij driemalen naar Amsterdam beroepen, maar hij weer dit van
de hand, omdat hij een afkeer had van de daar heerschende
kerktwisten tusschen de aanhangers van G o m a r a s en die van
Arminius. In het jaar 1611 ging hij echter tot de gemeente van
Wezel over ; maar in 1614, toen die stad door de Spanjaarden
veroverd werd , vluchtte hij naar Deventer. Het verlaten van zijne
gemeente te Wezel werd door velen hoogst euvel opgenomen , en
was oorzaak , dat het beroep , hetwelk men , zoo te Haarlem , als te
Devenfer , op hem had willen uitbrengen, geen doorgang had. In
1616- werd hij echter tweemalen te Deventer beroepen, doch te vergeefs,
want hij bedankte omdat men er in de predikatien, niet mogt reppen
van de destijds in Holland heersehende kerkgeschillen. In April
van het volgende jaar werd hij tot Hoogleeraar te Franeker beroepen , alwaar hij ook eenige weken des Zondags morgens de predikdienst waarnam. Naauwelijks een jaar aldaar geweest zijnde , heeft
hij , bij leening , te Kampen eenigen tijd het werk der bediening
verrigt, van waar hij door de Contra-Remonstranten dier gemeente
werd afgevaardigd naar de Nationale Synode te Dordrecht om hunne
zaak te handhaven tegen hunne Predikanten , die de partij der
Remonstranten gekozen hadden. Van Kampen naar Franeker terug
gekeerd werd hij in 1619 door de regering en den kerkeraad van
Haarlem derwaarts beroepen , alwaar hij den 29 September 1627
overfeed. Hij 'welt in het licht gezonden :

Apologiam, ofte verandtvoordinge des Edicts, welher van
ein erbar Rhadt der Stadt Groeningen jegen der wederdoper
unde ander Secten onordningen ahm 7 September des jars 1601
gepublicieret and dorch einen ungenomeden Libertiner mit
allerleye valsche unde nichtwerdige geschrey aengebellet is
worden. Gron. 1602.
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Erinneringe van de Berop inge der Prediger, , wodanig , and
dorch wehn de sulve geschen sal. Sampt ook wat van dem Jure
Patronatus , ofte Collations-rechte over de Kerklicke Beneficien
tho holden sy. Gron. 1604.
Syntagma Theologiae , seriem et connexionem praecipuorum,
Capiturn Doctrinae coelestis perpetuis tabulis quam brevissime
ob oculos ponens. Gron. 1605. 4°.
Spiegel des menschelyken leven , 8°. Uitr. 1609.
Elenchum Orthodoxum Pseudo-Religionis Romano -Catholicae, plurimos et gravissirnos errores moderni Papatus de
praecipuis Christianae Religionis Capitibus sic percensens,
ut indg necessitai ejus deserendi et abrogandi , ac reforrnandae
ab eodem Eccle4iae , sat omnibus appareat. Oppositus Papatul
in Cliviti Davent. 1615. 4°.
Problema Theologicum de nomine Elohim. An eo personarum in Deo pluralitas insinuetur. Gron. 1616.
Problema de Studioso S. Theologiae recte privatirn instituendo. ,Item de Concionibus Ecclesiasticis apt formandis et ha.
hendis. Franeq. 1618. 4°.
Uytmonsteringe van verscheydene Dolingen ende ongerijnide
opinien der genaemde Lutherschen , in dese landen onlangs in
eenige Chartabellen , om die eenvoudige te verwerren, uytgegevon. t' Aernliem. 1625.
Vele schilderen hem of als een hevig ijveraar tegen A rminius
en een man van een bedilziek, onrustig en oproerig karakter ; bij
de regtszinnigen was hij nogthans zeer geacht , zoo wegens .zijne
geleerdheid en bekwaamheid in het prediken als om zijnen ijver in
de verdediging d'er waarheid en zijne ervarenheid in kerkelijke zaken.
Zie S. A m p z i ng, Beschrijving ende lof der stad Haarlem,
in Holland, bl. 139 en 140; Hoogstraten en Brouerius van
Nidek, Groot Algem. woord.; 11. 11. B rucherus, Gedenkboek
van Stad en Lande bl. 9 en 10. De zelfde, Geschiedenis van,

de opkomst en vestiging der Kerkhervorming in de Prov. Groningen , bl. 365-367; W. Columba en A. G. Dreas, Naamhi. 193 ;
liist der Predikanten van de Classis van Dokkum ,
Ype ij en De rm out , Gesch. van de Herv. Christ. Kerk in Nederland , D.1. Aant. bl. 122-123 en 182; B. Glasius, God-.
geleerd Nederland , bl. 10-13; en inzotiderheid E m. L u c. V r iemoet, Athen. Frisiac. bl. 180-392.
ACRONIUS (RuAReus), een brooder van laatstgemelden en insgelijks een Fries , was een groot GOdgeleerde en Staatkundige tevens.
Hij was eerst Priester, en , na het pausdom te hebben verlaten ,
achtervolgens Predikant te Franeker in 1572; te Alkmaar in 1574 ;
te Bolsward in 1579; te Cornjum in 1580; van waar hij van 1583
tot 1591 geleend werd ant de gemeente te Leeuwarden , in weak
laatste jaar hij naar Cornjum terugkeerde , waar hij bleef tot 1599 ,
toen hij naar Schiedam werd beroepen. Tijdens zijn verblijf te

Leeuwarden en te Cornjuin rnengde hij zich in de Vergaderingen
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der Doopsgezinden , ten einde met de Leeraars over het geloof te
twisten , doch geen hunner stond hem te woord , tot dat Piet eP
van C e u l en zich hiertue aanbood. Nu had een groot en belangrijk
geloofsgediug tusschen Ac r o n i u s en van Ceulen in de Galikerkerk te Leeuwarden plaats , hetwelk den 16 Augustus 1596 begon
en den 17 November van dat jaar eindigde , wordende er dagelijks
gedurende twee uren des voor- en even zooveel des namiddags , in
155 zittingen , geredetwist. De afloop echter was niet anders dan
men wel verwachten kon , dat namelijk de partijen wederzijds bij
hunne gevoelens bleven. Bij de droevige verdeeldheden tusschen
de Remonstranten en Contra- Remonstranten , en de daardoor te
weeg gebragte scheuring in de Kerk en den Staat, beeft Acronius
zich mede als een ijverig aanhang,er en voorstander der Contra-Remonstranten doen kennen. In 1608 uit Schiedam algevaardigd als
Lid van de Zuid Hollandsche Synode , te Dordrecht vergaderd , verdedigde hij met grooten ijver en veel hevigheid de regtzinnigheid
der kerkelijke leer tegen zekeren Franciscus Lansberge, afgevaardigde van de Classis van Rotterdam. Hij was mede een der vier
Predikanten floor Gomarus gekozen , om hem te ondersteunen in
zijne leerstellingen tegen A r m i n i u s en zijne medehelpers te ver.
dedigen op de daartoe , ingevolge den last der Staten van Holland ,
op den 20 Augustus 1609 te 's Rage , gehoudene bijeenkomst.
Naauwelijks schreefJ oh ann es Uytenbogaert in Februarij 1610
zijn Traktaet van 't Arnbt ende authoriteyt eener hoogher Christelicker overheyt in herchelicke saeken ,
of A c ro nius schreef
er een bock tegen, en toen in het vervolg de aanhangers van A rminius in J unij van dat zelfde jaar. eene remonstrantie aan de
Staten van Holland hadden ingeleverd , gaven de zes Gedeputeerden der kerk een tegenvertoog over , dat A c r o n i u s het eerst
onderteekende , en hij verscheen weder in de Haagsche conferentie ,
die in tegenwoordigheid der Staten van den Lande , den 11 Maart 1611
en volgende dagen , gehouden werd. Hij overleed vermoedelijk in
1612 en heeft , behalve onderscheidene geschriften , bepaaldelijk gerigt
tegen de handelingen en leerstellingen van Johannes Uytenb ogaer t , de navolgende Godgeleerde werken in het licht gegeven :

Seer grondighe en welghefondeerde onderregtinge over het
onderholt van de dienaren der waren ghemeynten Christi ,
Fran. 1590.

Enarrationes Catecheticae , quibus quaestiones et responsiones
Catechesis Ecclesiarum Belgicarum et Palatinatus methodice ,
compendio se et dilucide explicantur, , ac brevis sed integra purioris Doctrinae hypotyposis continetur. Scied. 1606. in 4to.
Handeling van het gesprek net Pieter van Ceulen, Mennist leeraar , wegens de Wederdoopers.
4to.
Onderwyzinge over de Christelyke Catechisinus.
Schiedam
1608. 4to.
A r m i n i us toonde, zoo in het geloofs-geding met Pieter van
C e u 1 en , als later in de twisten tusschen de Remonstranten en
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Contra-Remonstranten , een heethoofdig , twistzoekend en onverdraagzaam hoew et zeer geleerd man te zijn.
Zie G. Brandt , Historie der Reform. , D. II. bl. 141-143
en 184; Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Wdordenb.;
A. Gre yd a n us., Naamlijst van Predikanten in de Classis van
Franeker,, bi. 124, 127, 134 en 135 ; Yp eij en Der to out ,
Geschied. van de Herv. -Christel. Kerk in Nederl. , D. I. aant.
hi. 122. D. 11. aant. bl. 99 ; S. B I a u pot ten Cate, Geschied.
der Doopsgez. in Friesland , bl. 131-437; B. Gla sins, Godgeleerd Nederland.
ADA , de dochter van Dirk VII , Graaf van Holland , was na
de dood van haren vader , in het jaar 1203 , bestemd .om hem in
het gebied op te volgen. Hare moeder was Adelheide van Klee f,
eene moedige heldin , die. zelfs een Leger wist aan te voeren , maar
daarentegen bezield was met eene onverzadelijke heerschzucht , waardoor zij hare eenige dochter , de onlelukkige A d a , in het verderf
stortte. Toen Graaf Dirk zijn einde voelde naderen , wilde hij
naar het sehijnt , zijnen broeder Willem de voogdij over A d a
opdragen , doch Adel heide , die voor zich weinig goeds van die
voogdijschap voorspelde , wist haar mans oogmerk listiglijk te verijdelen. Zij toch , die de oneenigheid welke vroeger tusschen de
beide broeders bestond , steeds had aangewakkerd , was nu ook op
middelen bedacht , om zelve , zoodra Graaf Dirk zou overleden
zijn , de klem van het bewind in handers te nemen. Om hierin
te slagen besloot zij hare nog naauwelijks zeventienjarige dochter ,
in het geheim aan Lodew ij k , Graaf v a n Loo n (1) uit te huwelijken , en zij wist Otto , Graaf van Ben theim oom van
Graaf Dirk in dezen toeleg smaak te doen krijgen ; ook waren,
velen van 's Lands Edelen het met de Gravin ems.
Toen nu vrouw Adelheide, de dood van Graaf Dirk te gemoet
zag , deed zij Lodew ij k in stilte naar Holland komen , opdat hij.
big] de hand mogt zijn , om het huwelijk met A d a te voltrekken ,
zoodra haar vader den geest zou hebben gegeven. Hij hield zich
eenige tijd op het Huis Altena op ; alwaar hij veilig vertoeven
kon , aangezien Heer Dirk van Al t e n a geheel zijnen belangen
was toegedaan. Op de eerste tijding van 's Graven dood , begat' hij
zich terstond naar Dordrecht , _waar hij zich, zonder eenig uitstel, met
de jonge A d a in den echt verbond. Men guntle zich geen tijd ,
om 's Graven lijk eerst ter aarde te bestellen , maar in het zelfde
huis , waar het lijk van den Landheer onbegraven stood , moest
zijne dochter haar trouwleest vieren , hetwelk zelfs plegtig en met
groote pracht plaats had (2). Als alles volbragt was werd het lijk
te scheep naar Egmond gevoerd en aldaar begraven.
in de tegem(1) Dit Graafschap Loon , of Looz (in het Fransch Los),
woordige Belgische provincie Luik. De hoofdstad Borch—Loon lag 5 uren
van Luik.
(2) N. B al e
Beschryv. van. Dordrecht , bl. 712.
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W i 1 le m , de ,broeder van Graaf Dirk , die zich in Friesland
beyond , kon zoo ras geen tijding van 's Graven afsterven krijgen ,
noch zich , op het ontvangen daarvan , met zooveel spoed herwaarts
begeven , of A d a's huwelijk was reeds eenige dagen voltrokken ,
eer hij in Holland kwam. In de Zijpe , op de grenzen van Kennemerland aangekomen , verzocht hij vrijgeleide van vrouw A delheid e,
of van Graaf Lo d e w ij k , zonder hetwelk hij niet voorttrekken
durfde. Thij wenschte de lijkdienst zijns broeders te Egmond te vieren.
Doch het vrijgeleide hiertoe noodig werd hem volstrekt geweigead ,
zoodat, hij zich in de Zijpe niet veilig achtende , schielijk over de
Zuiderzee terug trok.
Vele Edelen , misnoegd over het gedrag dat A d e l h e i d e ten de-zen gehouden had , zich weinig goeds van Graaf L o d e w ij k s regering beloovende , van wien zij wisten , dat hij vrouw Adel h e i d e naar
de oogen zag , en niets buiten haar goedvinden doen of laten zou ,
besloten Graaf Willem heimelijk in Holland te ontbieden , en
daar de Zeeuwen hem zeer genegen waren , wist men te bewerken
dat. hem in Zeeland het Grafelijk bewind werd opgalragen.
Intusschen arbeidden de misnoegde Edelen en onder deze voor-namelijk Wo uter van Egmond en Albert Banjaard, is
Holland , heimelijk , om ook de Kennemers op W i 11 e ms zijde te win-nen , en vrouw Adelheide, zoowel als het jonge paar te Egmond,
alwaar zij verwacht werden , om de maandelijksche kerkdienst
voor den overleden Graaf, bij te wonen , te overvallen en gevngen
te nemen. Wiluter van Ruv en , die L ode w ij ks zijde hield
en zich Coen juist te Egmond beyond , kreeg de lucht van dezea
toeleg , en gaf er terstond kennis van aan vrouw A d e 1 h e i de en
hare kinderen , die , drie dagen voor den dertigsten dag na 's Graven
overlijden , reeds te Haarlem gekomen waren.
Nu wisten zij niet hoe zich te redden. Er was geen toevlugt
dan in het Sticht van Utrecht. G ij sbrecht van Amst el , een
leenman van den Bisschop , biedt hun zijde dienst aan, en zet zich met
hen in een schuitje ; zoo verlaten zij in het holste van den nacht
Haarlem , en komen , de Osdorpers en Aalsmeerders , die op hen
loerden , ter naauwernood ontslipt zijnde , behouden te Utrecht aan.
De jonge Gravin A d a , die slechts achttien dagen gehuwd was
geweest , en nu haren man , voor eenige jaren verliet , vlood, onder
debescherming van Rogier van Meerheim, Oost van Borne
of V or n e en eenige anderen , op den Burgt to Leyden , welke stad
de Edelen, die het met Graaf Lod ew ij k hielden , naar het schijnt
bemagtigd hadden , nadat J akob van Wassenaar, die er Burg-graaf van was , zich voor Graaf Willem verklaard had. Wonter
van Egmond en A 1 b er t B a nj aard , gehecl Kennemerland op
de been gebragt hebbende , sloegen terstond het beleg voor den
Leydschen Burgt. Filips van Wassenaar trok mede zijn yolk
derwaarts. Alle de Rijnlandsche dorpen geraakten in rep en roer, en
trokken in grooten getale uit, om den Burgt te helpen vermeesteren ,
binnen welken men weldra zoo groot een gebrek aan mondbehoefte
,
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had , dat men tot de overgave besloot , zonder iets meer dan lijfsbehoud te kunnen bedingen.. Vrouw A d a werd gesteld in handen
van haren bloedverwant , Heer Willem van Tey I ingen , die
haar heuschelijk behandelde , doch toen Graaf Willem in Holland
kwam deed hij haar naar Texel brengen en overeenkomstig haren
staat bedienen. Zij bleef echter niet lang op dit eiland , maar
werd in het laatst van 1203, ten gevolge eener onderhandeling tusschen bore moeder en haren man met Graaf W i I I e in geopend ,
mar Engeland overgebragt , waar zij in 'onzieidige handen werd gesteld , die voor haar aan Graaf W i I le tn aansprakelijk waren. her
bleef zij tot in het jaar 1207 , toen haar gemaal zich derwaarts
begaf , en na zich Leenman van Koning J a n , die destijds dat
rijk regeerde , verklaard en beloofd te hebben dezen en zijnen fled
Keizer Otto overal te dienen , haar terug bekwam. Hij bragt
haar naar het graafschap Loon , waar zij den 29 Julij 1218 haren
gemaal zag, ten grave dalen. Daarna bragt dit beklaaglijk slagtoffer
van de heerschzucht harer moeder , beroofd van dien luister , op,
welken zij door haren geboorte aanspraak rnaakte , uit vaderland en
erfgoed verjaagd , haar leven in godvruchtige oefeningen en in het begiftigen van kloosters en geestelijken,, door. De juiste tijd , wanneer
zij overleden is , vinden wij nergens opgeteekend , lang evenwel
schijnt zij haren echtgenoot niet overleefd te hebben. Aileen weet
men .dat zij bij Lodew ij k te Herkenrade begraven is. Hare afbeelding vindt men in P. Schriverius, Beschrijvinge der Graven van Holland enz. en in H a I m a , Tooneel der Vereenigd&

Nederlanden.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. II. bl. 299-305 en 328-330 ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Ii. Collot d'Escury, Hollands roam in Kunsten en Wetenschappen,
D. II. Aant. bl.
15-17 ; Mr. W. Bilderdijk, Geschiedenis des Vaderlands ,
D. II. bl. 84-112 ; Arend ,
Gesch. des Vaderlands
D. II. st. I. hi. 191-:213.
ADALBERT. Zie ADELBERT.
ADAM (L'IsLE). Zie VILLERS (JAN DE).
ADA.MA (AuGususus LoLuus) , een zoon van Lolling , waar:
schijnlijk geboren te Dordrecht , werd , na te Franeker tot Doctor
in de Wijsbegeerte en Geneeskunde te zijn bevorderd , in 1605 ,
angestldoRcrLaijnsheoltKmpn;vahier
in 1608 tot Hoogleeraar in de Geneeskunde te Franeker beroepen ,
werd hij in December 1615 , terwij1 hij het Rectoraat waarnam
van zijnen post ontzet , zonder dat men met zekerheid weet te
melden wat hiertoe aanleiding hebbe gegeven. Hij overfeed in
1616. Hij had tot wapen een schild van good , met drie lelien ,
vergezeld in het midden van eene ster.
Zie Chalmot , Biogr. Woordenb. op het woord.
ADANA. (haws) of ADAMAEUS Rector der Latijnsche scholen
te Sneek , was schrijver van eenige Colloquia Graeca , even als
van een Latijnsch dichtstuk getiteld :
.
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Betgica Demologia , qua tumultus Belgici causa et res
Beigio gestae, abattno 1556 ad annum 1595 recensentur. Franeq. 1595. 8vo.
Zie Mr. S. de W i n d , Bibliotheek van Nederl. Geschiedschrijvers , D. I. bl. 278.
ADA.MA (Lomus) , floogleeraar in de Wijsbegeerte te Franeker,
de vader van den flier boven vermelden Augustinu s, was in 1544,
waarschijnlijk te Sneek , geboren. Line studien te Groningen voleindigd hebbende , zag hij zich tot Rector der Latijnsche scholen te
Dordrecht aangesteld. Van daar werd IA in 1585 tot Iloogleeraar
in de Wijsbegeerte aan de Hoogeschool te Franeker beroepen ,
welken post hij met veel roem heeft -waargenomen , tot aan zijne
dood , in 1609 ; onderscheidene verhandelingen over de Logica ,
Physica en Metaphysica nalatende ; terwij1 er tevens drie Oratiett
van hem moeten iu druk zijn.
Zie Chalmot , Biograph. Woordenb. op het woord.
1100idling to WesterADDING (EGGE) , ADDIAGE of ADDINGA.
wolde , stamde of uit een geslacht , dat reeds voor honderd jarert
het Westerwoldsche ter leen had gehouden , waarotn hij ook wel ,
even Ids andere leden zijner farnilie , den geslachtnaam Ad din g:
wegliet en zich Egge te W es ter wo Id e noernde.
Zijne heerschzucht ging zoo ver,, dat de gemeene ingezetenen van
Westerwolde in het jaar 1447 daartegen een verbond sloten met de
stad Groningen , waarbij onder anderen werd vastgesteld , dat van
de vonnissen der Meente (dat is 'der gezamenlijke Landsrigteren) ,
binnen tien dagen beroep kon worden ingesteld op den Raad iri
Groningen. Iloewel dit verdrag was aangegaan voorbehoudens de
nude regten van Egge A dding, was het evenwel tegen heat
ingerigt en daaront dat beroep ingediend , aangezien de inwoners
vreesden , dat A d d i n g meester van het slot to Wedde en daarbij
Leenman van Munster , op hunne lands gezworenen , lieden uit
den boerenstand , en ligt vervaard te maken , anders te . veel invloed
zou uitoefenen ten nadeele der algemeene vrijheid. Zij wilder'
zelfs niet gedoogen, dat Adding den Regter of Voorzitter der twaalf
gezworenen zou aanstellen, maar begeerden zelve dien te benoemen.
Toen Egge zich hier evenwel tegen kantte, werd dat versehil aanstonds aan scheidsmannen overgegeven , en daar deze het onderling niet eens konden worden , namen zij tot overheden de Heeren
Burgemeesteren en Raad in Groningen. Deze kenden Egge wet
het regt toe van eenen Re ;ter te benoemen, maar bepaalden tevens:
dat die wonen moest in Onstwedde or in Vlagtwedde , dat die een
redelijk man Ware in den lande geboren , een eigengeerfde , en van
goeden gerugte , zu.11ende zijne bediening voortduren , zoo lang hij
de gemeente beviel , maar op Naar verklaard ongenoegen door eenen
anderen moeten vervangen worden."
In 1448 ontstonden er nieuwe oneenigheden tusschen Egge
Adding en de ingezetenen van Westerwolde , die zich met . hunne
klagten wendden tot den Raad in Groningen , welke deswege aan
4
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den Hoofdling schreef. Inmiddels liep de twist nog hooger door de
uitspraak der twaalf gezworenen , die eenen Reiderlander uit Weener,
welke onder bescherming van de Hamburgers , de vijanden van den
Hoofdling, stond, in een geding gelijk gaven tegen iemand, die door
Egge werd voorgestaan. Met dit vonnis was deze laatste zoo weinig
te vreden , dat hij den Reiderlander opving en een tijd fang in
zijn slot te Wedde opgesloten hield. Op de klagten der Renters
van Weener trok de Raad in Groningen zich dit geval aan , hetwelk Adding zoo bevreesd maakte , dat hij zijne toevlugt tot
den Munsterschen Kerkvoogd nam, die daarop den Raad ernstig bedreigde , indien zij vender voortging zich met de zaak in te laten.
Deze liet nu de zaak slippen ; en bewerkte zelfs bij de Hamburgers,
die zich gereed maakten om Egge met de wapens te overvallen
en zijnen burgt te bemagtigen , dat zij daarvan afzagen. Waarschijnlijk is deze zaak wel gesust door eenige voldoening die Egge
den Oost-Fries zal gegeven hebben.
Daar Egge
dding, de zoon was van Reinste, de zuster
van Imel Abdena, voormalige Proost en Hoofdling te Emden , werd
hij, toen deze in 1455 overleden was, de naaste en regtmat ine erfgenaam
van diens goederen, waartoe ook de Burnt te Emden, met de daaraan
verbondene bezittingen en goederen behoorden dock de kleinzonen
zijner twee broeders maakten ook aanspraak op die nalatenschap.
Van dezen nu rum Ulrich, Graaf van Oost-Friesland , twee derde
gedeelten van bet erfregt van het gezegde Slot , van de heerd en
daaraan verknochte heerlijkheid o v er terwijI zij slechts een derde
daarvan aan Egge toerekenden. Deze weigerde evenwel standvastig
de overbragt van dat aandeel aan Ulrich over to dragen , doch in
het jaar 1466, weal, door bemiddeling van benoemde scheidslieden,
deze zaak gevonden , en Egge bewogen , om zijn geheele erfregt op
die goederen , in ruiling tegen Wychuisen bij Hinte , tegen de 'widen te Loppersum enz. aan U 1 r i c h of te staan en zich met hem te
verzoenen.
Welke pogingen Egge ook aanwendde , om de ingezetenen tot
onderwerping te brengen , dit mogt hem niet gelukken , want de
ingezetenen vernieuwden in het jaar 1470 op eigen gezag en zonder zijne voorkennis hun landregt , waarin zij zich de keuze dee
Renters toekenden. Of Egge nu , daarover te onvreden , bij den
1V1unterschen Kerkvoogd Been troost gevonden en daarom zich tot
anderen gewend heelt , blijkt niet , maar dit ten minste is zeker ,
dat hij , in 1474 , van de A bt van Corvey ter leen nam bet land van
Westerwolde en de voogdij te Winschoten , bij Welke beleening
evenwel van de zijde des Abts voorbedongen werd , dat zij niet
mogt strekken tot nadeel d -er regten , welke de Bisschop van Munster
op Westerwolde had , naar inhoud der voorheen gemaakte verdragen.
Egge was nu op deze nie ► e verbindtenis zoo stout , dat hij in
bet volgende jaar , het geregt van de gewone plaats te Vlagtwedde
naar zijn Slot te Wedde overbragt , tegen de oude gewoonte en tot
nadeel der kooplieden en van den handel tol vorderde ; met de
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nitvoering der vonnissen naar willekeur handelde; de voordeelen der
Regters aan zich trok ; somwijlen de straffen verzwaarde ; de visscherijen der ingezetenen beschadigde en de ,oude vrijheid verkortte;
waarbij hij bovendien _yele afzonderlijke geweldadigheden
in personen te beleedigen; hunne kudden weg te nemen ; lieden te
schelden en te slaan ; des nachts huizen aan te vallen ; de huislieden in kluisters en gevangenis te werpen ; hunne huisraden voor
boete weg te halen , en dat ales onder de schaduw van den Mansterschen Bisschop. Eindelijk werd het yolk hierover woedend en
hij in 1475 in eenen oploop gedood.
Zie Tegentvoordige staat van Groningen en de Ommelanden,
D. I. bl. 163 en 164 , 178 en 179. D. II. bl. 404-413 ; W e st e n d o r p , Jaarboek van en voor de provincie Groningen, St. II.
bl. 520-524 , 540 , 562 , 583 , 613 , 614 en 618.
ADDING (HuGo) , de zoon van den voorgaande , deed in 1477
hulde en eed aan den Bisschop van Munster, en volgde zijnen vader
in het leen van het slot en de heerlijkheid van het land van Westerwolde op. Inmiddels straften de Munsterschen eenigen der doodslagers van E g ge A d d i n g. Een der beschuldigden echter door
Oren ontslagen zijnde , werd door H u go A d di n g gegrepen en op
bet rad gelegd. Deze Hoofdling overtrof nog zijnen vader in brooddronkenheid en wreedheid ; hij roofde en smulde met zijne trawanten ;
kwelde velen nit dartelheid; legde het yolk nieuwe lasten op; sloeg
sommige lieden in kluisters om hun geld of te persen , en plaagde
eenigen , met hen te dwingen , dagelijks op eene geheel nieuwe en
ongewone wijze voor hem te arbeiden. Zelfs boonden zijne trawanten
op zijne aanmoediging den geemelijken stand. Den Pastoor van
Onstwedde op zijn Slot ontboden hebbende , weed hij ,zeer getergd
en vertoornd door 's mans vrije en mannel.ijke taal , waarom .hij
hem de handen op den rug deed binder, zoo door duin en dal
slepen, en eindelijk door de paarden vertrappen en van een scheuren.
De voornaamste ingezetenen over deze ontmensehte daad verontwaardigd , besloten den Onstwedder Priester naar Rome te zenden , ten
einde de regtvaardigheid van den Pans in te roepen. H u g o Adding
had dit naauwelijks vernomen , of hij brak hij nada in de woning
van dien Priester, waar bij met de zijnen eerst alle huisraden, de
heilige vaten en kleederen vernielden , den tempelschat roofden en
de hedienden sloegen en ontkleedden ; eindelijk grepen zij den
Priester zelven , wierpen hem buitenshuis, mishandelden hem deerlijk en verdronken hem in den stroom. Toen bet yolk daarna het
lijk uit het water haalde, om het behoorlijk te begraven , verbood
A d d i n g zulks en gelastte dat men het hewaren zou , ten einde
het , wegens het misdrijf van zelfmoord , te verbranden. Het yolk
bragt nu het lijk in de woning des Prieslers en hield er drie dagen
de wacht bij , daarna werd het voweerst , met toestemming des
Dekens , tot nadere kennisneming , in ongewijde aarde bijgezet ,
maar eindelijk op last van den Officiaal van Osnabrugge , die ec
het geestelijke gezag voerde , tip eene gewijde plaats plegtig ter
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aarde besteld. Reeds had het yolk de wapenen opgevat , otn w raak
rover deze schenddaad te nemeu , toen de opstand werd voorgekomen door den invloed der Munterschen , die van de zaak kennis
namen; de begeerlijkheid van Hugo tegen gingen , en binnen
zekere palen terug bragten.
In het volgende jaar ontstond er verschil tusschen den lloofdling
en de stad Groningen over Blijham en Bellingewolde , die hij tot
het Westerwoldsche trok , terwiji de Raad van Groningen , als be=titter van het Oldambt , beweerde, dat zij aan dat laatstgenoernde
Iandschap onderhoOrig •aren. De Groningers belegerden hierop
.zijnen burgt te Wedde , welken zij overmeesterden en tot vreugde
des landmans ten gronde toe slechtten. De moeijelijkheden , waarin
het sticht Munster destijds gewikkeld was , beletteden den Bisschop
•om zijnen leenman volgens pligt bijstand te bieden , en zich later
.schikkende naar de tijden , verliet hij hem en stond voor vijf en
twintig honderd Rijnsche Guldens aan den Raad der stad Groningen of al dat regt , hetgeen Hugo en diens voorouders over Westerwolde gehad hadden , >onder voorwaarden van met het weder
opbrengen dier sorn ook het leen zelf in te lossen.
Adding aldus door zijnen leenheer ontzet , zocht eerst huip bij
‘de abdij .van Corvey,, waaraan hij zich in 1482 tot leenman opdroeg,
(loch bewilligde eindelijk in 1486 in de Noorzeide verpanding van
Westerwolde , door den Bisschop aan de -stad ; nu stond ook de
Bisschop wederkeerig aan hem toe , om zijn Slot te Wedde, weder
.te mogen herbouwen , mits het niet sterker noch vaster te waken,
dan de Bisschop zou toestaan en goed vinden. H u g o , die nu ook
zijne onderhoorigheid aan den Bisschop erkende , droeg zijn slot met
toebehooren als -een open huis aan Bien kerkvoogd over tot een vrij
gebruik , mits steeds op 's Bisschops eigene kosten , stierf Hugo
zonder echte kinderen , dan -vervielen het slot en diens toebehooren
en geregtigheden aan het Sticht.
Van zijne verdere lotgevallen en dood vinden wij niets geboekt..
Aileen weten wij dat hij twee zonen , J u r g e n en Z w e d er , heeft
nagelaten.
D. 1. bl. 179 en
Zie Tegenw. Staat van Gron. en Ommel. ,
180, D. II. bit 115 en 424 ; N. Westendorp, Jaarb. van
en voor de Prov. Groningen, St. II. bl. 621 , 622, 624-626,
635 , 636 en 652.
ADEL ; was , volgens het verhaal der oude Friesche schrijvers , de
vader van Fris o, die voor den stam.vader der Frieze! worth gehouden. Adel zou. een koning in Indio geweest zijn. en het gebied
gevoerd hebben in zeker landschav, dat zij Benedicta Frisia noemen , en door latere aardrijksbeschrijvers Prasidae , doch bid Q u i nt us C ur tius Pharasii beet. Uit zijn rijk verdreven door den tyran Agrammes, week A e I, vergezeld van zijne drie zonen :
Friso, Sa x o en Bruno, naar Athene, waar S ax o een leerling
Nan Plato werd, doch Friso, meer lust in den wapenhandel hebbende, zou Filipp us van Macedonia en . daaena Alexander den
,

,
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Groote in den krijg gevolgd zijn , en 313 jaren voor Christus geboorte met zijne vloot in Friesland zijn aangeland.
Zie Ocko Seharlensis, Crony, van Friesl.; F. Sjoerds,
Elston Jaarb. D. I. bl. 19-21; K o k , Vaderl. Woord. ; C h alm o t , Biogr. Woord.
ADEL was , mede volgens de oude Friesehe schrijvers,, de oudste zoon van Friso, dus een kleinzoon van den voorgaande. Hij
zou zijnen vader 245 jaren voor de geboorte van Christus in de regering zijn opgevolgd. IN was een zachtzininig man, meer tot vrede en rust dan tot oorlog genegen , die niet alleen zijns vaders wetten en regeerwijze bekrachtigde , maar ook onderscheidene nieuwe
schikkingen in den staat maakte. Ook hragt hij de godsdienstige en
hurgerlijke wetten in een ligchaam bijeen , en deed ze in geschrift
stellen. Met zijne naburen steeds in vrede en eensgezinkheid levende en tot eenen besehaaiden en vriendelijken omgang genegen , gaf
hij zijne onderzaten vrijheid , om zich in gezelschappen met drinken
te vermaken , mits daardoor onderlinge vriendschap werd aangekweekt en de vermakelijkheden niet tot buitensporigheid uitspatteden. .,Om daarvoor te zorgen was over ieder gezelschap een Overste
of Toeziener aangesteld , bij hen Sjard genaamd , wiens ambt was
toe te zien , dat alles behoorlijk toeging , en er gecn ongeoorloofde
vermakelijkheden plaats grepen. Voorts, verhaalt men dat Adel
zich in het huwelijk begat* met Zuobina, dochter van eenen Koning van Zwahen , bij wien hij eenen zoon verwekte , Ubbo genaamd , die naderhand zijn opvolger werd. Vijf en twintig jaren geheerscht hebbende, zond Adel zijn broeders zoon , S c h o t tus,
met een aantal yolk naar het noorderdecl van Brittanje, die aldaar
eene volkplanting stichtte , en het land naar zijnen eersten bewoner
Schotland deed noernen. Adel zou tot het jaar 151 voor Christus
geboorte , dus 94 jaren , in Friesland geregeerd hebben. Zijn dood
was een groot verlies voor zijne onderdanen , en tot geheugenis van
zijne allerroemwaardigste zeden , werden , naar men voorgeeft , namaals alle welgemanierde aanzienlijke lieden Adeli n`g e n of v a n
den Adel genaamd.
ZieOcko Scharlensis, Cronyk van Friesland ; F.Sjoerds,
.Histor. Jaarb. , D. I. bl. 27 en 28 ; K o k , Vaderl. Woord.;
Chalmot, Biogr. Woord.; P. Arend, Algern. Gesch. des Fad.
D. I bl. 310 en de daar aangeh. Schrijvers.
ADELA_ of ATHELE de tweede dochter van W i ch m a n , Graaf
in Hameland , en hem , naar men wil , in of omstreeks 955 ffeboren , was , dewijI hare oudste zuster, , Luitgaard, zich den geestelijken staat gewijd bad , de eenige rijke erlgenarne van haren vader.
Adela wordt als een gedrocht in menschelijke gedaante algeschilderd. Zij was wraakzuchtig, hoogmoedig , wulpsch en tot alles
wat slechts begeerten en lusten kan voeden , ongemeen genegen.
Hare stem was schel en schreeuwend , zij gebruikte onbetamelijke
woorden , haar gelaat teekende valschheid , en zij was zoo wispelturig,
dat zij alle oogenblikken van voornemen veranderde. Aileen hare vlijt en
,
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handigheid worden zeer geprezen , want zij had altijd een groot aantal
jonkvrouwen rondom zich , die !mar in het weven , borduren en
het vervaardigen van kostbare kleederen behulpzaam waren. Haar
vader, op den Eltenberg een klooster gesticht en daarin L u i tg a a r d
tot Abdis aangesteld hebbende, had dit met toestemming van Keizen 0 t to I. met de meeste zijner heerlijke goederen begiftigd.
Adel a, die reeds vroeger met I mad , een Heer uit een oud Nederlandsch geslacht, dat goederen in het bisdom van Utrecht bezat , getrouwd was , beweerde dat haar vader, volgens de Saxische
wet , zonder hare toestemming zijne goederen niet mogt vervreemden , aangezien bij die wet alle vervre.emding van riddermatige goederen , zonder de uitdrukkelijke bewilliging der - naaste erfgenamen ,
gestreng verboden was. Op deze gronden haren eisch vestigende ,
bestond Adela hare zuster Luit gaard op allerhande wijzen te
verontrusten en • haar alien binder en bedenkelbken boon toe te brengen , vooral na den dood van haren gemaal , bij wien zij twee
zoons en twee dochters gewonnen had. Hierover en over het losbandig gedrag van Adela, die met Bald er ick , Graaf van Uplade
of Houberch, in ontueht leefde , verontwaardigd , rukte G o di z o. een
parer bloedverwanten , op tegen bet slot waar A d e 1 a en Balder ick
zich bevonden , nam het geweldiger hand in , en stak er , na het
uitgeplunderd te hebben , den brand in.
Adela, die, even als Balder ick , de handen yan Godi zo, ter
naauwernood ontsnapt was , waartoe haar de duisternis van den nacht
behulpzaam was geweest , werd hierdoor no meer verbitterd en
nam , naar men wil , het besluit om hare zuster door vergif van
kant te helpen hetgeen haar dan ook eindelijk door eenige omgekochte booswichten gelukte. Nu maakte zij zieh met behulp van
den gezegden Bald er i c k met geweld meester van de goederen
die door haren vader aan de Abdij van Elten geschonken waren.
Doch eerlang werd zij op bevel van Keizer 0 t to HI nit het bezit
daarvan verdreven. Om zich nu echter in eenen wettigen man eenen
beschermer te verwerven , begaf zij zich met Bald er i c k in het huyeti* , waarvoor zij zich uit hoofde van de ongelijkheid van geboorte, wel zou gewacht hebben zoo tang hare zuster leefde, want
Balderick was wel dapper, rijk en rnagtig , dock stamde niet nit
zulk een luisterrijk geslacht of als_ zij , en was slechts door zijne
aanstelling als Graaf', waarmede men somtijds lieden van lage geboorte vereerde, geadeld. Beide zochten de geestelijkheid , door
bet slichten van een klooster en het schenken van aanzienlijke goederen , aan zich te verbinden.
]Naauwelijks was dit ongelijke hnwelijk nu voltrokken, of B a 1d e r i c k nam , op mad van zijne gemalin , gewapenderhand bet dorp
Elten in , en deed de in het klooster geweken dorpelingen zoo vinnig met allerlei slingergevaarten bevechten , dat daardoor niet slechts
de altaren geschonden werden , maar de verweerders zich bovendien
genoodzaakt zagen, om hen diegenen , op wie zijne gemalin het meest
gebeten was , in handen te stellen, zoodat bib die, als in zegepraal ,
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gesvankelijk uit het klooster wegvoerde. Ilierop kwam de Keizer te
Nymegen , waar ook , op zijne aanschrijving, ,e en groot getal Geestelijken en Rijksvorsten bijeenktramen. B a 1 de ri ck wist , zoo door
tusschenkomst van velen zijner vrienden , als door het geven van
eene goede som gelds, 's Keizers gramschap te bedaren , die daarop
de begiftiging , door Graaf W i c h m a n gedaan , hier bevestigde ,
behalve dat A d e I a vier hoven (cartes) terug bekwam , terwij1 zij
overigens in het bezit van al haars vaders aanzienlijke goederen
bleef.
In het begin der 11de eeuw leefde er to Vreden een Saksische
Graaf, wiens aanzienlijke goederen alien aan den regter Rijnoever lagen , terwij I aan de linkerzijde , waar B a Id e r i c k magtig was ,
niets bezat dan de goederen zijner vrouw , de dock ter van Godefried , oom van Bald er ick. Deze Gode fr i ed was keizerlijke
landvoogd van het land tusschen Rijn en Waal; nadat hij in of kort
na het jaar 1009 overleden was , werd zijn zoon door den Keizer met
de Landvoogdij begiftigd ; daar deze echter zwak van geest en ligchaam.
was , leidde zijn zwager W i c h m a n hem naar zijnen zin en voerde
onder zijnen naam het bewind. Bit stuitte Balderick, maar
vooral de trotsche A de 1 a, geweldig tegen de Borst. Wickman
dit bespeurende , zocht het vertrouwen der landzaten van den linker
Rijnoever te winnen , ten einde B a l d e r i c k te kunnen wederstaan ;
dit gelukte, en op hunnen raad stichtte hij een slot, niet ver van de
Naas gelegen , ten einde de pogingen van B a I d e r i c k tegen te gaan,
die echter deze sterkte belegerde , door honger tot de overgave dwong )
endbztig,orvwadenN vrijalogte
staan, noodzaakte bet slot met eigen band of .te breken.
Wi chman, door dit verlies niet ontmoedigd , trok nu andermaal
den Rijn over en bevestigde het slot Manna, nu Monreberg , in bet land
van Kleef, dat insgelijks door Balderiek belegerd werd, doch eindelijk werd opgebroken , waarna de vrede door de bemiddeling van den.
Keizer voor eene poos hersteld werd. Op dit verdrag vertrouwende, vertrok W i c h m a n in bedevaart naar Rome. Adela nam deze gelegenbeid waar , om haren man tot nieuwe vijandelijkheden aan te zetten.
Deze nam zijnen toevlugt tot den Keizer, die hem in plaats van God efr i e d s zoon tot Landvoogd aanstelde , waarna lib door list het kasteel
Gennep , dat dien ongelukkigen jongeling toebehoorde , innam. W i c h
Ewa n , die zich Coen in het Alpische gebergte beyond , had dit naau'welijks vernomen , of hij snelde terug, en het gelukte hem A d e lb al d u s , den negentienden Bisschop van Utrecht, in zijn belang
over te halen, die een voordeelig verdrag voor Wich m.an bewerkte , dat echter met Been beter trouw dan het vorige onderhouden werd ; want B a I d e r i c k , 's anderen daags met weinig gevolg
den Rijn overstekende , om zijne zuster te gaan bezoeken , werd, terwij1 de paarden ontzadeld in de weide liepen , door de bezetting van
lamina overvallen. Hij zelf nam schandelijk de vlugt en stale in
een schuitje den Rijn over , doch zijn gevolg zocht , na zich moedig te hebben te weer gesteld, ecne schuilplaats in de kerk , alwaar
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zij kort daarna door W i chm an , die zich bij Coeval in de nabijbeid
beyond , overronipeld werden en gevankelijk naar Monna gebragt.
Deze nederlaag maakte de knechten van B a Id e r i c k rnismoedig ,
dewijI het geluk bun tegenliep, en zij geen andere belooning dan
schampere woorden van A d e l a onts- ingen , die bun zelfs voor den
geringsten misslag deed batmen of de nets en ooren afsnijden. Een
nieuw verdrag herstelde de rust , en Wich in a n werd nevens llertog God f ried, in bet jaar 1012 , bevelliebber N an bet Leger, dat
de Keizer tegen de Brabanders zond , en het kasteel Leuven belegerde , zonder het te kunnen innemen. Balderick, die onder de
band met de Brabanders heulde , werd door zekeren Gerhard, die
in dienst was van IV i eh m a n , gevangen genomen , naar Norma
gebragt en aidaar zeer smadelijk behandeld. Gerhard wilde hem
niet op vrije voeten stellen , voor bij het slot Aspel had overgegegeven en 2000 pond zilver betaald, 'welke som , op voorspraak van
Wich ma n, op 400 pond verminderd werd. Dit had eenen niertwen vrede ten gevolge; de beide Reeren leelden nu eenige jaren in
scbijnbare vriendschap en bezochten elkander.
De snoode Adela, midderwijI alle banden der natuur vergetende,
liet , betzij nit hebzucht , of op raad en aanhitsing van B al der ick
Karen ondsten zoon tit haar eerste huwelijk , Dirk, wien bet graafschap Reneum volgens wettig erfregt toekwam , den 7 April 1014,
door eenige omgekochte booswicbten , op zijn slot Uplade , niet
ver van Elten , om het Leven brengen. bit snood en gruwelijk bestaan haarde een algemeen afgrijzen. Haar tweede zoon, M e i nwer c k„, Bisschop van Paderborn , die zich met den Keizer in Italie
beyond , had naauwelijks de tijding van den moord zijns broeders
ontvangen, of hij daap,-de zijne onlaarde rnoeder voor het gerigt te
Dortmund , waar zij van dit gruwelstuk werd overtuigd en ter dood
veroordeeld. Op i'oorbidding van hare vrienden sehonk haar de
Keizer het !even, onder voorwaarde, dat zij en Balderi ek eenige
barer erfgoederen aan de kerk van Paderborn zouden afstaan. Dit geschiedde ; doch weldra hief A d e l a over den afstand luide klagten aan
en schonk , nit wrok en haat tegen haren zoon , eenige landgoederen op
den berg Lare , bij lieimenberg, aan de kerk te Ellen. Mein w e r ek
kwam op dit berigt herwaarts, A del ia traehtte hem te ontvlugten ,
dock werd achterlkaald en gevangen genomen. Mein w e r c k vermaande haar ernstig tot verbetering van lcvenswandel , doch bekrachtigde de gift aan de kerk te Elten. De maat barer gruwelen
was echter nog niet vol gemeten. Want eens dat Bald eri c k
W i c h m an met zeer veel betoon van vriendschap ontvangen had,
traehtte zij hem, buiten weten van haren man, door vergif van
leant te helper] , en wen haar dit niet gelukte , liet zij hem bij zijn
vertrek nit het slot, door twee omgekochte personen vermoorden.
Dit gruwelstuk verrigt zijude , Meld Bald er i ok , hoewel daaraan
ouschuldig ztinde , zich binnen Uplade schuil ; mar Wich man s
-rienden op de been komende, belegerden dat slot , hetwelk hij
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uit vrees van straf heimelijk verlict , om zich bij den Aartsbisschop
van Keulen in veiligheid te stellen , de verdediging van die sterkte
aan Adela overlatende , die zich met evenveel beleid als moed
van deze laak kwcet. Op het berigt evenwel dat de Keizer mede
in aantogt was, gaf zij het slot, onder beding van vrijen altogt ,
aan Ad elbold, Bisschop van Utrecht , en Bernhard, llertog
van Saksen , over , die het deden in brand steken en tot den grond
toe albreken. B a l d c r i c k maakte zich nu door verraad rneester
van Monna , doch ook deze sterkte werd op last des Keizers met
den grond gelijk gemaakt. Voor den troon gedaagd om zich wegens Wichmans dood te regivaardigen , bood hij , aldaar versclajnende , aan , zich door eene plegtigen eed te zuiveren , maar
de Hertogen G o d f r i e d en Bernhard verzettede zich daartegen,
uithoofde hij reeds meermalen zijnen eed gesclionden had en
dreigden hem zelfs met den dood. Doch de Keizer , op wicns
vrijgeleide hij verschenen was , liet hem ongehinderd naar Hengebach vertrekken , alwaar zijn vriend Gerhard, Heer aan den Moezel , hem een verblij f schonk ; naderhand verwierf hij vergiffenis ,
doch ten koste van het grootste gedeelte zijner goederen , en stierf
kort daarna in 1019 of 1020 in de uilersie armoede.
Adela, zich na de overgave van Uplade naar Keulen begeven
hebbende , werd aldaar , ontbloot van eigen middelen , door de geestelijkheid onderhouden en overfeed Diet lang daarna op den 1 April.
Zij werd bij de kerk van St. Pieter hegraven ; maar eene buitengewone overstrooming , door een zwaar onweder veroorzaakt , gaf
aan het water zulk • cene kracht , dat naar lijk uit bet graf geligt
en in den Rijn geworpen werd , zoodat men het nooit heeft kunnen wedervinden. Met B a Id e r i c k en A dela eindigde het doorluchtig en eens zoo vermogend geslacht der Graven van Hameland.
Zie G. van Loon, Aloude Hollandsche Ilistori , D. II. bl.
203, 318-220 en 255-271; W. A. van Spaen, Oordeel-

kundige Inleiding tot de Historic van Gelderland, D. bl. 64,
71, 104, 120, 135 en 143; .1. P. Arend, Algerneene
Geschiedenis des Vaderlands , D. II, St. I, bi. 45, 91-97.
ADELAIDE. Zie ADELHEID.
ADELARD , gehoren in 753 in de Nederlanden , was een zoon
van Graaf' B ernard , kleinzoon van Karel Martel , en werd
opgevoed aan het liof van zijnen oom P e p ij n , van waar hij naar
de abdij van Corbie week ; doch de lust naar grooter afzondering
deed hem naar bet klooster van Monte-Cassino gaan. Karel de
Groote deed hem echter in het jaar 777 terug komen en stelde
hem in het jaar 796 tot eersten Staatsdienaar van zijnen zoon
P e p ij n , Koning van Italie, aan. In het jaar 809 werd hij met
eenige Prelaten naar Rome geionden , om het verschil wegens den.
uitgang van den II. Geest te beslissen., In bet volgende jaar
overfeed P e p ij n , die eenen zoon van 12 of 13 jaren , Bernard
genaarad , onder zijn bestuur 'naliet. Deze , zich benadeeld ziende,
door de verdeeling welke Lodew ij k de Prone onder zijne-
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kinderen deed en waarbij hij Ita1ie aan Lo tharius toekende , stond
in 817 tegen zijn oom op , en daar A delard in dit geschil de
partij van Bernard hield , werd hij , toen deze ongelukkige Vorst
overwonnen was , door L o d e w ij k naar de abdij Noirmoutiers
verbannen. Drie jaren daarna echter terug geroepen zijnde , begaf
hij zich weder naar de abdij van Corbie , waarvan hij Abt werd ,
en overleed aldaar in 826.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Al8emeen Historisch Woordenboek op het woord.
ADELART, Abt van Ludingakerk, in Friesland, die omstreeks
het jaar 1170 leefde , bevredigde den strijd , welke ten zijnen,
tijde , tusschen de Friesche Edelen gerezen was. Doch T a k o
arliga, het hoofd van eerie der twistende partiien , verbrak telkens het geslotene verdrag , weshalve A d e l a r d , ten einde de
voortdurende onlusten voor goed te dempen , zich meester maakte
van het kasteel en de onruststoker Tak o diens kwade trouw met
den dood deed bekoopen , terwijI het kasteel ten gronde toe ge-sloopt werd.
Zie : Luiscius, Algerneen historisch, geographisch en genealogisch Woordenboek , op het woord.
ADALBALDUS en ADELBERON. Zie ADELBOLDUSADELBERT , in de brieven van den H. Boni fa ci us AAL
BRECHT en bij Joan G e r b r a n d van Leiden ATIIALBART genoemd,
was afkomstig nit Engeland en Monnik geworden onder St. Egbert
in Ierland. Toen Willibrord in het jaar 690 naar Friesland
kwam , heeft A d e l b e r t hem met nog tien andere reisgenootea.
vergezeld en werd Leviet genoemd , zoodat hij waarschijnlijk Dia-ken zal geweest zijn. Door Wiilibrord naar Kennemerland gezonden , wist hij door zijn zachtaardig karakter en deugdzamen wandel de aangeborene woestheid der landzaten zoodanig te bedwingen , dat velen den dienst der afgoden verlieten en het Christendom
aannamen. Aldus van plaats tot plaats voortgaande, kwam hij eindel.ijk ter plaatse, later Egmond geheeten , waar hij zijn verblijf nam
ten huize van zekeren Eggo , van wien naar sommiger meening
de naam Egmond zou afkomstig zijn , en predikte aldaar mede het
Evangelie van Christ u s. Men zegt , dat hij van daar vertrekkende , beloofde weder te zullen komen als de korrels van eenen appel , die door het vuur, verbrand waren , weder groen Al'orden en
uitspruiten zouden. De korrels sproten uit en A de lb er t hield
zijn woord. Hij heeft , zoo to dier plaatse , als in geheel Friesland
onderscheidene jaren gearbeid en wel tot aan zijnen dood , die den
24 Junij , volgens sommigen van het jaar 740 , volgens anderen
van 745 voorvicl. Men getuigt van hem , dat hij was beleefd ,
ootmoedig , zachizinnig en met eene . groote zucht bezield om de
menschen tot de zaligheid te brengen.
Zie G. van Loon, .dloude Bollandsche Histori, D. I. bl. 290,
321-323; II. v( an) II( cuss en) en II. v( a n n), Kerhelijke
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D. I. bl. 29-31 ; van Hoogstraten en Brouerius van
Nidek, Groot Woordenboek ;
Wagenaar , Vaderlan dsche
Historic , D. II. bl. 357 en 373 ; Kok, Faded. Woord. ; C Ii a 1m o t , Biograph. Woordenboek.
ADELBERT een Frank , werd door Boni fa c i.n s , den tweeden
Bisschop van Utrecht , van zijn Priesterambt afgezet , omdat hij
beweerde , dat men den Apostelen en illartelaren geene kerken behoorde toe te wijden. Hiej rigtte ondertusschen kruisjes en bedehuisjes op langs de beken en in de velden en waar hij het slechts
goed vond , en hield daar godsdienstige bijeenkomsten , in plaats
van in de gewone vergaderplaatsen. Hij gedoogde nict , dat iemand
zijne zonde voor hem beleed. vindt men getuigd , dat hij
zou voorgegeven hebben , elks zonden te kennen , die hij zonder
dat ze hem beleden werden , zou hebben vergeven. Ook zegt men ,
dat hij zich den naam van Apostel gaf. Ten laatste geraakte hij in
de gevangenis te Fulda , alwaar hij is overleden. 116 stond zeer
diep in de gunst des gemeenen yolks, want zoodra was hij nict
gevat , of de gemeente riep dat men Naar eenen Apostel , eenen voorstander , eenen voorbidder , eenen wonderwerker ontrukt had.
Zie W a g e n a a r , Vaderl. Historic , D. I. bl. 392 en 393;
Kok, Vaderl. Woord. ; C h a I m o t , Bior„r. Woord.
ADELBERT , de oudste zoon van Aarnout, Graaf van Holland, bekwam hij erropvolging, na zijns vaders dood , waarschijnlijk in
998 , bet slot van Gent , het graafschap Aalst, de vier A mbachten: Assenede , Bouchout, Axel en Hulst , en alzoo alle de staten , welke zijn
vader in Vlaanderen •bezeten had , waardoor van Item al le de latere
Slotvoogden van Gent en Graven van Vlaanderen , tot dat die lawden eindelijk met Vlaanderen vereenigd werden , afstamrnen. Later
in het slot te Trier, dat ter eere van het Ileilige Kruis gebouwd
was, van wege zijnen oom Adel bero, die naar den bissehopsietel van Trier dong , het bevel voerende, verdedigde hij dit manmoedig tegen hen , die bet voor P o p p o , welke door den Keizer tot
Bisschop was aangesteld , wilden bemagtigen ; doch eindelijk werd
bet door A d e l b er t s eigen broeder,, Sikko, met list ingenomen ,
waarbij A delbert zelf, in de hive des gevechts , sneuvelde.
Zie G. van L oo n , Aloude Hollandsche Histori , D. II. IA
236, 258 en 259; Arend, Alge;neene Geschiedenis des Vaderlands , D. II , St. I, M. 31 en 61.
ADELBOLD , de tweede Hertog van Friesland , een zoon van
A s c o n , was een zeer onrustig , trikszuchtig en woelziek mensch ,
die zich gestadig bezig hield met twist under zijne naburen te stoken
en oorlogen te verwekken. Hij rive ook krijgsscholen op , in welke
de Friesche jongelingen welke boven de vipien jaren oud waren
in bet behandelen der wapenen onderwezen werden , en zond zijnen
bastaardbroeder Titus B oj ocalis met hulpbenden in bet leger
van Keizer Marcus Aurelius tegen de Wandalen. Eene hende
van 1500 Wandalen begat zich westwaarts naar de grenzen van
Denemarken , welke zich toen verder dan thans uitstrekten , doch
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werd van daar verdreven ; waarop zij zuidwaarts over de Elbe er
Wczer naar den kw van Friesland rukten. Zij waren reeds tot
aan den Eemstroom genaderd then de Friezen met alle magt optrokken , ten einde den vijand de overtogt over de rivier te betwisten. Toen nu de beide legers , in elkanders gezigt , ter wederzijden van de rivier dagen , trok Titus Boj ocalis met achthonderd man uitgelezen krijgsvolk , hooger op de Eems over en
viel onverwachts den vijand op het lijf ,. met dat gevolg , dat er
een groot deel verslagen , en de overigen in den stroom gedreven
werden. Omtrent 400 kwamen er zwemmende over ; doch A d e Ibold hen daar verwachtende , rigtte er zulk eene slagting onder
aan , dat bijna niemand den dood ontkwam.
Adel bold , na deze overwinning in eene uitterende ziekte gevallen zijnde , stelde den Friezen voor , om zijn broeder Titus inzijne plaats , tot Opperbevelhebber , aan te nemen. Dit gesehiedde
en Titus werd alzoo , in het jaar 187 , tot Hertog der Friezen verkoren. Naauwelijks Miter was hij tot die waardigheid verheven , of
Adelbold werd langzamerhand beter en was cerlang weder volkomen gezond. Titus wilde hem nu het bestuur weder overgeven,
(loch A d e i bold die met zijne ziekte zijnen oorlogzuchtigen aard
scheen te hebben afgelegd , wees die aanli )ieding van de hand eneindigde voorts in stilte zijne dagen. Hij overleed in 208.
Zie Ocko Scharlensis, Cronyk van Friesland ; F. Sjoerds,
Friesche Jaarboeken , D. I. bl. 202-204 ; D. Foe k e m a, Schet-

sen van de Fri esche Geschiedenis in het algenzeen en wegens.
het strafreg tin het bijzonder, , D. I. bl. 35 , 36 en 109.
ADELBOLDUS ALEALDUS , ADELBALDUS ATIIALBALDIUS Of ADEL, de negentiende Bissehop van Utrecht, was een Fries van edelegeboorte, die zich nit godsdienstigen ijver in de Benedietijner-abdij van
Lobbes , bij Binche , in Luikerland , begal. Ilij werd er Miter geen Nonnik , mar bleef er sleehts als Klerk. Vervolgens werd hij Raad van
Keizer II e n d r i k II , en kort daarna , omstreeks het jaar 1000, ten
bissehoppeluken zetel verheven. Zijn aanzien ten hove verminderde
daardoor evenwel niet , zoodat lrij zich nog dikwijls in bet gevolg
van den Keizer beyond , waardoor zijn gezag in de kerk nog meer
aanwies. Men prijst hem als zeer. voorzigtig in bet bedienen van
bet bisselioppelijke ambt en in zijne regering , ook was hij zeer
ijverig om de godsdienst en al wat daaraan vast was te beschermen
en nit te breiden , en om de beilige plaatsen die vervallen waren,
te herstellen en te verbeteren. Zoo heeft hij de St. Maartens-Kerk
te Utrecht , die door W i 11 i b r o r d u s gestieht , doeh door de
Denen verwoest was , en die B al d r i c u s van Goor, de vi al itiende
Bissehop weder was heginnen te herbouwen , in 1015 verder opgetrokken , of zoo als anderen willen , na die gelled te hebben
afgebroken weder van den grond of opgebouwd. Ook rigtte bij
in de St. Walburgskerk te Tiel een Kapittel van Kanunniken op ;
doch hoe godsdienstig bij ook wezen mogt , hij kon zijnen toorn en
BERON
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-zijne verbolgenheid over eenig ongelijk niet wel betootnen , maar was
de eerste onder de Utrechtsche Bisschoppen die het harnas aanschoot,
De eerste gelegenheid hood zich daartoe aan , toen de onderdanen van G odiz o, Graaf van Bod e gray en, zijne togtpaarden geroofd en , als in eenen openbaren oorlog bekomen buit , onderling
verdeeld hadden , want hierop sloeg A de lb old u s het beleg voor
Aspel , hetwelk ten gevolg had , dat Go dizo beloofde al le de
schade die den kerkvoogd door zijne onderdanen waren toegebragt ,
op eene redelijke wijze te herstellen.
In of omtrent het jaar 1014 ontving Adelboldus van den
Keizer last om. B a Id erick, Graaf in Ameland , wiens gemalin
Adela, zekeren W ic hman had doen vermoorden , wegens dien
moord te vervolgen en zijne goederen in beslag te nemen. Ten gevolge van dien last sloeg Ade lbo Id us het beleg voor Uplade ,
hetgeen Bald e rick nog tijdig ontweek , terwijI zijne gemalin die
plaats met eene meer dan vrouwelijke dapperheid verdedigde , die
zij ten laatste , onder beding van vrijen uittogt, aan den Bisschop
en diens bondgenoot B e r li a r d, Hertog van Saksen , moest overzeven.
De Utrechtsche Bisschoppen waren destijds in Holland , op eene
wijze gegoed en begiftigd , welke den Graven zeer lastig was en
voet gaf tot vele geschillen. Van dien acrd waren zekere aandeelen in de visscherij en tollen en koninklijke schattingen , jagtregten , vischvangsten en dergelijk en , deels bij giftbrieven toegestaan , deels bij aanmatiging bezeten. Ten einde nu den Utrechtschen
te beletten de visscherij en jagt uit te oefenen , waar de Graaf oordecide dat hun dit niet toekwam , bouwde of herstelde Dirk III ,
die destijds Graaf van Holland was , in 1015 een slot ter plaatse ,
waar later Dordrecht gebouwd is , en belemmerde daarmede de
doorvaart , die hij met eene tolheffing bezwaarde. Deze tolheffing
hood Bisschop Adel b o l d u s , die reeds lang het voornemen geloesterd had orn de aanwassende magt van Graaf D irk te beteu„gelen , eene geschikte gelegenheid aan , orn den Graaf bij Keizer Hendrik II , die te Nijmegen het Paaschfeest kwam vieren , in een
hatelijk daglicht te plaatsen. Hij werd hierin ondersteund door de
kooplieden van Tiel , welke beweerden, dat , indien deze tol niet
werd opgeheven zij noch naar Engeland konden oversteken , noch de
Engelschen bewegen , om herwaarts te komen handelen en alzoo
eindelijk buiten staat zouden geraken den Keizer de gewone schatting op te brengen. 11 e n d r iuk gaf hier , op eenen rijksdag , waar
Graaf Dirk ook tegenwoordig was en vruchteloos zijn regt trachtte te verdedigen , aan G od fr i e d of G o ze 1 o, Hertog van Neder - Lotharingen , last om den Hollander zoo het heette, tot reden
te brengen.
Terwiji G o d fr i e d zich gereed maakte , om de bevelen des
Keizers ten uitvoer te brengen , ondetnam zekere Dirk, een zoon
van B a v o , in de kronijken gemeenlijk D i r k B a v o genoemd, die
na het overlijden van Graaf G o d i z o het graafschap Bodenlo
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(Bodearaven) van bet Sticht ter leen bekomen had , op last van
A d e 1 b o l d u s , de landen van D irk III , door gedurige invalten te verontrusten , doch het Teed niet lang of de Hollandsche
Graaf had zulk eene aanzienlijke magt bijeengebragt , dat het hem
weinig werks kostte , om Dirk B a v o uit diens graafschap te verdrijven , en er zich. , ten nadeele der threchtsche kerk , van meester
te maken. De Bisschop trok wel dadelijk eenig yolk bijeen , met
hetwelk hij Graaf Dirk den 10 Julij 1018 omstreeks den Rijn
slag leverde , doch hij kreeg de nederlaag en er sneuvelde een
groot aantal Stichtsche Ridderen en knapen. Intusschen had G o dfr ie d een ontzettende magt op de been gebragt, waarbij ook de Keizer
eenige benden voegde en die nog versterkt werd met al wat de
Bisschop en zijne Leenmannen in de wapens konden brengen, als ook
door de krijgsbenden van den Aartsbisschop van 'Keulen , van de
Bisschoppen van Kamerijk , Trier , en Luik , eenige Abten en van
drie Graven. Men rukte tegen Dirk op , doch deze ontving zijne
vijanden den 29 Julij 1018 , omstreeks Dordrecht , op zulk eene
heldhaftige wijze , dat de Lotharingsche benden , niet , zoo als de
afspraak was , in goede orde , maar hals over hoofd aftrokken. Er
ontstond schrik in het leger , welke nog vermeerderd werd doordien
men onder de vlugtenden het gerucht verspreidde , als of Hertog
G o d fr i e d zelf, door de Hollanders , of zoo als zij toen nog
heetten , door de Friezen , aangevallen en op de vlugt gejaagd was.
Straks ging er door het geheele leger een kreet op van : a Vliedt
Heeren , vliedt ," zonder dat men refit wise , wie of wat er de eerste
oorzaak van was. Toe!' werd het vlugten algemeen. Die den
stroom bereiken konden , bergden zich , zwemmende of wadende in
de schepen , waarvan sommigen te zwaar beladen te grond gingen.
Die geen tijd gehad hadden, om zich van hunne wapenen te ontdoen
en geharnast te water waren gegaan , bleven in aanmerkelijken getale
in den modder steken , waarin zij versmoorden. Anderen , die de
schepen bereikt hadden , bragten , zonder hunne spitsbroeders of
te wachten , de riemen in het water , en roeiden den stroom op.
A d e 1 b o 1 d zelf ontvfood ter naauwernood met weinige manschappen
in een klein schuitje. Graaf D i rk deze onverwachtte vlugt vernemende , ligtte een gedeelte der bezetting uit Dordrecht , en rende
den vlugtenden vijand achterna. Toen werd er nog eene groote
menigte geslagen en de weg bezaaid met Iijken. Hertog Go d fr i e d
werd zwaar gekwetst , gevangen in Dordrecht gebragt; een aantal
Heeren en Graven bleven op het slagveld , en men wil dat sedert
den tijd van Karel den Groote , geen zoodanige slagting in deze
landen had plaats gehad. Graaf Dirk ontsloeg den Hertog zonder
losgeld, die daarop bij den Keizer 's Graven zoen bemiddelde , ten
gevolge waarvan Dirk het graafschap Bodenlo , zoowel als het land
van de Merwede behield en met zijn gebied voor altijd vereenigde.
Adelboldus overleed den 27 November 1027, na eene regering

van 19 jaren.
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Alle Schrijvers getuigen eenparig dat hij doorgeleerd was in de
goddelijke boeken en bij uitnemendheid ervaren in de wereldlijke
wetenschappen. I1ij schreef onder anderen het leven van Keizer
Hen dr i k II , aismede eene Verhandeling over de wijze hoe
de dikte der sphere te vinden , die hij aan Paus S i 1 v e s t e r II
'zond , met wien hij over de wiskunde briefwisseling onderhield.
Beide die stukken zijn in de vorige eeuw in het Licht gekomen (1).
Voorts heeft men nog van hem : de Laude sanctae crucis, en de
Laude beatae Mariae, sevens nog eenige andere stukjes in dicht
en proza , onder anderen eene Nachtzang ter eere van den ftHartinus en eene Triumf-Liedzang ter eere van den zelfden
Heiligen. De school der Uirechtsche kerk was in zijnen tijd en
door zijne . zorg in de hoogste achting en roem , ook in verafgelegene landen.
Zie G. van L oo n , Aloude Hollandsche Histori , D. II. bl.
251, 254, 262, 264-269, 274-286 en 289; H. v(a n) H(e u ss e n) en H. v(an) R(ij n), Kerkelijke Historie, D. I. bl. 166-169;
Hoogstraten en B. an Nidek, Groot Woordenboek; Wagenaar, Fader!. Hist., D.11. b1.182-141; N. Westendorp,
Jaarboek van en voor de p•ov. Groningen,
St. I. bl. 143;
Bilderdijk, Geschied. des Vaderl., D. II. bl. 8-11 A rend,
Geschied. des Vaderl., D. St. 1. hi. 57-61.
ADELBRICUS , de vierde Bisschop van Utrecht. Zie ALBRICUS.
ADELEN (ADELBRICUS VAN) de derde Potestaat van Friesland ,
leefde omtrent het jaar 830 , en was een neef van de Utrechtsche
Bisschoppen Frederik en A 1 fr i c u s. De Noormannen , die eenen
inval in Friesland gedaan en langs de Lauwers vele schaden aangerigt hadden , werden door hem omstreeks Kollum geslagen.
Zie Hal ma , Toneel der Vereen. Nederlanden en F. Sj oerds,
Friesche Jaarhoehen, D. II. H. 20.
ADELFRICUS , de negende Bisschop van Utrecht. 'Lie ALFRICUS.
ADELHEIDE of ALEID dochter van Dirk Graaf van Kl eef;
gemalin van Dirk VII Graaf van Holland, was eene moedige
en schrandere vrouw,, want Coen bar man te gelijker tijd in oorlog
geraakt was met Boudewijn Graaf van Vlaanderen en zijn
eigen brooder W ill em van 11 olland, en Graaf Dirk tegen
eerstgemelden optrok , werd Naar de krijg tegen Jonkheer W i 11 e m en de Westfriezen toevertrouwd , waartoe zij zich veelligt te
gereeder toonde , omdat men haar , verdaclit hield van de voorname
oorzaak van W ill ems ongenoegen te zijn. A d e l h e i d e met de
onder hare hevelen staande benden , opgetrokken zijnde , sloeg zich
neder te Egmond, waar zij de abdij veel overlast aan deed ; alzoo zij
zich van de kloostergoederen onbeschroomd bediende en onder schijn
van St. Albrecht te willen bezoek en , de Monniken op vele kosten
joeg. her ontving zij een bezoek van B a Id u i n u s v an Holland,
,
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(1) In Leibnitz Rer. Brunsvic. Script., tom. I. pag. 431. en Pezii,
Thesaur. .4necdot. Tom. III. Pars II. p. 83-86. et Praef. p. 8.
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den negen en twintigsten Bisschop van Utrecht, die te vergeefs trachtte
eene verzoening tusschen haar en haren schoonbroeder te bewerken.
Zij bleef te Egmond van den 10 Augustus tot den 12 October 1195,
zonder dat het blijkt , dat er in al Bien tijd eenig gevecht tusschen
haar en de Westfriezen heeft plaats gehad , doch zij had inmiddels
die van Niedorp en Winkel , door geschenken, in haar belang weten
over te halen , die uiterlijk zich nog hielden als of zij Willems
zaak waren toegedaan ; zelfs schaarden zij zich bij diens benden ,
welke zich omtrent Alkmaar nedersloegen , gereed om vrouw
Adelheide of te wachten. Deze trok op hen aan en toen het
gevecht een aanvanu zou nemen, hielden de aanvoerders van de Winkelers en Niedorpers hunne benden aan gene zijde van het riviertje de
Reker of Rekere, destijds daar de grensscheiding tusschen Holland
en Westfriesland uitmakende , terug. De andere Westfriezen Been
'cans ziende om den Hollanderen , die toen veel sterker in petal
waren dan zij , het hoofd te bieden , en vreezende van aehteren
ingesloten to worden , trokken nu langzaam naar de ondiepte der
rivier terug. De Kennemers en Alkmaarders vielen zoo verwoed
op hen aan , dat zij naar den anderen oever der rivier de wijk
moesten nemen. Willem, met weinige van de dappersten, te fang
standhoudende, werd al veclitende in een moeras gedrongen. Daar
omringd aan de eene zijde door het water en aan de andere door
zijne bespringers zou hij ingesloten geweest zijn , had hij niets
bij tijds zijn heil in de vlugt gezocht. De zege verklaarde zich
nu geheel voor vrouw Adelhe i d , die nog tot den 20 November te Egmond verbleef. A de 1 It e i d bezat behalve haren he!denaard tevens eene groote eergierigheid en staatszucht, zoo als
bleek nit het door haar gehouden gedrag bij en na het overlijden van haren gemaal , door ons reeds op het art. A d a in
het licht gesteld.
Lie S. Eikelenberg, Alkmaar en zijne Geschiedenissen
bl. 56 en 57; Wagenaar, [faded. Ilist. D. II. bl. 278 en
279 ; Arend, Algetneene Geschied. des raderlands D. II. st. I.
bl. 184 en 185. .
ADELHEIDE of ALEID eene dochter van Otto I Graaf v an
Gelre en Zutphen en van Richardis, dochte'r van Gerard
Graaf van Klee f; werd in het jaar 1197 door Jonkheer W i 1lem van Holland , den broeder van Dirk VII , Graaf van
Holl and , ten huwelijk verzocht , en hem van haren vader toegezegd , terwijl de bruiloft in het volgende jaar te Stavoren , met veel
pracht , tot groote vreugde van de Friezen en Gelderschen , werd
gevierd ; waar na de vorstelijke echtgenooten naar Willems lusthuis te Oosterzee in de Zevenwolden trokken , en aldaar hun verblijf namen. Door dit huwelijk zag men de Geldersche en Hollandsche Graven zich onderling verzoenen , daar Graaf D i rk
van Holland zijne dochter Ada aan Hendrik zoon van Graaf
Otto van Gelre ten huwelijk beloofde, welk huwelijk echter niet voltrekken is, doordien Ile n dr ik voor het voltrekken van
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het hawelijk , nog zeir jong zijnde , overleed. Niet lang na het
overlijden van Dirk VII , besteeg Adelh eide met haren echtgenoot den grafelijk Hollandschen troon. Zij overleed in het jaar
1218 en was de moeder van Floris IV, Graaf'v an Roll an d.
Zie Wagenaar, Vaderl. Bist.; D. III. bl. 6, 8, 10 en 18;
Kok, Vaderl. Woord. ; Chalmot, Biogr. Woord. ; Arend,
Algem. Geschied. des Vaderl. , D. II. st. I. bl. 188.
ADELHE1DE of ALEID de dochter van Floris IV , Graaf van
Holland en Machteld van Lotharingen, was getrouwd met
Jan van Avesnes, Graaf van Henegouwen, diedithuwelijk
had aangegaan om in haren broeder, Graaf W ille m II , die tevens
Roomsch Koning was, eenen steun te vinden tegen de onregtvaardigheid
zijner moeder , Margaretha van Vlaande re n. Deze toch zocht
op de kinderen van haren tweeden man, Willem van Da mpierre
het erfregt over te brengen. In het jaar 1257 bleef Adelhe id e,
weduwe , met eenen zoon, mede J a n genoemd , die nog onmondig
was. Nadat haar broeder F 1 or i s , in de geschiedenis onder den
naam van F 1 o r i s de Voogd bekend , in het volgende jaar aan
eene wonde , in een steekspel te Antwerpen bekomen , was overleden ,
nam zij , aan wie reeds de opvoeding van haren neef, den jongen Graaf
Flor i s V , was toevertrouwd , ook het bestuur des lands op zich, en
noemde zich P oogdes van Holland en Zeeland, tegen den zin van
vele Edelen , die, de regering van eene vrouw over zich niet kunnende
dulden , eene magtigen aanhang vormden; terwijI andere hare zijde
kozen. Om zich te vaster in het bewind te vestigen , zag Adelheide
zich genoodzaakt naar eenen medevoogd om te zien en koos daartoe haren vollen neef , H endrik VI , bijgenaamd de Zachtmoedige
Hertog van Bra b and, doch deze in • persoon herwaarts gekomen ,
om de voogdijschap te aanvaarden , was weldra gehaat bij de landzaten , vooral om de door zijne hovelingen gepleegde buitensporigheden , hij trok daarom naar zijne staten terug en overleed kort
daarna in 1260. Nu nam het ongenoegen met dubbele krachten
moeder toe , en A d e l h e i d e nun eindeiijk hare toevlugt tot Keizer
Richard, van wien zij in 1262 het verlei van de voogdij in
Holland en Zeeland verkreeg. Desniettegenstaande boden de ILA-landsche Edelen toen aan Otto III, Graaf van Gel re, mede een
voile neef van Koning W illem, de voogdijschap aan. Deze kwam
naar Dordrecht, kondigde aldaar openlijk af, dat hij 's Lands
bewind ten nutte van zijnen onmondigen bloedverwant op zich.
nam , en dadelijk viel hem geheel Holland toe. A d el heide,
die zich met Graaf F 1 o r i s in Zeeland beyond , en eenige Zeeuwen op hare zijde had, verzettede zich tegen hem; doch Otto
trok een leger bijeen , waarmede hij naar Zeeland overstak , om
haar op te zoeken en te verdrijven: hij landde te Reimerswaal op
het eiland Zuid-BeYeland; terwij1 Adelheid e in het westen van
dat eiland hare magt bijeengebragt had. Toen de beide partijen elkander genaderd waren, viel er bij de rivier de Vernouts-ee een hevig
gevecht voor, waarin Graaf Otto eene volkomene overwinning
5
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behaaIde. Adelheide werd van de voogdij ontzet , en Otto sloeg
zelfs de geweldige hand aan haar huwelijksgoed in Holland , zonder
daarvan ooit eenige rekenschap te geven. Zij schijnt echter in het
land en met de opvoeding van Graaf F for i s belast te zijn gebleven. Doch in het jaar 1277 werd zij , wegens het verregaand
misbruik dat zij en hare zonen van de argeloosheid en het goed
vertrouwen des jongen Graafs gemaakt hadden, door Floris V
verpligt Holland te ruimen , waarna zij zich in Henegduwen onthield, waar haar zoon J a n , het bewind in handen had.
Zie W a g e n a ar, Vaderlandsche Hist. , D. II. bl. 391. en D. III.
bl. 6-10 en 18; Bilderdijk, Geschied. des Vaderl., D. II.
bl. 164-166, en Arend, Algem. Geschiedenis des Vaderlands,
D. II. St. I. bl. 337-339 en 343.
- ADELHEIDE VAN POELGEEST. Zie POELGEEST (ADELHE1DE
VAN).
ADELIN of ADELINGUS, nit Friesland, is .bekend door zijne
beschrijving van de zeden en leefwijze der Indianen. Ilij ledde
onder de regering van Karel de Groote , en was een tijdgenoot
van Abgillus, wien men de verdichte beschrijving eener reize
van gemelden Keizer naar Palestina toekent.
Zie Luiscius, Algeineen Itistorisch , Geographisch, en Genealogisch Woordenboek.
ADELS (WIERT) , Stuurman op een kofschip , dat met eene lading rogge en tarwe van Libau naar Amsterdam bestemd was ,
verdient om zijn zonderling moed-betoon hier eene eervolle plaats.
In den oorlog met Frankrijk , op het laatst der vorige eeuw, , werd
dit schip, den 1 Augustus 1794, tien m.ijlen van den Hollandschen
wal door eenen Duinkerkschen kaper prijs gemaakt. De kapitein of,
zooals men toen zeide , devan , Jan Lubbert de II a a_n ,
werd met vijf matrozen van de kof afgenomen ; de Stuurman en
een jongen bleven alleen aan boord van hun schip , waarop een
prijsmeester,, vier matrozen en een Deensche jongen , onlangs met
een Deensch koopvaardijschip genomen, overgingen , ten einde hunne
buit te Duinkerken op te brengen. A dels nam , den tweeden
avond nadat zij genomen waren, de gelegenheid waar , dat de vier
Fransche matrozen zich beneden in het vooronder bevonden , om
het luik toe te smijten en het wel vast , met touwen en daarover
gelegde sloepriemen, toe te sjorreii. Nadat hij dit gelukkig volbragt
had , was de Prijsmeester nog de eenige , die overmeesterd moest
worden , ten einde het schip den kaper te ontweldigen. Deze was
in de kajuit, onkundig van het lot zijner landslieden, en werd door
Adels onverwijld boven geroepen. Op het dek zijnde werd hij
door A de 1 s aangegrepen , weldra overweldigd en overboord geworpen. Nu volkomen meester van het schip , zette onze moedige
Stuurman hers naar Hellevoetsluis, en bragt er , met behulp van de
beide aan boord zijnde jongens , het schip behouden binnen. De vier
Fransche matrozen , die met geen mogelijkheid de gevangenis , waarin
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zij opgesloten waren, konden ontkomen , werden als krijgsgevangenen
aan 8 Lands wachtschip op de reede van Hellevoet overgeleverd.
Zie Vaderl. Hist, ten vervolge op W a ge n a a r , D. XXIX.
bl. 159 en 160.
ADGILT , ADGILLIIS of ADALGISUS de vijkle Koning van Friesland ,
was , volgens sommigen , een zoon van B e r oald, die in eenen slag tegen Clot aril's II , Koning der Franken , zou zijn gesneuveld. Nadat deze laatste hierop geheel Friesland overheerd had , liet hij een
gedeelte aan A dgilt behouden , onder het toezigt van vier hem
toegevoegde Raden , A d gi 1 t aanvaarde alzoo de regering over Friesland ten Oosten van den Vliestroom , met de noordwaarts langs de
Noordzee gelegene landstreken. De tijd , waarop zijne regering begonnen is , viel naar men wil , omstreeks 630 , .toen hij reeds aanmerkelijk in jaren gevorderd was; en dat men hem vier Raden
toevoegde , had niet plaats, omdat hij minderjarig was , maar om
staatkundige redenen , ten einde eenen waarborg te hebben tot getrouwe naleving van de geslotene overeenkomst, zoowel ten opzigte
van de jaarlijksche uitkeering aan de Frankische Koningen , als in
het dienstvaardig ondersteunen , om het Christendom te helpen uitbreiden. Tot meerder verzekering van het laatste moesten de vier
daartoe gekozene Friezen welgevallig aan de Christenen zijn.
Koning A d g i I t was zachtzinnig , vredelievend , verstandig en
volkomen berekend, om met bedaarde voorzigtigheid zich zoo te gedragen , dat hij met de Frankische regering en de Geestelijken in goede verstandhouding leefde , hoewel hij met de zijnen de voorouderlijke godsdienst bleef aankleven; wordende alzoo, door wederzijdsche toegevenheid, alle verbittering vermeden. Doordien de Frankische Koningen zich over het algemeem aan een wellustig en werkeloos leven overgaven , waardoor hunne Groothofmeijers het bewind in handen hadden , en deze door heerschzucht bestuurd , zich
schuldig maakten aan moord, vervolging en andere snoode wanbedrijven ,waarvoor de menschheid terug beeft, en die de stoffelijke
en zedelijke kracht der maatschappijen verzwakken , kon Ad gilt
meer onafhankelijk werden. .Hij maakte vele inwendige verbeteringen , ten einde de ingezetenen , die veel door vijandelijke invallen
en daarop gevolgde verliezen geleden hadden , verademing te bezorgen. Hij voorzag hen van goede wetten , en bevorderde den bloei
van het land, zoowel door het bouwen van steden en dorpen als
door landaanwinningen en het opwerpen van hooge terpen langs de
zeekust , waar de ingezetenen bij overstroomingen, met have en goed,
eene wijkplaats konden vinden. Daar zijn voorname streven was,
om der landzaten welvaart te vermeerderen en te verzekeren , zag hij
het gelaten aan , dat D a gob ert I, die Cl o t a ri us was opgevolgd,
op den regter oever van den Rijn , bij Katwijk , eene sterkte vestigde,
om tollen te heffen , en dat in de nabijheid daarvan aan Geestelijken
inkomsten werden verzekerd en kerkelijke gestichten gebouwd.
Zijne edele onverschrokkenheid toonde hij in zijne handelwijze met den geloofsprediker W i I fr i d; deze, nit hoofde zijner
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trotschheid en heerschzucht als Bisschop van York afgezet , was
op zijne reis naar Rome, om zich deswege bij den Pans te beklagen , in Friesland aangeland , alwaar A d g i 1 t hem en zijn gevolg op
de voorkomendste wijze ontving. Ebroin, de Groothofmeijer van
Th eodorik III, Koning van het Frankische rijk , op W i l fr i d
gebeten , omdat hem door zijn bedrijf het beheer over Austrasie ontvallen was , liet schriftelijk en mondeling den Frieschen Koning
verzoeken den Bisschop om te brengen of in hechtenis te nemen.
Met verontwaardiging las Adgilt den brief, dien men hem gezonden had, den vlugtelingen voor , en offerde hem voor aller oogen
aan de vlammen op. Door het ruwe jaargetijde verhinderd om de
reis voort te zetten , maakte W ilfr i d -zich dit oponthond ten nutte, om , met vergunning van A d g ilt, den Friezen het Evangelic te
verkondigen ; en men wil , dat bijna alle de aanzienlijksten en zelfs
de Koning , benevens vele duizenden van het yolk , de Christelijke
leer omhelsden en gedoopt werden. Hij zag zijne weldadige regering tot aan zijn overlijden , in 679 , door de ingezetenen met
dankbaarheid beloonen , terwijI zij hem daarna bij voortduring in
zegenend aandenken hielden. Na zijne dood kwam zijn zoon It a db o ud aan de regering.
Zie S c h o t a n u s , de Geschied. van Friesland , M. 54 ; G.
van Loon, Aloude Hollandsche Histori , I. 285 en 289 ; H.
v (an) H (e ussen) en H. v (a n) R (ij n), Kerkel. Hist. en Outh.
der vereen. prov. , D. I. bl. 8; Mr. D. F o c k e m a , Schetzen van
de Friesche gesch. , D. I. bl. 59-61 ; Wagenaar, Taderl. Hist.,
D. I. bl. 351 en 352 ; J. P. Arend, .dlgern. Gesch. des Vaderl.,
D. I. H. 307 , 317 en 318.
ADGILT II , de zoon van R a d b o u d , Koning van Friesland ,
was, volgens de meeste schrijvers, zijns vaders opvolger in de regering, welke hij in 723 zou hebben aanvaard. Men leest van hem,
dat hij het Christendom had aangenomen en van vredelievenden
aard was. Hij ondersteunde de Geestelijken in het prediken en verbreiden van het Christendom , en schijnt , even als zijn vader , het
bewind ook over West-Friesland te bebben uitgeoefend , atlhans men
leest van het stichten van Hoorn en Alkmaar onder zijne regering.
Ofschoon hij het Christendom had aangenomen , ging de uitbreiding
daarvan in Friesland niet voorspoedig , doch Adgilt wist , door
zachtmoedigheid en klem, de zwarigheden te boven te komen. Hij
leefde in rust en vrede met het Frankische bewind , met de geestelijkheid en met het yolk ; eindigde zijne regering in 737 en werd
te Stavoren, bij de begraafplaats van zijnen vader hijgezet. Hij liet
twee zonen en eene dochter na. De zonen waren Gondebalt, die
zich aan het hof van Koning Theoderik III in Frankrijk had
opgehouden en zijnen vader in de regering opvolgde, en R a d b o u d ,
die zich bij 's vaders overlijden aan het Deensche hof beyond. De
dochter , C o n iv ella, was met eenen voornamen Fries , Adelbr icu s , gehuwd , die een slot bij Sexbierum had gesticht; vele goederen in die omstreken , de Bierumen genaamd , bezat, en de stamvader van het geslacht van Adelen was.
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Zie Mr. D. F o c k e m a, Schetzen van de Friesche Gesch. , D. I.
bl. 76-78.
ADJE LAMMERTS. Zie LAMMERTS (Ann).
ADMIRAL (JAcos L') stamde of van een aanzienlijk geslacht in
Normandije , en werd in 1699 geboren. Even als zijnen ouderen
broeder J a n, door hunnen vader, een vermogend man , tot de
schilderkunst opgeleid , vergezelde hij hem naar Londen , waar zij
onder het opzigt van den konstschilder en graveur Le Blon werkte , die hen in het maken van prentteekeningen met kleuren onderwees. Zij vervaardigden op deze wijze een grooC portret van
Lodewij k XV , Koning van Frankrijk , dat door dezen zeer hoog
geprezen werd.
Vervolgens met zijnen broeder te Amsterdam gekomen , legde
Jacob zich gedurende dertig jaren inzonderheid toe op het onderzoek
der geaardheid en veranderingen van de insecten , welke hij zeer
naauwkeurig waarnam en afteekende. Hij begon die in het koper
te brengen , doch , naderhand tot IJkmeester-Generaal aangesteld ,
moest hij de uitgave van dat werk staken , zoo dat er slechts drie
en dertig van die platen, zeventig veranderingen van vlinders voor
stellende , na de dood van 1' Admi ral, die den 12 September
1770 te Amsterdam overleden was , in 1774 , te dier stede , met eene
beschrijving van den vermaarden natuurkundige M. II o u ttuin, zijn
in het licht verschenen.
L' A d m iral was zeer oplettend en werkzaarn , doch zijn driftige
aard veroorzaakte hem dikwijls onaangename ontmoetingen en was
lastig voor zijne vrienden.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschiedenis der
Vaderlandsche schilderkunst , D. II. bl. 111-113; I m m e r z e e 1,
Leven en werken der Schilders , enz. , D. II. bl. 147.
ADMIRAL (JAN L') , de oudere broeder van den voorgaande, was
geboren in 1698 , en had de zelfde lotgevallen als zijn broeder , hij beoefende het zelfde kunstvak tot op hunne komst te Amsterdam , waar J a
eerst een bestaan zocht in het schilderen van miniatuur-portretten en
het graveren, zoo als hij dan ook, in 1759 of daaromtrent, begonnen is
de portretten, in de door Jacob de J o n g h bezorgde uitgave van v a It
M an d e r s leven der schilders , te teekenen en te etsen. In dit vak
slaagde hij echter zoo goed niet als in het vervaardigen zoo van ontleedkundige platen , Ms van prentteekeningen , met kleuren gedrukt , waarvan hij , in 1736 en vervolgens , uitstekende proeven leverde in de werken van de Hoogleeraren Albin us en It u y s oh , welke prentteekeningen inderdaad fraai gekleurde teekeningen schijnen. Hij overleeed te
Amsterdam den 2 Junij 1773 , eenen zoon nalatende, insgelijks Xan
genaamd, die mede de schilderkunst beoefende , doch van wien ons
niets naders bekend is. Het portret van den vader , door heat zelye geschilderd en in het koper gebragt , gaat in prent nit.
Zie van Eynden en van der Willigen, Gesch. der Pad.
Schilderk., 1). II. bl. 111 en 112; Immerzeel, Leven en werken der Schilders , enz., D. II. bl. 147.

70
ADO , -de grootvader van St. L u d g e r us , was een bijzonder
godvreezend mensch , die ten tijde van Radboud, • Koning van
Friesland , leefde. Ilij wendde alle middelen aan om zijn vaderland van diem dwingeland te verlossen ; daar echter deze toeleg ontdekt werd, liep hij gevaar om door R a d b o u d vermoord te worden. Ten einde dit te ontwijken , vlugtte hij met zijne huisvrouw
A d e l h a r d a en eenen zoon , Not gri n u s genaamd , naar Frankrijk. Zij werden aldaar zeer heusch ontvangen door Grimoald,
eenen der zonen van P e p ij n , rramen er het Christengeloof aan , en
lieten zich doopen. Ado bleef aan bet Frankische hot, tot hij, na
het overlijden van Rad boud, in zijn vaderland terugkeerde. Ter belooning van zijne goede diensten , beschonk hem Karel Martel
met eenige landen in den omtrek van Utrecht.
Zie Luiscius, Algemeen Ilistorisch , Geographisch en Genealogisch Woordenboek ; Kok, Vaderl, Woord. ; Chalmot,

Biogr. Woord.
ADOLF , Graaf van den Bergh, vermeesterde na de dood van
Reinald V, Hertog van Gelre, in 1423 , het hertogdom Gulick , en wise , twee jaren later, door rijke geschenken , Keizer S
gismund, te bewegen , hem ook met het hertogdom Gelre te beleenen , terwiil de Keizer twee maanden daarna de Gcldersche steden
van deze beleening verwittigde , met bevel om Hertog Adolf hulde en trouw te zweeren. Aangezien A arnout van Egmond,
die reeds twee jaren in het ongestoord bezit van het hertogdom
Gelre geweest was , zich tegen de aanmatiging van Adolf erzette , voerde deze laatste hardnekkige oorlogen , die groote ellende
veroorzaakten , en hem diep in schulden staken , om welke te dekken hij zijnen onderdanen ongehoorde belastingen oplegde. Dit
had ten gevolge , dat vele ingezetenen zijner landen , in de uiterste
armoede werden gedompeld. In het jaar 1437 overleed hij te
Kculen , kinderloos , en stelde zijns broeders zoon , Gerard , tot
erfgenaam zijner goederen. Zijne echtgenoote was Maria, dochter.
van Robert, Hertog van Bar.
Hij was onstuimig en onheschaamd van aard; zoo zelfs , dat bij
zich niet onzag zijnen vader in de gevangenis te werden , ten einde
hem daardoor tot de verdeeling van zijne landen te dwingen. Ook
was hij weinig getrouw aan zijn woord en zijne plegtig gedane beloften , die telkens verbrekende , zoodra hij er sleet) Is voordeel bij zag.
Zie Slichtenhorst, Geldersse Geschiedenissen, bl. 212,
217, 221-225 en 231; Halma, Tooneel der Vereenigde Nederlanden ; Kok, Vaderl. Woord. ; Chalmot, Biogr. Woord.
ADOLF , Hertog van Gelre, de zoon van Aarnout, Hertog
van Gelre, en van Catharina van Kleef, werd geboren in
1438. Aanvankelijk de leiding van zijne voortreffelijke oudere zuster Maria volgende, was hij door haar gevormd tot eenen braven
en edelen jongeling , van wien men groote verwachting mogt koesteren , te meer daar zij hem innige liefde tot en een onbegrensd
vertrouwen op het Opperwezen had ingeboezemd , en hem geleerd
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had , dat de ware godsdienst in het hart 'woont. Toen echter die
goede zuster , in het jaar 1450, door haar huwelijk met Karel
Stu art I I , Koning van Schotland , den nog voor alle indrukken
vatbaren en zoo vurigen jongeling aan zich zelven moest overlaten ,
zag zijne heerschzuchtige moeder, die noode gezien had hoe veel
invloed hare deugdzame dochter op het gemoed van haren broeder
had , zich , zoo zij meende , de gelegenheid geopend, om door haren zoon zich zelve te verheffen. Langzaam verdoofde C a t h a r in a
van Klee f de zaden van deugd en godsvrucht , door Ma r i a in
Ad olf s hart gestrooid. Zij wist zijne heerschzucht aan te vuren
en bragt zelfs den argeloozen jongeling zoo ver , dat zij de achting
en liefde voor zijnen vader als regeerder, en later ook als mensch,
bij hem uitroeide, door in het bijzijn van haren zoon haren gemaal
de schandelijkste verwijtingen, omtrent zijne wijze van regeren , zijne aangenomene staatkunde en niet koninklijke afkomst, te doen;
terwijl zij in het geheim de steden en landzaten tegen hem opzettede. Nadat zij haren zoon rijp genoeg achtte tot het doen van
den eersten stap op het pad der ondeugd, verliet zij ,• in 1456 , met
hem, heimelijk de echtelijke wooing, en bragt hem naar haren oom ,
Filips van B ourgondi e die zich destijds in het leger voor Deventer beyond , ten elude F i l i p s , die deze stad belegerd en onderworpen had , over zijne overwinning te begroeten en met hem middelen te beramen , om A a r n o u t van het bestuur te verwijderen.
Op aandrang van Nijmegen , beloo!de F i lips den tegenstrevers
van hunnen Hertog zijnen bijstand , en verklaarde uitdrukkelijk, hoezeer het steeds zijne begeerte was dat Adolf tot Regent of Rug.
waard van Gelre benoemd werd. Ofschoon de overige steden weigerden hieraan gehoor te leenen , bleef echter Adol f, gesteund
door de Nijmegers , zich aanhoudend tegen zijnen vader verzetten ,
en verzoende zich niet met hem , dan nadat de Hertog aan zijnen
zoon de opperheerschappij van het slot , de stad en het rijk van
Nijmegen, benevens de Duffel , had afgestaan , ten einde uit de inkomsten daarvan , volgens zijnen rang , te leven. Iliermede moest
Ad o 1 f zich rgenoegen zoo fang zijn vader leefde , zonder hem
verder lastig te vallen; hetwelk de zoon beloofde. A a r no u t
vertrok nu naar Grave , waar hij verbliy hield terwijl Ad o 1 f zich
naar Nijmegen begaf, en deze onderlinge vereeniging eene groote
blijdschap in het land verwekte.
Kort daarna werden de gebroeders Werner en Adol f Pr a ng er , twee hovelingen van A a r n o u t , als boden onder zijn vrijgeleide uit Grave naar Arnhem gezonden. Om Nijmegen te vermijden, door het land van Kleef getrokken , werden zij door A do 1 f
overvallen , met geweld uit de kerk te Zelliem , waarin zij gevlucht
waren , weggesleept en geboeid naar Nijmegen gevoerd. A a r n o u t
drong er onmiddelijk op aan , dat zij geslaakt zouden worden ; maar
A d olf, die den inhoud des briefs vermoedde, liet dien ongeopend ,
tot zij reeds, den dag na hunne gevangenneming , onthalsd waren.
,

De vader, zeer vertoornd over den moord aan zijne boden gepleegd,
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daagde zijnen zoon op eenen landdag te Zutphen , ten einde zich
te verantwoorden ; wel verre van daaraan te voldoen , begaf A. d o 1 f
zich , met eenigen zijner hovelingen en dienaren , naar Brussel,
bij Filips den Goede bij wien hij zich eenige tijd ophield.
Daarna deed hij eenen togt naar het H. Land , van waar hij als
Ridder der orde van St. J a n terug kwam. De Hertog ontving
hem zeer minzaam en schonk hem de Ridderorde van het gulden v lies , benevens eenen gouden halsband van de zelfde orde,
en verloofde hem aan iijne nacht Ca thar in a van Bourbon ,
wier zuster met Graaf Karel van Char] e r o i gehuwd was terwijl zijne moeder , die zich mede te Brussel beyond , hem begiftigde met de inkomsten van den tol te Lobith , welke haar echtgenoot aan haar had afgestaan.
In het zelfde jaar reisde Adolf naar Grave en verzoende zich
schijnbaar met zijnen wader, die hem niet alleen de toestemming
tot zijn huwelijk gaf , maar die stukken uitvaardigde , welke tot
voltrekking daarvan vereischt werden. Ook bewerkte Ad ol f eene
verzoening tusschen den ouden Hertog en zijne echtgenoote , welke
beide te Arnhem feestelijk onthaald werden. lntusschen was deze
geheele verzoening niet dan bedrog en geveinsdheid , naardien A dol f,
door het gedurige aanhitsen van zijne moeder en hare aanhangers , het
besluit nam , zijnen vader te doen in hechtenis nemen , en vervolgens in •zijne plaats de regering op te vatten. Nadat alles nu
tusschen de Hertogin en haren zoon beraatnd en afgesproken was,
kwam de oude Hertogin , in de laatste dagen van 1464 , voor het
slot te Grave , om, zoo zij voorgaf, met haren gemaal , het kersfeest
te vieren , en werd door Hertog A a r n o u t bijzonder minzaam ontvangen. Adolf, die zich meestentijds aan het hof van zijnen va.
der ophield kwam kort na Nieuwejaar mede op het slot. Weinige dagen later , den 9 Januarij 1465 , waren zij alien zeer vrolijk
bijeen en tot laat in den nacht duurde het feest voort. Adolf
hield zich met zijnen neef, Jonker Frederik van Egmond,
tot omtrent middernacht , met het schaakspel bezig. Onder het spelen kwam een dienaar hem heimelijk waarschuwen , dat die van
Nijmegen , met hunne aanhangers , waren aangekomen, en de dansmuzijk als teeken van aanval afwachtten. Na nog eenige oogenblikken te hebben voortgespeeld , stond Adolf op , voorgevende
met de jufvrouwen te willen dansen , terwij1 hij zijnen neef F r ed e r i k verzocht mede daaraan deel te nemen ; doch deze weigerde
het , ging naar zijne slaapkamer, , en begaf zich ter rust. Eer het
zein werd gegeven leidde de ontaarde zoon den vader zeif naar het
slaapvertrek. Deze is naauwelijks ingesluimerd , of wordt door
een geweldig geraas en roepen dat hij zou opstaan en uit zijne
kamer komen , , -opgewekt. Nog aan spel en scherts denkende ,
roept hij uit : a Lieve kinders ! ik heb nu geen lust om te dansen , laat mij nu met , vreden , ik ,zal het op eene andere tijd vers had hij dit gezegd , of zij braken de
beteren ! " Naauwelijk
kamer met geweld open en stonden met ontbloote zwaarden voor
,
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zijn bed roepende: »Geef u gevangen !" De Hertog dit ziende ,
dacht dat het slot door vreemde vijanden overromprld was , die hem
en zijnen zoon wilden gevangen nemen , en vroeg : » Wat is er van
mijn zoon geworden ? " Toen trad deze zelf de karner in , en zeide :
» Mijn vader ! geef u gevangen , het moet nu alzoo wezen ! " Hierop
zag de Hertog zijnen zoon met betraande oogen aan , en gal hem ten
antwoord : » 0 , mijn zoon! wat doet gij mij ? " Het gewapende yolk,
daarop toesehietende, vatte A a r n o u t als eenen dief en moordenaar,
en leidde hem, naauwelijks half gekleed , over de grachten. Onderweg verzocht hij , dat men hem toch niet in handers van de Nijmegers , zijne bitterste vijanden , zou overleveren. Men zette hem nu
te paard en voerde hem in liet hoist van den Buren winternacht ,
bijna vier uren ver , naar het versterkte toihuis te Lobith. Met hem
was Frederik van Egmond, nevens eenige andere ridders , mede
gevangen genomen. Den volgenden nacht werd Aar n ou t , vermoedelijk omdat men vreesde dat de Hertog van Kleef hem zou trachten
te verlossen , naar het slot te Buren overgebragt en aan de zorg
van Otto van B y l a n d toevertrouwd. Nu liet Jonker Adolf
zich te Nijmegen , Zutphen en Arnhem huldigen , waar men hem
wettigen heer aannam , zoo als dit mede op alle andere plaatsen
geschiedde , behalve alleen te Roermond en in de steden van dat
kwartier,, die alien, behalve Venlo , weigerden hem te huldigen.
Ook zijn oom Willem van Egmond bled halstarrig weigeren Adolf te erkennen en sterkte de Roermonders in hunnen
tegenstand. De Hertog van Kleef, en Gerard van C ul em b or g ,
de schoonvader van den gevangen Frederik van Egm on d, verbonden zich met Willem van Egmond en diens oudsten zoon
J a n , om binnen veertien dagen , zoodra een van lien dit verlangde, Adolf den oorlog te verklaren. De Hertog van Kleef kondigde hierop zijnen neef, met alle zijne aanhangers, den oorlog
aan ; verwoestte te vuur en te zwaard de boorden van den Rijn en
den IJssel ; roofde eene menigte vee weg, en voerde, bij eenen uirtval der Nijmegers , vier honderd burgers gevangen net zich terwijI
W i 1 le m van Egmond zich bij verrassing meester maakte van
Arnhem. Adolf viel nu in het gebied van Kleef stak onderscheidene dorpen in brand , en keerde met veel roof en gevangenen terug. Kort daarop trek hij naar de heerlijkheid Culemborg ,
waar hij alles te vuur en te zwaard verwoestte; maar die van Culemborg deden eenen moedigen uitval , sloegen vele Gelderschen
dood en dreven de anderen op de vlugt. Adolf kwam , met zijne
verzwakte magt te Tiel , na eerst een gedeelte van zijn yolk onder Otto van V u r e n , naar Holland te hebben gezonden , waar
zij IJsselstein , den eigendom van Frederik van Egmon d, die
onlangs uit zijne gevangenis ontsnapt was , overrompelden en verwoestten. De plondering was barbaarsch en wreed , wordende daarbij
kloosters noch godshuizen verschoond. Then eater deze verwoesters vermetel met den buit naar Gorinchem trokken , werden zij , op
last van Filips van B ourgondie, bij den kop gevat , naar
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's Gravenhage gevoerd en vijf en veertig van hen , naar vonnis van
het hof, onthoofd.
Het stroopen en verwoesten werd wederzijds nog maanden achtereen , meest ten koste der landbewoners , voortgezet; in het jaar
1467 werd evenwel eene wapenschorsing getroffen tusschen Adolf
en den Vorst van Kleef, onder voorwaarden , dat Adolf zijnen
vader zou loslaten , hem Buren , Lobith , of eenig ander kasteel ,
ten verblijf afstaan en tevens een onderhoud naar zijnen rang en
stand verschaffen , bij dag , en wanneer geene ruiters in het veld
waren , Lou hij vrij en ongehinderd mogen in- en uitgaan , zich
met rij den , wandelen , jagen en visschen verlustigen , doch onder
toezigt van eene genoegzame wacht , opdat , door zijne volkomen
vrijheid , het land niet weder in roer mogt geraken. Hoe vernetlerend deze voorwaarden voor A a r n o u t ook waren , Adolf hield
hem , tegen zijn woord , gevangen , en viel andermaal met de wapens
in de vuist in bet Kleersche , tot dat , na veel rooven en plunderen
op nieuw, in het jaar 1468 , tusschen hen beide den vrede werd
bevestigd. Naauwelijks was het verbond gesloten , of de rustelooze
Ad olf brak de voorwaarden , zoodat de Klevenaars den oorlog hervatteden en in de Landen van Cuyk en Kessel groote verwoestingen
aanrigtten , hetgeen de, Gelderschen hun in de Lijmers betaald zetteden. Cornelis van Merw ij k , Brost van Cuyk , sneuvelde in
een hevig gevecht tegen den Hertog van Kleef , en zijn yolk werd
op de vlugt gejaagd. Doch in een gevecht, hetwelk den 23 Junij
1468 bij Stralen geleverd werd , wreekte Adolf deze nederlaag op
eene roemrijke wijze. be Hertog van Kleef had zelf het anderhalf
uur van daar gelegen wel bezette Wachtendonk , van het noodige voorzien. Ten einde hem den terugtogt of te snijden of hem
te noodzaken slag te leveren , bezette Adolf den volgende morgen
vroegtijdig , met 6000 voetknechten en 800 ruiters, onder welke
zich 200 Keulschen bevonden , de engte langs welke de Kleefschen
trekken moesten. De vijand was , volgens de meesten , 5000 voetknechten en 2400 ruiters sterk , hoewel anderen het , minder waarschijnlijk , op 9000 man voetvolk en 2000 paardenvolk willen
brengen. Nadat, voor den aanvang van den strijd , door beide
aanvoerders eenige launner Bevelhebbers , ten aanzien van het in
slagorde geschaarde leger,, tot Ridders geslagen en de krtjgsbanieren
ontrold waren , zette zich Adolf te paard en sprak zijne strijdgenooten aldus aan : » Laat u niet verschrikken door het trompetgeschal en htt vervaarlijk krijgsgeschreeuw der vijanden ; houdt
moedig stand en doet wat u bevolen wordt ; met hulp van God en
van de Heilige Maagd, ender wier leas wij vechten , zal ons dezen
dag eer en goed ten deel vallen ! " Naar eenigen willen , zou hij
ook voor het aangaan van den strijd , eene plegtige gelofte gedaan
hebben , dat hij zijnen vader zou in vrijheid stellen , indien hij de
overwinning behaalde. Driemalen werden de aanvallende Kleefschen
door Adolf afgeslagen , die op twee plaatsen gewond werd , en

menig dapper Gelderschman moest zien vallen. Ten laatste werden
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de Kleefschen tot den aftogt gedwongen , terwij1 zij het slagveld
met hunne legerteekens en verslagenen bedekt lieten.
Een jaar daarna werd A d o I f, door eenen brief van Paus Pau lus
III , het verfoeijelijke van zijn gedrag jegens zijn vader onder het
oog gebragt en dringend aangemaand , hem , aan wien hij , naast
God , het leven te danken had , uit zijnen kerker te ontslaan.
Adolf riep nu , wel of kwalijk gemeend, de ridderschap en steden
te Nijmegen bijeen, doch kon hare toestemming tot slaking van
zijnen vader niet bekomen ; vooral stelden die van Nijmegen er
zich geweldig tegen , en de Hertog moest gevangen blijven; doch
toen Hertog Karel van B ourgondie, wiens tusschenkomst ter
bevrijding van Aar n o u t door den Pans en den Keizer was ingeroepen , in 1471 , kort daarop Ado 1 f naar Hesdin , in Picardie ,
ontbood , om zich tegen de klagten des Ilertogs van Kleef en des
Heeren van Egmond te verantwoorden , verscheen Ad ol f aldaar,,
en toen K are I met alle ernst begeerde dat Adolf zijnen vader
zou loslaten, gaf deze na lang dralen eindelijk een bevelschrift ,
waarbij de slotvoogd van Buren gelast werd , Aar n out aan de
Heeren Hendrik van Perwees en Filips van Wassenaar
uit te leveren , die voorts den ouden Hertog naar Doulens , eene
andere stad in Picardie , waar Ka r el zich toen beyond , vervoerden. Deze zocht den vrede tusschen vader en zoon te bewerken ,
doch kon Adolf niet overbalen om den zoen met den vader op
eenige aannemelijke voorwaarden aan te gain. Vrezende daartoe zijns ondanks te zullen gedwongen worden , verliet hij vermomd en diem door zijnen geheimschrijver D i r k v a n Br a k e1
vergezeld , de stad Atrecht , werwaarts de Hertog van Bourgondie
zich inmiddels begeven had , verliet. Aanstonds gal' de Hertog alom
bevel , om hem aan te hoUden , en daar Adolf, naar Gelre willende ontsnappen , reeds te Namen gekomen was , waar hij de Maas
over moest , en eenen gulden voor den overtogt Wilde betalen , wekte dit
achterdocht; hij werd door eenen Priester herkend , aangehouden
en van hier naar Vilvoorden en vervolgens naar Kortrijk gevoerd ;
terwijl hij , in 1473 , in eene vergadering der Ridders van het gulden
vlies, te Valencijn , wegens het vergrijp tegen zijnen vader gepleegd ,
tot levenslange gevangenschap veroordeeld werd. Na het sneuvelen
van Hertog Karel in den slag bij Nancy , den 5 Januarij 1477 ,
verkozen de Gelderschen , door dwang onder den Hertog van Boorgondie geraakt , A dol f tot Hertog, en de Vlamingen ontsloegen
hem uit zijne gevangeni3 te Kortrijk. Op zijn verlangen werd het
bewind des lands aan zijne zuster Ca t h a r i n a opgedragen , dewijl
hij thans de Vlamingen tegen de Franschen aanvoerden. Hij belegerde Doornik. Na , in den nacht van den 21 op den 22 Julij
de voorsteden in brand te hebben gestoken , trekt hij tegen den
morgen terug; de Franschen doen eenen geweldigen naval op de
achterhoede , welke Adolf met weinige ruiters wil dekken , doch
van de zijnen verlaten , wordt hij met eenen lans van bet paard
gestotcn en voorts onbekend tegen een aantal bestrijders te voet
,
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vechtende , na drie zware wonden aan hoofd en hals, met een
degen doorregen , onder liet vallen zijnen wapenkreet : » Gelrei
Gelre !" aanheffende, waaraan hij herkend werd. Zijn lijk werd
door de Franschen op een paard gelegd , binnen de stad gebragt
en zonder vorstelijke pracht , doch gebalseind , in de St. Mariakerk
begraven. Sommige verhalen dat , tijdens den beeldenstorm , zija
graf zou opengebroken zijn, en het lijk dat door de kracht van
den balsem was gaaf gebleven , uit de kist gerukt , en door het
yolk smadelijk bejegend; roepende men : » dat hij de aarde niet
waardig was, die den man , welke hem naast God op aarde had gebragt, zoo mood behandeld had."
Bij zijne reeds den 21 Mei 1469 (1) overledene gemalin , liet hij
eenen zoon na , K a r el geheeten , die naderhand mede den titel
van Hertog van Gelre aannam, en eene dochter Filippine, later met Rene, Hertog van Lotharingen gehuwd. Adolf voerde
tot zinneheeld een arend rustende op eene wereldkloot, met het bijschrift : » Ik tracht naar hooger."
Zie A. vanSlichtenhorst, Geldersse Geschiedenissen, bl. 232,
247 , 250, 253 , 255-265 en 274; W. van Gouthoeven,
d'oude aronycke ende Historien van Holland (met West-Triesland) van Zeeland ende van Utrecht ,
bl. 473 , 474 , 492 ,
493 en 511 ; A. K e m p , Beschrijving' der Stad' Gorinchem en
de Lande aan Arkel , D. II. bl. 313 314 , 318, 322 , 354 ,
377, 378 en 380; A. W.K. Voet van Oudheusden, Historische beschrfjvinge van Culemborg hi. 105-110, 115, 116 en
121 ; F. van M i e r i s , Historic der Nederlandsche Vorsten ,
D. I. bl. 94, 106, 111, 117, 137 en 242; Hoogstraten en
B r o u er i u s van Nidek, Groot Hist. Woordenboek ; Halm a,
Tooneel der Vereen. Nederlanden ; Bilderdijk, Geschied. des
Vaderl., D. IV. bl. 203-205 , 225 , 226 en 360-263 ; Nij h off,
Gedenktv. uit de Gesch. van Gelderl. D. IV , hi. Lxxxiv-cxxti en
cxxix ; A r e n d , "Ryon. Geschied. des Faded. , D. II. St. III ,
bl. 157-174 , 181 en 182.
ADOLF , GRAAF VAN NASSAU een zoon van J o h an , Graaf van
Nassau en Maria, eene dochter vast Engelbrecht van Nassau, was eerst aan Adelhei de van Ma n s fe 1 d verloofd , maar
de bruid stierf gedurende de voorbereidselen tot het huwelijk , in
den bloei harer jaren ; daarop trad hij in het huwelijk met M a rga re t ha , eene dochter van Filips I, Graaf van Hanau-Liehtenberg. Bij vele der belangrijkste gebeurtenissen in het laatste
Bourgondische en Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak , onder M aria, Maximiliaan, Filips en Margaretha,verschijnt Adolf
van Na s s a u niet zelden op het staatstooneel ; zoo werd hij i nzonderheid door M a x i m i l i a a n tot gewigtige staatsambten geroepen en vaak tot moeijelijke bezendingen gebezigd. Onder anderen
,

(1) Zij is begraven in het koor der St. Stevenskerk to Nijmegen , waar
eene kostbare tombe voor haar is opgerigt.
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benoemde die Vorst hem in 1481 tot Stadhouder van Zutphen en
acht jaren later tot de zelfde "waardigheid over Gelre en Zutphen.
to zamen, doch behalve , dat hij bij het rusteloos woelen der partijschappen , met allerlei tegenheden moest kampen , had hij weinig
genot van die benoeming , want Hertog Karel van G e I d e r, uit
zijne gevangenschap in Frankrijk ontkomen , en liefde en genegenheid bij de Gelderschen vindende , werd door hen gehuldigd in
1491 , waarna die van Arnhem aan Adolf lieten weten : dat zij ,
trouw gezworen hebbende aan Karel hunnen Landsheer, den eed
aan M a x i m i l i a a n gezworen voor vervallen hielden.
Adolf keerde nu mar Duitschland terug , werd Rijksregeringsraad , nam onderscheidene gezantschappen waar en werd door den
Keizer , tot loon van de hem bewezene diensten , bij de instelling
van het Rijkskamergerigt , tot eerste Bijzitter daarin benoemd. Hij
zelf heelt later een belangwekkend berigt van zijne verrigtingen
geleverd aan zijnen neef Johan Lod e wij k van Nassau S a arbruc k, wiens dochter 0 t tilia aan Ado I fs oudste zoon Filips
zou verloofd worden , doch de Graaf mogt dit niet beleven , maar
stied reeds in het jaar 1511 , nadat hij den 16 Mei 1504,
zijne gemalin had zien ten grave dalen. Hij liet, behalve den evengenoemden zoon F i 1 i p s , nog eenen zoon Adolf' en drie dochters Maria, Anna de oudere en Anna de jongere na, van
welke de eerste trouwde met Graaf Lodew ij k van S a a r b r u c k,
de tweede met Graaf Hendrik XLII van Schwarzburg.
en de derde vermoedelijk ongehnwd overfeed.
Zie Slichtenliorst, Gelders. Geschied., bl. 293 , 294 en
301; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chaimot, Biogr. Woordenb.;

Scheltema, Staatk. -Nederland; Dr. E Munch, Geschichte
Band III.
des Hauses Nassau-Oranien , Band II. S. 245-248
S. 90 u. 148.
ADOLF VAN NASSAU de voerde zoon van Graaf W i 11 e m van
Nassau de Oude en van Juliana, eene dochter van Botho,
Graaf van S t o I b e r g , geboren den 11 Julij 1540 , heeft zich
vermaard gemaakt in het begin van den opstand der Nederlanden
tegen den Koning van Spanje , toen hij , met zijnen broeder L o d ew ij k , in Groningen rukte en , den 23 Mei 1568 , den Spanjaarden
bij het klooster Heiligerlee slag leverde. llij deed aan het hoofd
van 100 ruiters den eersten aanval , dan , bij den aanrid , nam
Ado I fs paard de teugels Op , en voerde zijnen berijder in vollen ren midden under de vijanden. Dapper weerde zich de jeuv.
dige held; deed menigen aanvaller in het zand bijten , doch
ten laatste niet bestand tegen de overmagt , gar hij , met vele wonden doorboord , den geest. Men getuigt van hem dat hij was :
kloek , dapper en onversaagd voor den quid , zeer beleefd en
vriendelijk en van ieder bemind , zooals ook de Prins van Oranje
en zijne andere broeders hem zeer lief hadden , en zijne dood diep
betreurden ware hij in het leven gebleven , dan zou hij een zeer

dapper krijgsman en ervaren in oorlogszaken zijn geworden. Zijn
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lijk werd eerst naar Wedde gebragt en aldaar bij voorraad in de
kerk bijgezet , vervolgens is het naar Emden en van daar verder
naar de Nassausche Staten in Duitschland vervoerd. Zijne beeldtenis vindt men in A rends Algemeene Geschiedenis des Vaderlands , en in 1826 is ter plaatse waar hij gesneuveld is , een
gedenkteeken opgerigt, hetwelk den 24 Augustus van dat jaar ontdekt en plegtig ingewijd is.
Zie : B or , Nederlantsche oorlogen , Boek IV , bl. 157 (236);
Kok, Vaderl. Woordeub. ; Chalmot, Biograph. Woordenb. ;
M. J. Adriani en Mr. H. A. Spandaw, Hulde aan de nagedachtenis van Graaf Adolf van Nassau; J. Bosscha, Neerlands Heldendaden te land, D. I. , bl. 155.
ADOLF VAN NASSAU . DE JONGE de derde zoon van J an ,
Graaf van Na s s a u-S iegen, bij diens eerste gemalin M a gd a1 en a, eene dock ter van Samuel Graaf van Waldeck, geboren
den 8 November 1584, en reeds zeer jong in Nederlandsche dienst
getreden , nam in `het jaar 1608 op zich, om de brandschatting,
in het Luxemburgsche, die zeer traag opgebragt werd , te gaan
invorderen. Den 7 November trok hij uit Nijmegen met 350 miters: In het terugkeeren met eenen goeden buit, ontmoetten hem 60 vijandelijke soldaten uit Rijnberk, die hij gevangen
nam , doch, tot zijn ongeluk , op het woord van den Stadvoogd van Meurs, weder losliet. Deze, weder in hunne bezetting te Rijnberk gekomen , gaven den Gouverneur te kennen , dat
Graaf Adolf van Nassau , niet sterker dan 150 of 160 paarden , zeer vermoeid en afgereden was; daarenboven , dat hij voorgenomen had te overnachten in de dorpen Finen en Wanum bebeneden Xanten; het was alles waar, uitgenomen het getal ruiters,
dat uit 350 koppen bestond. Op dit berigt, besloot de Spaansche Gouverneur hen bij nacht te doen overvallen , en zond daarop Stanley, zoon van den Engelschen Kolonel Stanley (die
vroeger, ten tijde als L e y ce s t e r Gouverneur-Generaal der Vereenigde Nederlanden was, de stad Deventer verraderlijk aan de
Spanjaarden had overgeleverd) met 768 mannen zijner bezetting ,
zoo Engelschen , als Spanjaarden , Walen en Duitschers , uit , daar
zich vele officiers, benevens eenige op buit vlammende burgers
hadden bijgevoegd, orn gezegden aanslag te bewerkstelligen. Des
avonds ten tien ure trokken zij uit Rijnberk , kwamen in den nanacht te drie ure aan het genoemde dorp, vernamen er geen schildwacht, daar er wegens de vermoeidheid der paarden, geen gesteld.
was, en vielen er op aan , onder geweldig geschreeuw, schieten
en geraas van trommels. De Staatsche ruiters zich gevangen yindende , reddeden zich door de vlugt , zoo goed zij konden. Eenigen
bleven gevangen , ook werden er 40 of 50 paarden genomen. Zij
die in het andere dorp waren , door het schieten gewekt , moesten
op bevel van Graaf Adolf terstond opzitten, om hunne makkers
ter hulp te komen. Door de gevlugte Staatschen werd hem berigt, dat de Spanjaarden niet meer dan 300 te voet sterk waren;
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hij besloot derhalve zelf hen in bet dorp aan te grijpen ; doch derwaarts trekkende, zag hij lien in goede orde op hem afkomen ,
begeerig , om ook dezen Staatschen hoop , daar de buit bij was , te
slaan , meenende dien te overrompelen , zoo als zij de anderen gedaan hadden. Graaf Adolf gaf bevel dat zijne ruiters met lange
roers zouden afzitten , en, onder aanvoering van den Ritmeester
Cron e n b u r g h , los gaan op de vijanden, die zich intusschen op
een ruim veld begaven , digt bij het gedachte dorp , rondom met
eene haag bezet , of, volgens anderen , aan de eene zijde door eene
haag en aan de andere met eene sloot omgeven , waardoor men er
niet bij kon komen. Hevig schoten de Spanjaarden , doch met
weinig vruchts. Graaf Adolf zocht eenen doortogt, en vond er
eindelijk een , doch zoo naauw , dat er niet meer dan een paard te
gelijk door kon. Toen hij nu sommige miters had gelast , om door
dezen weg de Spanjaarden te naderen , zocht en vond hij eenen
anderen , doch niet breeder dan de vorige , echter drong hij het
allereerste door , en zoodra hij van 30 der zijnen gevolgd werd ,
bestond hij daarmede op den vijand los te gaan , zonder dien in te
wachten. Zijnen hoed in de oogen gedrukt hebbende , barstte hij
uit , 't za I voort dan ; gaf zijn paard de sporen en viel op de
Spaanschen aan , zich gedurig naar de regterhand draaijende , tot
hij achter hen kwam , om hen den weg naar het kerkhof of te
snijden. Dus alleen vooruit , loste hij zijne pistool op den vijand ,
wierp die toen weg , nam zijn degen in de linker , en zijne andere
pistool in de regterhand , en reed , na het te hebben afgeschoten
weder naar zijne miters , hen vermanende , ook alzoo den vijand
aan te grijpen , zoo als ze hem hadden zien doen. Fluks reed hij
andermaal vooruit , zag de vijanden aan de eene zijde niet al te
wel gesioten , brak alleen er in door , en geraakte wegens den geweldigen damp door het schieten der vijanden , geheel en al uit
het gezigt der zijnen. Dus beyond bij zich in het midden der
Spanjaarden , en deed hen zooveel afbreuk als mogelijk , maar werd
terstond omsingeld , en van alle kanten met pieken en rapieren besprongen , gestoken en gehouwen , waardoor hij , ongewapend zijnde
(vermits zijn Paadje of Edelknaap door den haast zijne rusting in
het kwartier gelaten had , verscheidene en daaronder doodelijke
wonden kreeg. Alzoo zijne krachten verliezende , begon hij ter
regterzijde van zijn paard over te hangen ; toen hij nog eenen houw
over het hoofd , van het eene oor tot het andere , benevens een steek
onder het linker schouderblad , ontving. Alle deze wonden ontving bij
met een onversaagd harte , zonder een woord te spreken of lets te
laten blijken , dat voor eenen held of een dapper gemoed , onbetamelijk Ian worden geacht. Illidderwiji werden de Spanjaarden, door
de aankomende Staatsche ruiters , van achteren en voren met grout
geweld aangetast , zelfs met hunne eigene spiessen die de Staatschen ' hen uit de handen rukten , zoodat zij , in groote wanorde ,
gedrongen werden naar gezegde sloot te wijken. Graaf A d o 1 f,
midden onder hen zijnde,, viel , doordien zijn paard struikelde , in
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het water, in welken val ook zijne regter wang , to den neus toe,
zeer werd gekwetst, zeker ruiter , W a 1 r a v en genoemd , te voren
door de Spanjaarden gevangen en dit alles gezien hebbende , riep
den Korporaal van den Ritmeester Cr onenburgh, Er ck e n genaamd , die aan de audere zijde van de sloot was , toe , dat hij
hem zou helpen; deze terstond toeschietende , vond Graaf Adolf
op zijnen rug liggen , tot de kin toe onder water , met het hoofd
op den kant van de sloot , en zijn paard dood naast hem. Toen
men hem er uitgehaald en tien of twaalf schreden voortgedragen
had , wilde hij dat men hem zou nederlegg-en , alzoo zijne hoofdwonden hem hevige pijn veroorzaakte. De. Korporaal E rck e n
ging onder eenen boom zitten , en legde Graaf Adolf met het
hoofd in zijnen schoot ; kort daarop werd de Vorst in eepe boerenwoning gebragt, en verbonden. Doch de flaauwten namen zoodanig toe (inzonderheid orndat hij , in ,het koude water van de
sloot had gelegen), dat hij , de natuurlijke warmte verdwijnende,
den- geest gaf, onder het herhaald uiten der woorden : o God ! en
verzoekende de omstanders voor hem te bidden , zoo lang hij
leefde. Zijne dood was die van eene groote menigte der vijanden , want zoo haast was het niet onder de Staatsche miters, die
nog met den vijand handgenwen waren , bekend dat Adolf van
Nass au gestorven was , of zij werden zeer bedroefd , en tevens
zoo verwoed, dat ze gezamenlijk zwoeren hem te zullen wree-

ken , en verklaarde dat hij een schelm zou zijn, die iemand
volder Spanjaarden in het leven liet of liwartier gaf. - Zij
deden streng genoeg aan hunnen eed , want niet alleen verstoegen
zij vechtenderhand alle hunne vijanden , maar ook , tegen den wit
hunner officieren en tegen het krijgsgebruik , doodden zij hen, die
zij te voren hadden gevangen genomen. Niemand dan een Sergeant en zes Duitschers , die zeer zwaar gekwest waren , werden
verschoond. Van de zijde der Staten bleven slechts acht mannen ,
terwijl omtrent twintig gekwetst waren. De Spaansehe Gouverneur
van Ilijnberk liet zijne dooden , over de 600 in getal , met pontons afhalen, waaronder nog 56 gewonden en 14 ongekwetsten
gevonden werden , die zich onder de versiagenen nedergelegd , en
zich dood gehouden hadden, om het leven te mogen behouden.
Anderen verhalen dat van de geheele vijandelijie troep , slechts
twee gekwetsten ontkwamen.
Graaf Adolf was van zijn yolk ongemeen bemind , desgelijks
ook van alien die hem kenden ; zijn verlies werd niet minder betreurd
wegens zijne uitstekende en weergalooze dapperheid , die geenerlei
gevaar ontzag, en met een zonderling beleid gepaard ging , dan om zijne
velerhande deugden , die hij daarenboven bezat , waardoor hij bij
Langer leven, grooten dienst zou kunnen gedaan hebben. Het lijk
werd naar Nijmegen gevoerd , en daar met eene heerlijke staatsie
begraven.
Zie : Wilhelm en Maurits van Nassau Princen van. Orangien, haer leven en bedriji , D. II. bl. 317 — 320 ; E. v a n
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Meteren, ilistorie van de Oorlogen en Geschiedenissen der
Nederlanden , D. X. bl. 94-96 ; lialma, Tooneel der V ereenigde Nederlanden.
ADOLF , Graaf van Nieuw en a ar. Zie NI. ITWENAAR
(A.d o 1 f Graaf v a n).
ADOLFZOON (CHursroFFEL) , die in de zeventiende eeuw leefde,
was een uitstekend stempelsnijder. Cinder anderen heeft hij den
gedenkpenning vervaardigd met de beeldtenis van den dapperen
zeevoogd M i c hi el Adriaans z. de Ruiter, alsmede dien op den
Bredaschen vrede.
Zie G. Brandt ; Het Leven en Bedrajf van den Heere
chiel de Ruiter, , bl. 610; Immerzeel, Leven en Werken der
Schilders, enz.
ADRIAAN VI, de eenige Nederlander, , die ooit den pauselijken
troon beklomrnen heeft , heette eigenlijk Adriaan Floris z. B o e ije n s , hoewel hij meest Adriaan Floriszoon genoemd werd. Hij
werd geboren te Utrecht, den 28 Februarij 1459. Zijn vader Floris
B o eij ens , een scheepmaker en houtkooper te dier stede (1) ,
bestelde hem ter school te Zwolle , van waar hij , na diens dood ,
ter voortzetting van zijne studien naar Leuven vertrok. Aldaar werd
hij opgenomen in een collegie , waar men een zeker getal studenten opvoedde uit eene stichting door Johannes Widoc geschonken , welk collegie later het Collegie van S t a n d o n c k weed
genoemd. Zoowel zijne snelle vorderingen in allerlei wetenschappen,
als zijn voorbeeldig gedrag, deden Margareta van En geland,
weduwe van Karel den Stoute , Hertog van Bourgondie,
besluiten te voorzien in de kosten , om hem , die reeds met den
titel van Meester in de vrije konsten vereerd was , den graad
van Doctor in de Godgeleerdheid te doen behalen , hetgeen dan
ook den 21 Junij 1491 plaats had. Die zelfde Vorstin beschonk
hem naderhand met de pastorie van Goedereede , waaraan eene tamelijke jaarwedde verbonden was. In deze betrekking nain hij alle
pligten van zijn ambt zeer naauwgezet waar ; bezocht zijne leeken vlijtig ; hoorde de biecht ; bediende de Sacramenten ; predikte en onderwees, en dat alles met eene wijsheid vriendelijkheid
en waardigheid zoo als een braaf geestelijke betaamt , vertroostende
alzoo de treurenden en wekkende de vergenoegdcn tot dankbaarheid
op. Mogt Miter zijne tegenwoordigheid elders vereischt worden ,
bijv. te Leuven, om zijnen raad nopens belangrijke zaken in te winnen , dan voorzag hij zijne Parochianen van een goed Kapellaan ,
wien hij ruitn beloonde , ten einde alle knevelarijen te voorkomen.
Terwijl hij Pastoor te Goedereede was, werd hij Kanunnik van St. Pieter
to Leuven, vervolgens lloogleeraar in de Godgeleerdheid , Deken van
►

(1) Mr. J. Scheltema, iets over het huis Brandma , medegedeeld in
het Tijdschrift voor geschiedenis oudheden en statistiek van Utrecht
1835 , bl. 76-80 en 110-118.
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St. Pieterskerk en eindelijk Onder-Kanselier der Hoogeschool. Later
is hij Deken van onze Lieve Vrouwe kerk te Antwerpen , Kanunnik
en Schatmeester van St. Maria'skerk te Utrecht en Proost van OudMunster te Utrecht geworden. Tot zoo vele waardigheden opgeklommen , legde hij er zich bijzonder op toe , om de geestelijkheid
ten alien tijde voor te gaan in die pligten welke hij hen steeds
voorhield, als vooral aan hunnen stand voegende. Wel wetende
dat leeringen wekken , maar voorbeelden trekken , ging hij zich
nimmer in brasserij of zwelgerij , in vloeken of onkuischheid , te
huiten ; terwijl hij het vermogen , dat hem , in het bedienen van alle
die eerambten , ten deel viel , gedeeltelijk besteedde tot het stichten
van een collegie aan de hoogeschool te Leuven , hetwelk geschikt
was om artne , doch uitmuntende studenten in de godgeleerdheid te
onderhouden en dat tot op het laatst der vorige eeuw , toen de
hoogeschool te Leuven door de Franschen vernietigd werd , 's Pau,sen-Collegie heette.
De roetn van zijne geleerdheid en vroomheid ging zoo ver , dat
Paus Julius II hem , op zeer gunstige voorwaarden , naar Rome
.ontbood , en hij zou derwaarts vertrokken zijn , ware hij intusschen
niet, door keizer M a x i m i 1 i a a n 5 tot leermeester van diens kleinzoon,
(len Aartshertog Kare 1, naderhand , onder den naarn van K a r e 1 V ,
Keizer,, aangesteld. llij trachtte den Prins , die toen slechts zeven
jaren telde , tot ware godsvrucht op te leiden en met diepen
eerbied voor het Opperwezen te vervullen , maar deed hem geen
grooten voortgang in het Latijn maken ; doch men heeft dit geweten aan Willem van C roy , Heer van Chievres , Gouverneur
van den jongen Vorst , die , om zijnen voedsterling te behagen en
al den roem van zijne vorderingen te hebben hem zijne neiging , om zich meer op de ligehaams- dan op de letteroefeningen
toe te leggen liet volgen.
Adriaan werd intusschen met rijke beneficien overladen en tot
Requestmeester van Maximiliaan aangesteld , die zich ook in
allerlei belangrijke zaken van zijnen raad bediende ; ja , hem zelfs
als Ambassadeur zond aan Ferdinand, Koning van Arragon en
Castilie , die ontevreden op zijnen kleinzoon , Karel V , alle de
Staten, waarover hij beschik ken kon, aan diens broeder, Fe rd inan d,
had toegedacht. A d ri a a n volbragt evenwel den hem opgedragen
last zoo goed , dat koning Ferdinand geheel van gedachten veranderde en het testament , dat reeds tot Karels nadeel gemaakt
was , vernietigde. Bovendien gaf de Koning den Afgezant de loffelijke getuigenis, dat , indien men iemand anders dan hem met dit
gezantschap bekleed had , hij dien geen gehoor zou verleend hebben.
Ook werd hij kort daarna met het bisdorn van Tortosa , in Spanje ,
begiftigd. Karel was mede zoo te vreden over zijne verrigtingen ,
dat hij, toen Ferdinand kort daarna overleed, hem, te zamen met
den kardinaal Xi menes, het regentschap over Arragon en Castilio
opdroeg. Het deel , dat hij toen aan de regering had , was wet
Bering , maar er is later eene tijd gekomen , waarin zijn aanzien
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grooter werd. Niettegenstaande de inkomsten van het bisdom Tortosa zeer gering waren , was Adriaan naauwelijks tot dat bisdom
verheven , of hij achtte het zich ten pligt, ten einde alien schija
van hebzucht te ontgaan en alien aanstoot te vermijden , om eenige
vroeger hem toegelegde beneficien , onder anderen het dekenschap
van Leuven, aan andere bekwame lieden op te dragen.
Nadat de A artshertog Karel meerderjarig was geworden ; kwam
hij , in 1517 , in eigen persoon bezit nemen van zijne koningrijken
in Spanje , en toen nu kort daarna Xi m e n e s in eenentachtigjarigen ouderdorn overladen was , volgde Adria an dezen als Eerste
Minister op , en werd , den 1 Julij van dat jaar , door Paus L e o
X, tot Kardinaal verheven. Toen Karel in 1520 tot Keizer was
verkozen, en dus naar Duitschland terug moest keeren , gal hij het
bewind in handen van eenen raad van regering , van welken de
Kardinaal van Tortosa het hoofd was.
Omtrent deze tijd barstte in Spanje een opstand nit , welks
bewerkers zich de heili ge Junta noemden , en die reeds een
aanvang genomen had dadelijk nadat het Oostenrijksche huis den
Spaanschen troon had beklommen ; de zware en herhaalde belastingen drukten het yolk; de gunst , die de Vlamingen genoten , en
de onverzadelijke hebzucht van den Hee? van C hie v r e s , door
Maximiliaan tot 'llormeester bij Karel aangesteld en vroeger
mede naar Spanje gezonden , en van zijnen aanvang verbitterden den
adel , en de uitdeeling der beneficien , waarin die zelfde Vlamingen
een groot aandeel bekwamen , wekte den naijver en den wrok der
Spaansche geestelijkbeid op ; zoodat het bewind van A d r i a an
door een verschrikkelijk onweder bedreigd werd, en ofschoon het getal
edellieden , dat zich aan het hook' der misnoegden geplaatst had ,
niet zeer groot was , begunstigden toch de voornaamste grooten in
bet geheim de pogingen der Junta. Ilet oproer breidde zich al
verder uit ; de misnoegden namen stad voor stad in en zelfs
A d r i a a n gevangen , dien zij echter met alle achting behandelden,
tot hij bun eindelijk ontkwarn.
In het laatst van December 1520 had er een veldslag in de
vlakte van Villa lata plaats , in welke de Admiraal van Arragon ,
die 's Konings troepen gebood , de oproerlingen geheel versloeg ,
waarop zich het geheele rijk , op eenige steden na , aan K a r e
onderwierp. Ook mogt Adriaan het genoegen smaken , van bet
koningrijk Navarre , dat door Francois I, Koning van Frankrijk
veroverd was , weder berwonnen te zien , toen hij te Vittoria de tijding ontving , dat hij , den 10 Januarij 1522 , in de plaats van Leo X,
tot Paus verkozen was • Eerst wilde hij dit berigt niet gelooven ,
toen het hem echter , zestien dagen later , door brieven, nit naani
van den geheelen Roomschen Raad, bevestigd werd, zeide hij : s Indien
deze boodschap waar is , heb ik groote reden , om bedroefd te zijn."
In den zelfden zin schreef hij aan den Kanselier des Keizers , na
verhaald te hebben, hoe hij van alle kanten met gelukwenschingen als
overstroomd werd , voegt hij er bij u 1k alleen wordt Nina met
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droefheid aangetast , en acit ! dat het mij geoorloofd ware , dit zware
pak , hetwelk te gelijk zoo lastig en zoo gevaarlijk is , buiten vrees
van God te mishagen , van mijne schouders te werpen , en liever
een ambteloos, ofschoon armelijk leven, in eenig vergeten hoekje te
leiden , en voor mijn geweten alleen te zorgen , in plaats van rekenschap te moeten geven voor de geheele wereld." Hoe geheel buiten verwachting hem deze benoeming ten deel viel blijkt uit eenen
brief, dien hij , zoodra hem deze tijding bekend was getnaakt , aan
zijnen bijzonderen vriend , Dlr. F l o r i s van W ij n g as r den ,
Pensionaris van Dordrecht , schreef: » Er is niemand ," zegt hij
daarin , » die meer verwonderd en verbaasd staat , dat een arm
mensch bij ieder onbekend , zoo ver 'van de hand zijnde , door
eenparige stemmen der Kardinalen , tot Christus Stedehouder is
nangenomen , dan ik. Maar het is ligt voor God den arme schielijk te verheffen. 1k schep geen vermaak in die eer,, en schrik
voor zoo - grooten last. Ik had Bever gewild , buiten Pauselijke ,
Kardinaalsche en Bisschoppelijke waardigheid , in mijne Proostdij
te Utrecht God te dienen ; maar ik durf den roependen God niet
wederstaan , verhoopende zelfs , dat Ilij de onvolmaaktheid zal vervullen, en mij genoegzame krachten verleenen, om dien last te dragen:
1k bidde , bidt God voor mij , en doe ook uwe godvruchtigen bidden , dat llij mij onderwijze om zijne geboden wel uit te voeren ,
en mij waardig te maken , om zijne kerk te bouwen."
De nieuive Pans , in Catalonie scheep gegaan zijnde, kwam den 31
Augustus te Rome aan. Hij ondernam eenige verbeteringen in te voeren. De aflaathandel was een der eerste punten , aan welke hij
zijne plannen tot hervormingder kerk begon in het werk te
stellen. Ilij toonde vooral zijne bedoelingen in den lastbrief ,
-welken hij zijnen Nuntius naar den Rijksdag te Neurenberg , ten
opzigte van de kerkgeschillen , ten gevolge van L uth er s that van
het Pausdom , mede gaf: » Beken openhartig," zeide hij dat God
dezen alval en deze vervolging gedoogt uit hoofde van de zonden
der menschen en vooral der Priesters en Prelaten der kerk
want wij moeten dat op dezen Heiligen Stoel vele afschuwelijke daden
gepleegd zijn ; dat er misbruik van de geestelijke zaken gemaakt is
en dat er onbehoorlijkheden in het uitgeven der voorschriften en
decreten , welke er van den H. Stoel zijn uitgegaan , hebben plaats
gehad ; eindelijk was alles zoo veranderd , dat de besmettende
krankheid eerst van het Hoold tot de leden , van de Pausen tot de
inindere Prelaten was voortgekropen en nu reeds fang was voortgeloopen tot de andere leden , en dat er naauwelijks iemand werd
gevonden, die regt deed , en van de kwaal vrij was; en naar dien hij
van zelf en ook ambtshalve gehouden was zijn best te doen , om dat
kwaad te genezen , zoo wilde hij alle vlijt aanwenden , om de genezing ook weder van Rome te doen afdalen. Het moest nogthans
'niemand vreemd voorkomen , dat de dwalingen en gebreken zoo
terstond niet verbeterd werden , want dit had hij alleen nagelaten ,
omdat de ziekten niet slechts verouderd en ingekankerd, maar ook
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van velerlei soort waren , en derhalve noodig hadden zacht en
langzaam beha ndeld te worden , omdat alle haastige veranderingen
zeer gevaarlijk zijn , zoodat men te vreezen had , dat men door
eene ontijdige drift orn tot genezing te komen , alles in verwarring
en overhoop wierp."
Deze ronde bekentenis van den Pans , die den oorsprong van
al het kwaad zijnen kerkelijken toeschreef, , wend van hen zeer
kwalijk genomen , want dit zou hen , naar zij meenden , niet
alleen in nog grooter haat en verachting brengen bij het yolk ,
maar tevens de Lutherschen te stouter en rnoedwilliger waken.
Maar inzonderheid mishaagde het hun , dat zij bier eene deur
zagen open maken , waardoor die zoozeer door hen gehate vet.mindering hunner wereldsche voordeelen noodzakelijk moest ingevoerd worden , of waardoor men hen anders zou .overtuigen , dat
hunne slechte zeden ongeneeslijk waren. De Duitschers , die het
hevigst tegen bet Pausdom waren ingenomen namen echter deze
rondborstigheid verkeerd op , en zeiden , dat dit een trek was ,
den Pausen eigen , die gewoon waren het kwaad te erkennen ,
verbetering te belooven , zonder nogthans den wil te hebben ons
dit na te komen , en zulks om de eenvoudigen te begoochelen ,
tijd te winnen en dien tot hun voordeel aan te wenden. Doch
deugdzame en eerbare lieden , die in de gelegenheid geweest waren , om de opregtheid en goede trouw van den Paus te beproeven ,
toen hij nog Bisschop en Kardinaal was , en zijne goede voornemens ,
die in alle zijne werken en woorden doorstraalden , kenden , twijfelden
niet of deze belijdenis was rondborstig en welgemeend ; ook geloofden zij , dat hij wel geneigd was om de gebreken te herstellen ,
zelfs eer dan hij dit beloold had. Ook blinkt 's mans nederigheid
bijzonder uit in den brief, dien hij, na zijne benoeming tot Pans ,.
aan de vijf Kapittelen te Utrecht schreefi daarin Loch leest men :
)) Het is uwpligt , vurige gebeden tot God op te zenden , opdat Bij
die ons nit het stof tot deze boogste waardigheid op aarde heeft
verheven , zich ook verwaardige ons krachten_ en sterkte des gemoeds en des. ligehaams mede te deelen , om dat ambt behoorlijk.
te bedienen." Van zijne goedhartigheid gaf hij in Spanje het
doorslaandste bewiis , toen hij , te gelijk met Xim en es , de kracht,
dadigste maatregelen hielp beramen tegen de slavernij der inboorlingen van Amerika.
Hij wilde ook dat Desiderius Erasmus, dien
dadelijk na
zijne aankomst te Rome, ten vriendelijkte en met groote belofte tot
zich noodigde, hem op het spoedigst en in bet geheim zijnen raad ,
om de beroerte , ten gevolge van L u t h e r s afval , in de kerk ontstaan , zou mededeelen. Erasmus verontschuldigde zich van de
reis naar Rome, uithoofde van zijnen ouderdom en zijne ziekelijkheid ;
zeggende dat al zijn doen en laten weer aan misduiding zou onderworpen zijn , indien hij zich naar Rome begaf , dan nu hij te.Bazel bled. Voorts maakte hij den Paus, tot driemalen toe , schriftelijk zijne gedachten omtrent het wegnemen der kerkellike zwarig?
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heden bekend, waar bet bij bleef, zonder dat Adriaan hem jets
antwoordde of zich aan zijue llollandsche rondborstigheid stiet ,
want hij had hem vrijmoedig te kennen gegeven , » dat dit kwaad
te diep was ingekankerd om het met snijden en branden te genezen.
Hij bekende dat de Wicklefisten eertijds op deze wijze in Engeland
door de magt der Koningen waren onderdrukt ; doch meer onderdrukt
dan uitgedelgd. Ook wist hij niet , of hetgeen toen in dat Rijk had
kunnen geschieden , hetwelk slechts eenen Beer had , wet in zulk
een wijduitstrekt gewest , onder zoo vele Koningen verdeeld , zou
kunnen plaits hebben. En indien het vast stond , dat men dit
kwaad , met gevangenis , roeden , verbeurdverklaring van goederen ,
ballingschap , censuur , en ter doodbrenging wilde uitroeijen , dan
had men zijnen raad niet noodig. Maar hij zag dat 's Pausen zeer
zaehtmoedige card meer behagen had in zachtheid , en liever wilde
genezen dan straffen , en dit was zoo moeijelijk niet te beproeven ,
als waar alle anderen met zulk een gemoed als de Paus bezield
waren , opdat zij , na alle bijzondere geneigdheden en inzigten te
hebben afgelegd , alleen de eer van Christus en het bed der
Christelijke kerk , in opregtheid des harten , zochten te bevorderen.
Maar als ieder er alleen op uit was , om eigen voordeel na te jagen , als de Godgeleerden hun gezag in alles wilden behouden , als
de Monniken niet wilden toestaan , dat hun eenig voordeel onttrokken
werd , als de Vorsten at hun refit gestreng vast hielden , dan zou
het zeer moeijelijk vallen ten beste te raden. Eerst moest men de
oorzaak , waar dit kwaad zoo dikwijls uit voortsproot onderzoeken ;
dat moest men vooral genezen ; dan was het niet ondienstig , dat
men degenen , die door het aanraden of aandrijven van anderen
gedwaald hadden , ongestraft lies ; of liever, dat men eene amnestie
of vergiffenis beraamde over al het vorige kwaad dat door eene
soort van noodlot scheen te zijn geschied Intusschen moesten
de nieuwigheden , die het minst tot godzaligheid en het meest tot
oproer leidden , door de Overheden bedwongen worden." Een
Paus, die zich met zulke beraadslagingen inliet , kon aan de overige
geestelijkheid Been genoegen geven. Ook staken zijne matigheid
en eenvoudige zeden , wars van alle praalvertooning , te veel of bij
de pracht , die zijn voorganger had ten loon gespreid , om niet
bun , die ten koste van het hof zich vet mestten , tegen de horst
te stuiten. De Romeinen , gewoon aan den luister van het hof
van Leo X, die van Rome het middelpunt der magt , der rijkdommen en der beschaving gemaakt had , en niet in staat om de
godsdienstigheid van A d r i a a n en zijne eenvoudige en strenge zeden
naar waarde te schatten , gispten overluid zijn bestuur. Adr iaan
bragt de hervorniing tot zell's in de pauselijke huishouding. Van
100 stalknechts, die Leo X plagt to houden , hield hij er slechts
twaalf , om , zoo als hij zeide , er nog eenige meer te hebben dan
de Kardinalen. De beschimping, welke hij zich door zijne spaarzaamheid op den hats haalde, duurde tot in zijne laatste dagen voort ; want
na zijnen dood vond men op de deur van zijnen geneesheer geschre-
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yen : n Aan den redder van zijn. Vaderland !" A d r i a a n VI overfeed
den 18 October 1523 , zoo sommigen meenden , door vergif, na nog
geen jaar Paus te zijn geweest. Hij werd in de kerk van St. Pieter te
Rome , tusschen twee Pausen van de familie Piceolom in i,
namelijk Pius II en Pius III , bijgezet , met dit grafschrift , hetwelk hi; , naar men wil , zell vervaardigd heeft : Adrianus VI

hic situs est , qui nihil sibi infelicius in vita , quam
quod imperaret , duxit (d. : flier rust Adriaan VI , die het
voor het grootste ongeluk zijns 'evens hield , dat hij regeerde).
Naderhand liet zijn vriend , Willem van Enckevoirt, de eenige die door hem tot Kardinaal verheven was , eene prachtige
marmeren tombe , in de kerk van St. Maria , werwaarts hij later ,
met veel statie overgebragt werd , oprigten ; die met vele zinnebeelden van zijne deugden versieren , en er een deftig grafschrift op
plaatsen. Zeer geleerd en vroom zijnde , ontbrak het hem rnisschien
aan dat vooruitzigt en die vastheid van karakter , welke er vereischt
worden om een groot man te zijn. Men verwijt hem de dankbaarheid , die hij zonder ophouden aan den dag legde jegens den
Keizer , aan wien hij alles te danken had ; doch gelukkig de grooten
wie men, even als hem, geen wezenlijke zwakheid kan erwijten , dan
die van al te dankbaar te zijn ! Oak heeft hij nimmer zijnen invloed bij den Keizer misbruikt , om daardoor onwaardigen te bevoordeelen , maar wel om er een gedaan onregt door te herstellen ; want toen de brave Pensionaris van .Dordrecht , Flor is 0 em
van W ij ngaarden, de waardige voorstander van 's yolks
voorregten , op last van Karel V , van zijn ambt ontzet was
bragt zijne voorspraak zoo veel te weeg , dat deze weder in zijne
cer hersteld werd. A d r i a a n heeft geschreven.
Quaestiones et Expositiones. Par. 1522. fol. Par. 1516 fol.
quaestiones quotlibeticae duodecim.
Lov. 1515. 8°. Par.
1516. fol.
Gedurende zijn verblijr in Spanje kwam van hem in het Licht:

Computum hontinis agonizansfis et sermo de Sacculo pertuso.

Terwijl hij Paus was heeft hij uitgegeven
Regulae Cancellariae Apostolicae , en onderscheidene eigenhandige brieven aan Prinsen en Vorsten van Duitschland geschreven , die met concilien en andere werken gedrukt zijn.
In het eerstgenoemde zijner werken treft men bet merkwaardige
beweren aan : » Dat een Paus kan falen , zelfs in geloofszaken. '
Hij had dit , wel is waar , geschreven voor dat hij Pans was ,
maar hij deed het naderhand herdrukken , zonder er iets in te
veranderen.
Zijn wapen bestond uit drie weerhaken van goud , op een veld
van keel , later voerde hij dit , gevierendeeld met dat van Bron khorst, een leeuw van sabel , op een veld van zilver , omdat een
zijner voorottderen aan dat huis getrouwd was. Hij bad tot zinspreuk : patere et abstine (verdraag en onthoud u). Bij v a n
Mieris, Hist, der Ned. Vorsten en in Venutc, Numismata
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Romanorurn Pontificum , Romae 1744. 4°, vindt men alle de
gedenkpenningen ter eere van A dri aan VI , geslagen afgebeeld. Zija
portret koint voor in de Historic der Reformatie van G. Bran dt ,
van wiens hand men er het volgende bijschrift onder leest :
De Schuitemaekers zoon zat dus op Romens stoel ,
Hy zagh daar 't geen 'er was , een gruwelijke poet ;
Bet ingekankert quaadt. Van 't hooft door al de leden
Was geestlijk lichaam krank. De zonden waren zeden.
Daar blonk zijn deucht doorheen. Erasmus was hem waard;
By riep zijn pen te hulp : den Keizer liet by 't zwaart.
Naar 't booze Pausdom viel den vroouien Bisschop tegen.
ben wierdt dat hoofd gewaar hoe zwaar drie kroonen wegen.
Zie G. Brand t, .Historie der Reformatie
bl. 80-86 en
161; Hoogstraten en Brouerius van Nidek , Groot Hist.
iroordenboek ; G. van Loon, Beschrijving van Nederlandsche Historipenningen , D. V. bl. 107 ; F. van Illieris,
D. I. bl. 392 , D. II.
Histori der Nederlandsche Vorsten ,
bl. 24-26, 55, 84, 85, 96, 125, 126, 145, 157-161, 165, 166,
171, 172, 176-178; W a gen aa r, Vaderl. Historic, D. IV. bl.
339, 415 , 439-445; Nalezingen op de Vaderl. Historic van
W a gen a a r , D. I. bl. 220 en 221; Levensbeschrijving van eenige
D. I.
voorname , tneest Nederlandsche Mannen en Yrouwen ,
bl. 185-212; Kok, Faded. Woordenb.; H. v an D a m , Beschrijving van Goeree , bl. 57-59; Ch4lmot, Biogr. Woordenb. ; Biographic Nationale ; Collot d'E s c u r y , Holland's
roem in Kunsten en Wetenschappen, D. IV. St. I. bl. 83-86 ;
Bilderdijk , Geschied. des Vaderl. , D. V. bl. 3 , 23-26, 33
en 227-261; B. Boers , Beschrijving van het eiland Goedereede en Overilakkee, bl. 100-105 , en het tot nog toe onvoltooide wer1je van L. E. Bosch, Jets over Paus A dri aan VI.
Utrecht 1825.
ADRIAANS (GERARous) , geboren te Drunen , bij Waalwijk , en
daarom ook meermalen GERA RIMS DRUNAEUS genoewd , werd in
1557 Geestelijke van de Orde van Premonstreit , in de Abdij
van Tongerloo , en bewees aldaar goede diensten , zoo ten opzigte
van het onderwijs als van het bestuur onder de Bisschoppen
Franciscus Sonnius en Laurentius Metsius, als Abten
van Tongerloo. In het jam.' 1573 werd hij Pastoor te Rethy bij
Turnhout. Na de afscheiding der abbatiale waardigheid van den
bisschoppelijken stoel van 's Hertogenbosch , was Ad r i a a n s onder
het getal van hen , die tot Abt werken voorgesteld; doch hij bleef
in zijne pastorie , waar hij den 23 Januarij 1601 overfeed.
Bij was een uitstekend wiskundige , die onderscheidene werken
heeft geschreven , welke echter nooit in druk zijn uitgegeven. Ook
heeft hij vele werktuigen nagelaten , die hij aan Ernst van
B e ij er en, Prins-Bisschop van Luik vereerde. Zijne schriften , die
lang bewaard zijn hij zijne kloosterbroeders te Tongerloo, waren de
volgende
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Tabulue sinuurn , adscensionum retractarum et obliquarum.
Tabulae Paralaxeos , seu diversitatis adspectus.
De usu quadrantis Astrolabii.
De ortu et occasu.
De mediatione coeli siderum.
Kalendariv,m Historicum et P oeticum.
Tabulae festorurn mobiliurn ab anno 1582 ad annum 2201.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek , Groot
Histor. Woordenboek , D. IV. bl. 192 ; (v a n G i I s) Katholyk
Meyerysch Memorieboek , bl. 284.
ADRIAANSZ (ADRIAAN). Zie METIUS (Aunt/dies).
ADRIAANSZ (CoRNELis) , meer bekend onder den naam van
liroer CORNELIS VAN BRUGGE , door dien hij het grootste gedeelte
zijns levens in de stad van dien naam , als Franciskaner-Monnik ,
heeft doorgebragt. Hij was geboren te Dordrecht , in 1521 , waar
zijn vader, Mr. Adriaan Cornelis Wouters, Pastoor van-de
Nieuwe kerk was. In het jaar 1548 trok C o rn e 1 i s het geestelij ke
kleed aan nadat hij zich tamelijk in de Grieksche en Latijnsche talen
geoefend en ook eenige kennis van de Hebreeuwsche opgedaan had.
Glad van tong zijnde, wist hid zeer behendig, hetgeen hij beoogde en
begrepen had, voor te stellen, zoo als hij het wilde , waardoor hij
at dadelijk voor een voortrelreljk Prediker gehouden werd. In
alle zijne sermoenen zocht hij steeds den geestelijken staat boven
den wereldlijken te verbeffen ; zijnen toeboorders altijd den ongehuwden staat aanprekende , als yea bekwatner om den hemel te
verdienen dan het huwelijksleven , dat altijd onderworpen was
aan bekotnmeringen en belemmeringen tot de zaligheid. Dit wist
hij met zoo vele bewijsredenen , voorbeelden en gelijkenissen nit te
leggen en te bevestigen , dat vele getrouwde eerbare vrouwen kleinmoedig werden , en vele jonge dochters voornamen niet te trouwen,
zoo als ook vele weduwen besloten ongehuwd te blijven. Daar nu
een groot aantai zoo vrouwen als meisjes en weduwen bij hem kwarn
biechten , ten einde rust en troost bij hem te verkrijgen , stelde hij
eene orde van Devotarissen in; onderwees de ongerust gewordene
gehuwde vrouwen , dat ze nog zali ts, konden worden-, indien ze
alleen de begeerte tot de vleeschelijke werden des huwelijks wederstaan konden , doch niet het werk zelr, omdat dit van God bevolen was , doch door de slechte geneigdheid, door de bedorven
natuur bevlekt , en die moesten zij overwinnen. Indien dit echter onmogelijk voor hun was , gar hij aan die niet jong noch
schoon waren den raad , dat zij het dikwijls Karen Pastoor tnoesten
biechten , ten einde absolutie te verwerven ; doch de schoone en
jonge en zulke als hij in zijne orde der Devotarissen begeerde ,
maakte hij wijs , dat , vermits zij de inwendige gebreken in het
vleeschelijk ligchaam niet wederstaan konden , het noodig was dat
het ligchaam door uitwendige penitentie gekastijd werd. Nadat zij
zich alsdan geheel onder zijne gehoorzaamheid en leiding gesteld
hadden , moesten zij iedere maand hem komen biechten , en op de
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bezworen gehoorzaamheid , hem hare innerlijke bewegingen en alto
wat er in den echt voorviel , ongeveinsd , hoe platter hoe liever
verhalen, ten einde hij, als een geestelijke geneesheer, haar alsdan daarvan , door kastijding , snout zuiveren en absolveren. Wanneer dan de
in haar geweten bekommerde vrouwen dit gedaan hadden, zeide hij ,
.dat tot heimelijke onkuische zonden eene heimelijke zuivering en
heilige geheime discipline noodig was, die de wereld niet welen
mogt , omdat zij het geestelijke niet begreep , daarom moesten zij,
op hare eeuwige verdoemenis , hem zweeren , deze heimelijke peniteutie aan ,niemand ter wereld te zullen ontdekken. Nadat zij
den eed , bid God en alle zijne lleiligen gedaan had, nam hij haar
aan voor eene regtschapen Devotaris , die zich aau alle tuchtstraffen onderwierp. Ilij onderzocht de ongehuwden omtrent hare gedachten , en handelde dan voorts met haar eveneens als met de
getrouwden.
Vervolgens deed hij zijne Devotarissen met eigen hand tuchtroeden maken , en zeide haar dan , met groote deftigheid , dat zij , om
de tucht te ontvangen, zich moesten ontblooten , ten einde door die
naaktheid de beschaamdheid en geveinsdheid te overwinnen; langzamerhand bragt hij ze dan zoover,, dat ze zich eindelijk geheel
naakt uitkleedden , hem de roede gaven en ootmoedig smeekten ,
hare zondige ligchamen te wipers tuchtigen hetwelk hij dan plegtig en langzaam met zeer zachte slagen deed , zeggende dat de ootmoedigheid der boetelinge , die zich naakt uitkleedde, Gode aangenamer was , dan de strafheid der slagen; waarbij hij dan zeer te
onpas , de woorden van sommige Oudvaderen aanhaalde. Doch hoe
gestreng hij zijne boetelingen met zware eeden verbonden had ,
werd echter zijne schandelijke handeling ontdekt door twee eerbare dochters, Betj e Maas en Kalleke Pieters, welke
laatste tot zulk naakt ontkleeden niet kunneNde gebragt worden ,
daarom door Broeder Cornelis voor kettersche en verdoemd
werd uitgescholden, waarom zij, in de biecht, daarover den Gardiaan
van het klooster ging raadplegen , die haar beter onderrigtte , maar
tevens vermaande , om het niet ruchtbaar te maken , ten. einde ,
daardoor het klooster niet tot schande te brengen. Zij bleef dus
nit de orde der Devotarissen ; Broeder Cornelis daarover verstoord , deed haar in den kerkban. Even onbedacht handelde liij
omtrent Betje Maas, die hij, even als Kalleke Pie ters,
van den predikstoel en elders als kettersche en verdoemd uitmaakte. De Regering van Brugge , dit vernemende , deed beide jonge
dochters voor zich komen en ondervragen , vcaarop alles aan het
licht kwam , en de Overste van het klooster , ten einde de ergernis wee; te nemen, Cornelis Ad riaan s z. naar Uperen zond.
Dit had in 1563 plaats , maar toen in 1566 de beroerte in Nederland begon , kwam hij, zonder verlof, weder te Brugge en begat'
zich op den predikstoel , vanwaar hij geweldig uitvoer, , zoo op de
Regering van Brugge als op de Algemeene Staten, de vier leden
van Vlaanderen , den Prins van Ora*, de Letters enz. ; stellende
,
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Lich nu in zijne boosheid meer als bezetene dan als een redelijk
mensch aan , en zich niet schamende , in de hevigheid van zijne
gramschap, onbetamelijke woorden , ja zelfs tegen de goede zeden
aandruischende spreekwijzen en oneerbare uitdrukkingen op den
predikstoel uit te braken , en hoe hevig hij destijds tegen de
andersdenkenden partij trok , blijkt uit de disputation, welke hij den
9.1Mei 1569, met Jacob deRoore ofte de Keersgieter en
den 10. Mei des zeliden jaars met 11 e r in an V l e k w y k gevoerd
heeft (1). Toen men echter in bet jaar 1572 de kwade gevolgen.
van den tienden penning bespeurde , begon hij eenigzins den huik
naar den wind te hangers , en even hard tegen den Hertog van
Alba en de Spanjaarden uit te varen , als hij het vroeger tegen de
Staten, den Prins van Oranje en de Protestatiten gedaan had;
doch ten laatste maakte hij het zoo prof , dat hem in het jaar
1576 het prediken verboden , en het klooster uitgeroeid werd. Hij
leidde vervolgens een zeer eliendig leven , worstelende met vele
ziekten, de vruchten van zijne ongebondenheid , tot dat hij , den
14. Julij 1581, overleed. Volgens sommigen werd hij in het klooster
te Brugge , volgens anderen in het St. Jans-Gasthuis , begraven.
Men vindt een weidsch grafschrift op hem , op het kerkhof der
Ninderbroeders aldaar.
Behalve de bekende Sermoenen van Broeder Cornelis , in 2
deelen, naar men wil door den schilder 11 ubertus Gol tsi us
opgeschreven en in het licht gehragt , en mede te vinden in:
Historic van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht,
Minnebroeder binnen den stad van Brugghe , uitgegeven door
C h r i s t i a n u s Neuter, ter ontlastinge oft ontschuldinginge

van de loffelicke iUagistraet van Brugghe ende alle andere
die te onrechte door hem (Corn. A d r i a e n s en) beschuldicht
werden , zijn van hem in druk uitgekomen:
De Vil Sacramentis.
Conciones doctissinzae.
Uitlegging over de tien geboden , te Brugge ,
bij C al v y
van Belle.
Zie: W. van Gouthoeven, d'oude Chronyeke ende Historie
van Holland, enz. hi. 222; M. Z. Box h o r n, Toneel ofte Beschryvinge der Steden van Hollandt, bl. 90; M. B a I e n , Besehryvinge
der stad Dordrecht , bl. 204; E. van Meteren, list. van de Oorlogen en Gesch. der Ned. D. III. blz. 128-139 ; P. C. H oo ft
Nederlandsche Historian , blz. 168; F. Halma Tooneel der
Fereenigde Nederl., D. II. bl. 24-26: Van Hoogstraaten
en Brouerius Van Nidek, Groot Hist. Woordenb.; Kok,
Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. woordenb.
ADRIAANSZ. (JACOB). Lie METIUS (JAcoBus).

(1) T. J. van B r a g h t , Het Bloedig Tooneel of JJlartelaars Spiegel der Doopsgesinden of Weerloose Christenen. D. II. 424-475.
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ADRIAANSZ. (JASPER), werd bij vonnis van den Hertog van
A 1 v a , tegen den 20 Mei 1568, te 's Gravenhage ingedaagd , » omdat hij ," zooals het vonnis luidde; » was een aanhanger van de
nieuwe Predikanten , en die gehuisvest had, en geholpen in het huren
van een huis , om hunne predikatien te doen , niettegenstaande het
verbod van den Baljuw van 's Hage; dat hij , als zijnde Overste van
arme weezen , hun schandelijke gezargen had geleerd (waarmede
men vertnoedelijk de Psalmberijming van Petrus Da thenus bedoelde), hun twee kettersche catechismussen had te lezen gegeven , boosaardig de kerkelijke personen tegengesproken , des nachts
ten onregte geslagen , met het platte van zijnen degen; ergelijke
spreekwoorden , tot versmading van den kerk,efijken stoat, had voortgebragt; de beeldbrekers behulpzaam geweest; zeggende onder anderen ,dat indien zij zich van zijnen raad bediend hadden , zij alle
afgoderij zouden hebben afgeslagen ; om alle welke bezwaarnissen
hij uit 's Hage enz. werd gebannen, en men zijne goederen verbeurd
verklaarde."
Zie Kok , Vaderl. Woord.
ADRIAANSZ (Thorns) moet, in het begin der zestiende eeuw , een.
beroemd schilder te Alkmaar geweest zijn , van wien men echter
volstrekt geen levensbijzonderheden vindt opgeteekend.
Zie K. van 111 a n d e r , Leven der Nederl. AS'childers, Dl. I. bl. 216.
ADRIAANSZEN (HENDRIK), een schoenlapper en Factor van de
Oudkamer der Pellikanisten te Haarlem, werd aldaar den 29 Jun ij,
1568 gehangen, orndat hij liedekens , balladen en echo's gedicht en
in het openbaar verkocht had. Als een proefje van zijnen dichttrant , laten wil bier een zijner echo's volgen :
Wat zijn nu Papen en Moniken die songen als een Lijster ?
bijster.
Wat zullen sy nu moeten doen dese geleerde Klerken ?
werken.
Hoe souden sy werken sy en konnen niet dese Heren? sy mogent leren..
Is haer Leringe van God dan iet ?
gans niet.
Komt haer Leringe wel met Gods Woord over een ?
neen.
Wat salmen dan doen met haer geboden ?
uytroden.
De Siel-Miszen wat doen sy de sielen profijt ?
niet een mijt..
Waarotn sijn de Siel-Miszen van de Papen bereyd?
uyt gierigheyd.
Waerom doen sy de Siel-Miszen my dit vertelt ?
om 't geld.
Wat sullen ons de Siel-Miszen doen int oordeel ,
geen voordeel.
Wat sijn Papen, Moniker) en ook Jesuwijten?
Ypocrijten.
be ist met haer Vagevier ik woude dat ik 't wist ?
uyighepist.
Die haer boeverij uitbrocht wat wast voor een Ruyter ?
111. Luyther.
Waer mee bewees by haer boeverij segt my dat Auer? met de Schriftuer.
Waer was 't leste Concilium wilt my dit int herte prenten ? tot Trenten.
Wat besloten sy daer segt het my geringe?
veel beuselinge._
Wat wast principaelste segt my de Conditie?
de Inquisrtie.
Wie wil d'Inquisitie tegenstaen alg vroome Reusen ?
de Geuzen.
Wie wilse voorstaen Hertog Frederick ?
ne en Ederick.
Wat brenge de Predikanten die daer buyten Prediken voord? Gods woord.
Van wie sijn sy gesonden segt bet sonder spot ?
van God.
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Dit is ter eren van God ende de Geusen gedaen,
Maer ik sal der van de Papen weynig dank of ontfaen.
Zie S. Ampzing, Beschrijvinge ende lof der' stad Haerlem
biz. 447 en 448; C. d e K o n i n g Tafereel der stad Haarlem,
Dl. IV , blz. 95-97.
ADRIAN' (Arius) , geboren den 4 Januarij 1756 :te Groningen ,
was de zoon van Mr. '1' heodorus Adriani , in leven Richter en
Secretaris van HouwerderzijI, wonende te Groningen , en A. n n a
Margaretha B y mhol t, en stamde aruit een geslacht , dat vele verdienstelijke Regeringsleden en waardige Evangeliedienaars heeft opgeleverd. In 1771 bij den verdienstelijken Rector Ila chenb er g te
Wageningen ter school besteld , niaakte hij er in drie jaren tijds
zulke vorderingen , dat hij , bij zijne komst aan de Hoogeschool
zijner geboortestad , in 1774, in de kennis der oude talen, vooral
der Latijnsche boven de meeste studenten uitmuntte. Na zich
zes voile jaren eerst aan die Hoogeschool met onverrnoeide vlijt ,
zoo in de wijsbegeerte , waarin hij groot behagen vond , als in het
Hebreeuwsch en andere Oostersche taaltakken en ailes , wat tot vor-ming van eene waardigen Godgeleerde noodig is, te hebben geoefend , werd hij , den 12 September 1780, bij de classis van Groningen
en 't Gooregt geexamineerd en met zeer grooten lof wider het getal
der Proponenten opgenomen. Niet fang daarna werd hij heroepen. tot
Predikant te Oterdum , een dorpje in Fivelgo , anderhakuur van DelfzijI , waar hij den 14 Julij 1781 bevestigd werd. In Mei 1783 verwisselde hij deze zijne eerste standplaats met Schildwolde , waar
hij , gedurende onderscheidene jaren , ijverig werkzaaw was in de
dienst zijns Heeren. Gedurende zijn verblijr aldaar werden hem
twee beroepen aangeboden, doch beide door hem van de hand gewezen , zonder daarvan bij zijne gemeente eenig gewag te maken.
Len beroep naar Dockum , in 1795 , meende hij echter niet te
molten van de hand wijzen. Naauwelijk.s werd te dier stede, in
1796 , eene Commissie van Onderwijs gevestigd , of A dr iani was
er een der kundigste en werkzaarnste leden van, zonder zich te
laten afschrikken door dezulken zijner gemeente , die, door onkunde , vooroordeel of partijschap verblind, de verbeteringen , welke,
men bij het lager onderwijs' Wilde invoeren , zoo niet voor schadelijk en gevaarlijk dan toch voor dwaze en overtollige nieuwigheden uitkreten. Zoo zocht Adri an i niet slechts de pligten van
Herder en Leeraar met de grootste naauwgezetheid waar te nemen ,
waar tevens trachtte hij in andere betrekkingen nuttig te zijn en
schroomde niet , daaraan een deel van den tijd toe te wijden , dien
hij anders gaarne geheel aan de oudere of nieuwere letterkunde, aan
geschiedenis en uitlegkunde des Bijbels zou gegeven hebben. Ilij
liet zich in den loop dezer geliefkoosde studien ook zonder ongenoegen stuiten door zijne benoeuiing tot voorzitter der Gedeputeerden van de Friesche Synode , terwiji hij zich tot het zoo red
mogelijk vervullen van dezen post , door het lezen van vele kerkelijke Oschriften , zocht in staat te stellen. Als Gedeputeerde der
,

,
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Synode , bleef hij tot lied der Friesche kerk werkzaam , in de
moeijelijke jaren der Fransche overheersching, en heeft toen menig kwaad afgewend , gelijk later, na de gezegende omwenteling
van 1813, als Scriba van het Classikaal bestuur van Dockum,
menig goed gesticht. Zoo als het zijn grootste lust was het Evangelie te verkondigen, zijn hoogste roem Christus en lien gekruist
te molten prediken, zoo had hij in deze edele en heerlijke bedie'ning gaarne ten einde toe volhard, dock de zwakheden, aan den
gevorderden leeftijd eigen, noodzaakten hem, in den nazomer van
1830, om de welverdiende rust te vragen. Eer hij echter deze
ontving, was hem eene betere rust bereid. Hij overleed den 23
December 1830, betreurd door zijne tweede gade, Maria Jacoba
Emmen, bij welke hij Beene kinderen verwekt had , terwij1 zijne
eerste gade , W i b b in a Emmen, hem twee zonen en drie dochteren had nagelaten. Zijn eene zoon overleed reeds in 1800, de
andere , Rudolph Adri an i, is thans Predikant te Rotterdam.
In meer dan zeventigjarigen ouderdom had hij in zijne:
Opheldering van eenige Bijbelplaatsen, Gron. 1826, 8°, en

Bijdragen tot de Opheldering van eenige Bijbelplaatsen,
Hoorn 1829, 2 st. 8°,
cen hoogst voortreffelijk 7edenkstuk van zijne grondige bijbelstudie,
ongemeene schranderheid van geest, juistheid van oordeel , gemeenzaamheid met alle de beste voortbrengselen van Godgeleerdbeid en vooral van eene gezonde uitlegkunde en fijnen, geoefenden
smaak, in het Licht gezonden. In 1787 had hij uitgegeven eene
Leerrede over 1 Kon. VIII : 29 en 30 , ter gedachtenis der inwijding van de kerk te Schildwolda , uitgesproken in 1786. In
1827 was hij benoemd tot Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Zie M. S i e g e n b e e k in de Handelingen der Jaarlijksche

Vergadering van de Haatschappij der Nederlandsche Letterkunde to Leiden, gehouden den 5 van Hooimaand 1831, bl.
11-25; Bodzaal der Geleerde Wereld, Julij 1831, hi. 124-131.
ADRIANI (MARcus JAN), geboren den 28 Febr. 1771 te Oterdurn, in de provincie Groningen, was uit hetzelfde geslacht als
de voorgaande en de eenige zoon van Petrus Adriani, die te
dier plaatse het Evangelic verkondigde. Zeven jaren bragt hij aan
het gymnasium van Groningen door, en werd, na eene hoogst loffelijke voorbereiding, op vijftienjarige leeftijd , tot het Academisch
onderwijs toegelaten. Hier genoot hij met groote vrucht bet onderrigt der beroemde mannen , die toen, zoo in de facu!teit der Letteren als in die der Godgeleerdheid, de Groninger Hoogeschool
tot sieraad strekten, en voltooide zijne studien aan die van Leyden.
Tot eene waardige Evangeliebediening op bet voortreffelijkst toegerust, aanvaardde hij, den 3 Augustus 1794, het hem opgedragen
predikamht te Aengwirden in Friesland. Na ruim vijitien jaren
in deze gemeente te zijn werkzaam geweest, vertrok hij , in December 4809, naar de Oade-Pekel-A, wan de meerdere uitge-

95
breidheid der gemeente hem eenen werkkring opende , in welke hij
nog grooter nut kon stichten. Hier mogt hij 36 jaren achtereen ,
tot groote stichting zijner gemeente , het Evangelie verkondigen
en ook als herder tot veler nut werkzaam zijn. Het laatste half
jaar slechts van zijn leven werd hij door ongesteldheid en smartelijke ligchaamskwalen genoodzaakt het prediken te staken. Als
kundig Godgeleerde en bevallig schrijver, , maakte hij zich door
twee Verhandelingen , de eerste over de Geschiedenis van Jesus ,
de andere over die der Apostelen , bekend , welke door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, met goud bekroond , en in
hare Werken gedrukt zijn. Van het vertrouwen , dat zijne ambtgenooten in Friesland op zijne geleerdheid en kieschen smaak stetden , leverden zij een sprekend bewijs door zijne benoeming tot
een der twee afgevaardigden der Synode van dat gewest, belast
met de belangrijke taak, om, nevens de Afgevaardigden uit de overige Synoden, eene verzameling van Evangelische Gezangen ten
gebruike bij de openbare Godsdienstoefening in de Hervormde kerk
van Nederland bijeen te brengen , van welke Commissie hij eene geruime
tijd de eenig overgeblevene is geweest. — Ook maakte hij deel van
de Commissie ter bezorging van hetgeen noodig was tot oprigting
en plegtige inwijding van het gedenkteeken , dat, in 1826, in de
nabijheid van Heiligerlee , ter nagedachtenis van Graaf Adolf van
Nassau is opgerigt , terwijl hem ook bij ontstentenis van den
Hoogleeraar van E e r d e , die door eene plotseling opgekomene
ziekte daarin verhinderd was, de taak werd opgedragen , om op
den dag der inwijding het woord te voeren. Hoe hij , wien
slechts twee dagen tijds tot het stellen dier redevoering overbleven ,
zich daarvan gekweten heeft , kan men zien in de Bulde aan de
Nagedachtenis van Graaf Adolf van Nassau , door
N. J.
Adriani en Mr. H. A. S panda w (1). Als Schoolopziener beide
in Friesland en Groningen , maakte hij zich insgelijks verdienstelijk , en mogt het genoegen smaken van die verdiensten , ter gelegenheid zijner vijfentwintigjarige bediening van dien post ,
door Koning W illem I, met het geschenk der Ridderorde
van den Nederlandschen Leeuw , beloond - te zien. Bij overleed den 5 December 1845 , na eerst een half jaar te voren tot
Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te zijn.
benoemd ; doch andere geleerde genootschappen van letterkunde
en natuurkundige wetenschappen hadden reeds vroeger zijne verdiensten gehuldigd , door hem tot medelid te benoemen. Hij was
gehuwd met Al leg on da van der Tuuk, die hem ruim 50 jaren eene getrouwe , zorgdragende en liefhebbende Bade is geweest
en hem drie zonen en twee dochters naliet. Een der zonen , N.
van der Tu u k A dr iani, is Predikant te Bridle , en eene
dochter is gehuwd met den Hoogleeraar Bo u w m a n te Utrecht.
,

(1) Te Groningen in 1827 in gr. 8° in het licht verschener:
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Behalve de hierboven vermelde 'Verhandelingen en liedevoeringen , hebben wij mede van zijne hand:
Redevoering ter nagedachtenis van II. West e r , Gron. 1822,
gr. 8°.
De Prosodist of Woordenlijst voor de uitspraak ,
waarvan de
tweede veel vermeerderde en verbeterde uitgave in 1827 te Gron.
in kl. 8° het licht zag.
Ook schreef hij eene aanprijzende voorrede voor E. J. Zelling ,

Theoretisch-practisch berigt over de klankmethode, briefswijze
medegedeeld, Winschoten 1825, 8°.
Zie M. Siegenbeek in de Handelingen der Jaarl. Ver.gadering van de Maats. der Nederl. Letterk. te Leiden,
gehouden
den 18 van Zomermaand 1846 , bl. 20-22.
ADRIANUS VI. zie ADRIAAN VI.
ADRIANUS DE VETERI BUSCO , vermoedelijk geboren te
Oudenbosch, in Noord Braband , van Welke plaats hij waarschijnlijk zijnen naam ontleende, was een Geestelijke van het St. Laurens-Klooster te Luik , en schreef onder anderen een Chronicon
Leodiense , loopende van het jaar 1449-1483 , en welke eigenlijk een vervolg was op de onuitgegeven Kronijk van Jan va n
S t a v e l o (Janus S t a b u l a n u s). De kronij k van A d r i a n u.s
de Vet eri Bus co werd echter , in het jaar 1727 , door de
Benedietijner Monniken van St. Maur uitgegeven.
Zie Mr. S. de Wind, Bibliotheek der Nederl. Geschiedschrijvers , D. I. bl. 87. en de daar aangehaalde Schrijvers.
ADRIC HEM (CURISTIAAN VAN), or VAN ADRICIJUM, 00k w el CIIRISTIAAN
KRUIK VAN ADRICHEII , en in het Latijn CURISTIANUS ADRICHEMIUS
geheeten , geboren te Delft , den 14. Februarij 1533 , was een zoon
van Adria an Klaasz. , Burgemeester te Delft. Christiaan, die
van moederszijde een \achterneef was van den bij de Geleerden
bekenden Mar t inns D or pins , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leuven , werd mede tot den geestelijken stand opgeleid en
den 7. Maart 1566 tot Priester gewijd , na reeds den 25. Augustus te voren Pater te zijn geworden. I1ij werd tot Overste van het
St. Barbaraklooster itt zijne geboortestad aangesteld ; leefde 'in
groote vriendschap met C o rn ells Musius, en stond in blinkende gunst bij Maximiliaan van Bourgondie, Markgraaf van Vere , die hem boertende Barbara's vader plagt te noemen. Bij de eerste geloofsberoerten werd hij niet alleen uit Delft ,
maar ook uit zijn vaderland, verdreven , zoodat hij eenigen tijd eerst
te Mechelen , daarna te Utrecht en eindeiijk te Keulen geleefd
beert , in •.velke laatste plaats hij den 20 Junij 1585 overladen is.
Op den naam van Christianus Crucius, zoo als hij
zich gemeenlijk liet noemen , heeft hij in het Latijn in het licht
gegeven het Leven van Jezus Christus , uit de vier Evangelisten , beknoptelijk zamengesteld (1). Achter welk werkje ge(1) Vita J e s u Christi ex IV Evangelistis breviter contexta
1578, 12°.

Antv.
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vonden wordt een Fertoog over de Christelijke zaligheid ,
door hem in het jaar 1570, in een algemeen kapittel uitgesproken (1). Te Keulen wonende , bragt hij de tijd door met
de overblijfselen der stad Jerusalem en van geheel het IL Land
te onderzoeken , waarbij hij veel vlijt en opmerkzaamheid aan den
dag legde. De vrucht van dit onderzoek deelde hij mede in zijne :

Theatrum Terrae Sanctae , cum tabulis Geographicis , van
welk vijf uitgaven bestaan , als van 1590 , 1593 , 1600 , 1628
en 1682 , alien in fol. Het is verdeeld in drie cteelen : het eerste , eene Aardrijksbeschrijving van het H. Land , heeft tot titel:

Descriptio Terrae Sanctae. , juxta X11. tribes Israel.
Het tweede is eene beschrijving van Jeruzalem , die hij reeds in
1584 , 1588 en 1592 in 8° had in het licht gezonden onder den
titel :

Descriptio urbis Hierosolymitanae.
En het derde , eene kronijk van het begin der wereld tot aan
den dood van Johannes den Evangelist , welke hij in het jaar
109 na Christus geboorte stelt , noemde hij :

Chronicum utriusque Testamenti _Historian' continens.
Voorts bestaat nog van hem :

F ons Oration win,
Zijn wapen was , dat van Brederode , zijnde van gond, met eenen
leeuw van keel , gebroken met een rad van zilver, , op het lijf van den
leeuw.
Zie V(a n) 11(e u s s e n) en H. V(a n) R(ij n) , Kerkel. Hist. en
Oudheden der Zeven Vereen. Prov. , D. 111, ht. 713 ; Beschrijvingen der stad Delft , hi. 704 en 705 ; Va n H o og s t r at e n
en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb.;
Kok Aardr. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woord. ; Bio-

graphic Nationale ; Biographic Universelle.
ADRICHEM (CORNELIA VAN) , afkomstig uit het edele Hollandsche geslacht v an A dri e h em in Kennemerland , was eene
dochter van- Arent van Adri c h e m, die in 1605 overleed ,
en van A gath Su y s, en werd Non in het klooster der Reguliere Kanunnikken te Beverwijk , genoemd Nazareth. Zij maakte
zich zoowel door haar godvruchtig Leven als door hare bekwaamheid en ervarenheid in de dichtkunst bekend. De Psalmen Dayids heeft zij in Latijnsche verzen overgebragt, en nog vele andere
geestelijke gedichten en andere werkjes in die taal geschreven. Zij
stond in groote achting bij C o r n e I is u s i u s en heeft het volgende Latijnsche graischrift op zich zelve gemaakt :
Corpus humo , superis animam cornelia mundo ,
Pulverulenta cano versibus ecco dater,
Non lacrymus , non singultus , tristisque querela,
Sed Christo oblatas nunc precor umbra preces.
.

(1) Oratio de Christiana beatitudine , pram habuit as Synodo sive Capitulo , ut vacant Generali ecclevato MDLXX die XXIII Julii.
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dat is :
Mijn lijf vermaak ik de aard , mijn geest aan hooger dreven ,
Mijn vieesch wordt aan 't gewormt ten spijze nu gegeven ,
Noch tranen noch gesnik , noch weeklagt wil ik vragen ,
Maar dat men in 't gebed me aan Christus op wil dragen.
Zie H. v (a n) H (e u s s e n) en H. v (a n) R (ij n) Kerkelijke Historie en Outheden der Zeven Vereen.,Prov.
D. IV. H. 94. —
D. van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Algemeen

Groot Hist. Woord.; Biographie Universelle.
ADRICHOMUS (CintisTIANus) zie ADRICHEIVI
yin).
ADULFUS of ADULPHUS , was volgens sommigen de onmiddeliijke opvolger van Willibrord als Bisschop van Utrecht. Anderen willen, dat hij hij het leven van Willibrord geteld werd
onder de Mede-Bisschoppen , of dat hij even te voren , door den eenen
of anderen Frankisehen Koning den Utrechtenaren tot hunnen Bisschop is toegeschikt geweest.
Zie H. v (a n) H (e usse n) en H. v (a n) R (ij n) , Kerkel. Hist.
en Outheden, DI. I. blz. 49.
ADULHERI, een der medgezellen van Boni fa cius, die in 754,
met Bisschop Boni fa c i u s , bij het Slot Dockenburg , door de Friezen overvallen en gedood werd.
Zie N. Westendorp, Jaarboeken van en voor de Prov.
Groningen , Dl. I. biz. 49.
ADULPRUS. Zie ADULFUS.
een zoon van Ruerd van A.ebinga
AEBINGA. (IIETTE
en Ida van D e k a ma, woonde te Hallutn en was lid van het
sehuttersgild te Leeuwarden , toen het plakkaat , wegens de herstelling der R. K. godsdienst in 1566 te Leeuwarden aankwam.
TerwijI men, in eerie vergadering, in de kerk te Oldehove , het niet
eens kon worden over het at of niet afkondigen van dat plakkaat ,
geraakte hij als ijverig Roomsch-gezinde in twist met den Leeuwarder G a b b o S e 1 s m a , die hem toeduwde dat hij , als te BalIum wonende en daar thuis behoorende , in die vergadering niets
te zeggen had. Daar de tegenpartij de overhand behield , zag A eb i n g a , met zijne geloofsgenooten , zich genoodzaakt de kerk te
verlaten. In Januarij 1567 teekende hij het vertoog der Roomschgezinden aan den Hertog van A. r e m b erg , destijds Stadhouder van
Friesland , Overijssel en Groningen, waarin zij verklaarden voor altijd
getrouw aan den Koning van Spanje , hunnen wettigen Beer , te
zullen blijven , en hurinen of keen betoonden van de oproerige bewegingen , door de andersgezinden te Leeuwarden verwekt. Tot
belooning voor zijnen ijver en de vele diensten, welke hij der Spaansgezinde partij had bewezen , stelde Koning F i lips hem tot Grietman van Menaldumadeel aan. Hij overleed te Leeuwarden , den 12
Julij 1575 werd begraven in het St. Anna - Klooster aldaar ,
en was gehuwd geweest met S j o u k , eene dochter van Frans van
Cammingha en Jouck Walta van Jongema , te Bosum,
bij welke hij eenen zoon had.
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Zie Jonkhr. Mr. H. B a e rd t van S m in i a , Nieuwe Naamlijst
1795,
van Grietmannen van de vroegste tijden of tot het jaar
biz. 176 en 177.
AEDGERUS (CoRNELius) of Corn elius Aedgerus van Eugenhu y s , geboren te Leeuwarden , werd , niettegenstaande hij noel].
de Latijnsche noch de Grieksche taal verstond , door onophoudelijk
onderzoek en omgang met voorname wiskundigen, een allerbekwaamst
landmeter,, zoodat hij niet alleen aan zijn Vaderland, rnaar ook aan de
naburige Vorsten , landen en steden van zeer veel dienst was. Bij
het opkomen der Nederlandsche beroerten , vertrok hij naar Keulen;
geraakte in dienst van die stad , waar hij eenige tijd verblijf hield
en eene zeer naauwkeurige en nette kaart van het Keulsche gebied
maakte , die er in 1583 gedrukt werd.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algemeen Hst. Woordenboek ; Chalmot, Biogr. Woord.
AEGIDII (GTLIELmos). Zie AEGIDIUS (WILLEM).
AEGIDIUS (PETRUS) of Pieter Gillis, ook wet naar zijne geboorteplaats, Delft, Aegidius Delphus of Gillis van Delft
geheeten , was een zeer geleerd man en bekwaam leeraar in de
Godgeleerdheid , begaafd met vele bekwaamheden , vooral in de
dichtkunst. De groote D e s i d e r i u s E r a s m us hield eene zoo
naauwe vriendschap met hem , dat hij hem ergens zijnen Pylades
noemt. Hij getuigt ook van hem , dat hij bijna de geheele H. Schrift
in latijnsche verzen had overgebragt. A e g i d i us leefde in het
laatst der vijftiende eeuw, en heeft de volgende schriften nagelaten,
welke later door den druk zijn gemeen gemaakt.
Epistola Pauli ad Roinanos, Basil. 1562. fol. cum Annotationibus Gilberti Cognati , Tom. II. operum Mitts: itemque
Par. apud Badium, 1507.
cui adhaeret.

Defensio pro Cleri Flandriae libertate: cum Brugis peteretus' subsidium Rege Casteliae Hispanias cogitante Psalnci V11
Poenitentiales.
versu redditi

Litaniae versu redditae in 4°.
Commentarius in Ovidii de remedio amoris,
Paris 1495.
Zie Beschrijv. der stadt Delft, hi. 664; en van Kampen,
Beknopte Geschied. der Letteren en Wetens.
D. I. bl. 68.
of Gulielmus Aegidii, eigenlijk
AEGIDIUS ( WILLEM
Willem Gillis z. , geboren te Wissekerke , op het eiland ZuidBeveland , in het midden der vijftiende eeuw , was een wiskundige
die omtrent het jaar 1490 geleefd , en zich beroemd gemaakt
heeft door zijn werk over de beweging der hemelsche ligchamen (1).
Waarschijnlijk was hij ook de zelfde wiskundige, van wien 11. Car-.
,

danus (2) onder den naam van Gulielmus Z e l a n d a a spreekt
(1) De caelestium Motuum indigatione , sive Calculo
pag. 579 en 580.
(2) Tractatus de sublimitate

Ipris 1494 4°.
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en die zeker kunststuk , de wereld in het klein verbeeldende (misschien wel eene soort van planetarium) , gemaakt had.
Zie P. d e la R u e , Geletterd Zeeland, bl. 471. ; van II o o gstraten en Brouerius van Nidek, Groot Algemeen Histor;

Woordenb.
AEGISTUS , naar sommigen willen , de eerste geloofsprediker ,
door den Apostel Pe trus uit Rome naar Friesland gezonden. Hij
zou als een der 70 Discipelen , in het jaar 60 na Chris to s, in
Friesland , of wel op aanzoek van twee Friezen , uit Rome herwaarts zijn aangekomen.
Zie II. J. Royaards, Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom in Nederland , derde druk , bl. 78.
AELBERTS (GERtuT) , geboren te Nijmegen waar hij zijne hestendige woonplaats gehad heeft , was een portretschilder , wiens
werken in den trant van G. Kneller nog veel in Gelderland en
vooral in zijne geboortestad gevonden worden. Zijne stukken waren
vast van teekening en breed van behandeling , doch in de laatste tijd gemanierd , koud en steenachtig van kleur. Hij overleed
hoog bejaard , tusschen 1750 en 1760.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Taderl. Schilderkunst , D. I. bl. 272; Immerzeel, de Levens

en werken der Holl. en Flamm. Kunstschilders.
AELHUYSEN (JomANNEs) , ook wel AALIIUISEN gespeld , geboren
te Tiel , en Rector der Latijnsche scholen in zijne geboorteplaats ,
heeft eene uitlegging van de Redekunde van 11 amus geschreven ,
die in het jaar 1664 te Tiel gedrukt is. Ook heeft men van hem:
Flosculi incorruptae Latinitatis , Tielae 1672 , 12°.
Voorts heeft hij almede de Psalmen in Latijnsche verzcn overgebragt , ten einde ze bij het doen van predikatien in die taal aan
de Hoogescholen te kunnen zingers , waarom zij ook te Leyden, in
8° , met muzijknoten , ten gebruike van de studerende jeugd gedrukt zijn.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Iiistor. Woordenh. , D. I. bl. 2. C h a 1 m o t , Biogr.
Woordenb.; Peerlkamp, de Poetis Neerl. , p. 435 et 436.
AELST (VAN) zie AALST (VAN).
AEMILIUS (ANTnomus), of, zoo als hij eigenlijk heette, ANTONIE
MELISZ werd geboren te Aken , den 20 December 1589. Zijn
vader, Jan Mel is z, was een koopman , die zich eerst te Antwerpen en daarna te Rome gevestigd had. Later de Hervormde
godsdienst omhelsd hebbende , begaf hij zich naar Aken en ten
laatste naar Dordrecht. Nadat A n thoniu s zich in zijne geboorteplaats onder J o h a n n es K u n i us, te Dordrecht onder A d r i anus Marcellus en Gerardus Johannes Vossius en te
Leyden onder Dominicns Bandiu s in de letteren had geoefend,
begaf tij zich in het jaar 1611 op Nis , om buitenlandsche Hoogescholen te bezoeken. In 1615 in het vaderland terug gekeerd ,
werd hij, in de piaats van zijnen Leermeester V o s s i u s, tot Rector
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der Latijnsche scholen te Dordrecht, en in 1619 in die zelfde
betrekking te Utrecht beroepen , waar hij tevens werd aangesteld
tot Hoogleeraar aan de doorluchtige school, welke later tot eene
hoogeschool verheven werd. Na het vertrek van den Leydschen
Hoogleeraar V o s s i us , in 1631, naar Amsterdam , werd hij , waarschijnlijk wel op aanbeveling van dien Geleerde, in zijne plaats
beroepen, dock daar de regering van Utrecht zijne jaarwedde verhoogde , bleef hij te dier stede , waar hem , in 1633 , tevens het
onderwijs in de geschiedenis werd opgedragen. In 1638 zag hij zich
echter, uit hoofde -van ligchaamszwakte , genoodzaakt zijnen post
neder te leggen, hoewel hij eerst den 12 December 1660 overfeed.
Hij heeft eenige Latijnsche redevoeringen en dichtstukken geschreven , die uitgegeven zijn onder den titel van : Orationes

quarum pleraeque tractant argumenturn politicum. ./Iccedunt
Traj. ad Rhen.
nonnulla ejusdern in utraque lingua poemata.
1651, 12°.
Zie Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot illgem.
Woordenb. ; Saxe Onomasticon Literarium, Pars IV. pag. 405;
Chalmot, Biogr. Woord. ; Biographic Universelle , en vooral
het opstel van Ds. Schotel, getiteld: Antonius Aeinilius,
in de Utrechtsche yolks-./Ilmanak voor 1845, bl. 97.
AEMILIUS (ROBBERT), geboren in 1663 te Oud-Beijerland ;
waar zijn vader, Gerard A emili u s , te gelijk Predikant en Geneesheer was, werd in zijne eerste jeugd door zijnen vader, zoo in
de beginselen der Latijnsche en andere geleerde talen, als in de
gronden van de godsdienst onderwezen. Vervolgens , met grooten
ijver de Latijnsche school te Dordrecht bezocht hebbende , oefende hij zich , sedert 1683, aan de Hoogeschool te Leyden , eerst in
de talen en de wijsbegeerte en daarna in de godgeleerdheid , waarop hij , in 1687, onder de Proponenten in de klassis van Zuid--;
Holland werd aangenomen. In September 1688 tot Predikant te
Nieuw-Beijerland beroepen, bleef hij aldaar tot in het begin van
1700, toen hij die standplaats met Delfshaven verwisselde, van
waar hij echter reeds in het volgende jaar naar Leyden vertrok.
Na aldaar zes jaren 'als Predikant werkzaam te zijn geweest, weed
hij den 24 Maart 1707 tot Onderregent van het Staten Collegie
aan de Hoogeschool aldaar aangesteld. Twee jaren daarna tot Regent van dat Collegie benoemd, bleef hij dien post waarnemen tot
zijne dood , in Maart 1729.
Hij was drie malen gehuwd geweest ; de eerste maal in November 1688, met J °ha n n a Ma r i a M as i us , bij wien hij vele kinderen verwekte, van welke hem vijf overleefde. Onder deze waren
G e r ar d A.e m i 1 ius, Predikant te Zwammerdam , overleden den
8 Januarij 1757 en Cornelis Aemi l i u s , Predikant te Haastrecht, overleden den 15 April 1764. Zijne tweede echtgenoote
Maria van R o u ver o y liet hem Beene kinderen na; ten derde
male trad hij in de echt met Maria de He nni o n, weduwe van
Pieter van der Meulen , die hem overleefde.
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Behalve dat hij de gemeente , waar hij het woord Gods verkondigde , door leer en wandel stichtte , was zijne pen ook werkzaam
tot stichting van de geloovigen des geheelen Vaderlands , zoo als
blijkt nit de door hem uitgegeven werken , zijnde :
's Weerelds onstandvastigheit, 's Hage 1709, 8°.
Korte leyding, 's HaGe 1717 , 8°. 2e druk.
Kort ontwerp der Goddelijke waarheden,
Leyden 1739 , 8°.
3e druk , 's Hage 1766 , 8°. 5e druk.
Licht der ivaarheit, 4 deelen 8°. Leyd. 1740 , 2e en 's Hage
1750 3e druk.
Zie Chalmot, Biogr. Woord.; Abcoude en Arrenberg,
Naarnregister van Nederd. ,Boeken; M. Siegenbeek, Geschied.
der Leidsche Hoogeschool, D. II. T. en B. 286.
AEMSTEL (VAN) zie AMSTEL (VAN).
AENEAE (HENatcrs), geboren den 19 Augustus 1743 , te Oudemirdum , in Friesland, waar zijn vader , E du a r d Schultetus
A e n e e , Predikant was. De zoon , die, op raad van den Rector
der Latijnsche scholen , eenen Latijnschen uitgang aan dien naam
gaf en zich diensvolgens A e n e a e noemde , werd aanvankelijk mede
tot het leeraarsambt opgeleid , en bezocht alzoo de Latijnsche scholen te Leeuwarden en de hoogeschool te Franeker. Ter laatstgemelde plaats zich , onder de Hoogleeraren N i c o l a a s Y p e ij
en A n t oni us Brugmans, in de wis- en natuurkunde oefenende , kreeg hij zoo veel smaak in die wetenschappen , dat hij
besloot er zich geheel aan toe te wijden. Onder de leiding van
den beroemden Jan van der Bildt, die zich destijds mede te
Franeker gevestigd had , en van W y t z e Foppes, die te Bongjum , een half uur van Franeker , woonde , oefende hij zich , door
zijnen lust tot de gezigtkunde gedreven , in bet maken van kijkers
en telescopen. Daar hij inmiddels gehuwd was , en alzoo naar mid:
delen van bestaan moest omzien , begat' hij zich , in 1767, naar
Amsterdam , waar hij de wiskundige wetenschappen onderwees ,
en onder zijne leerlingen zelfs den grooten N i e u w land tellen
mogt. Twee jaren na zijne komst te Amsterdam , werd hij te
Leyden tot Meester in de vrije kunsten en Doctor in de wijsbegeerte bevorderd , bij welke gelegenheid hij, in eene verhandeling
over de bevriezing (1) , de eerste openlijke blijken van zijn helder en doorziend verstand gaf.
In het jaar 1778 deelde de Maatschappij : Felix Meritis , in het
genot der begaafdheden van den meer en meer in roem stijgenden
A e n ea e , door hem tot honorair Lid als mede tot haren Lector
in de Natuurkunde te benoemen; want Aen ea e maakte zich niet
alleen beroemd door zijne groote vorderingen in natuur- en wiskundige wetenschappen en wel bijzonder in de gezigt- en werktuigkunde , maar vooral ook door zijne manier van onderwijzen.
Hierin toch was hij waarlijk eenig en zijne verdiensten daarin wa(1) De congelatione.
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ren boven alien lof verheven. Met de uiterste helderheid, de
grootste eenvoudigheid en tevens op eene aangename wijze leeraarde hijde natuurkunde; terwij4 eene meer dan gewone behendigheid zijne proefnemingen ten uiterste belangrijk maakte.
Tot aan de omwenteling van 1795 hield A e n e a e zich dan ook uitsluitend met het geven van lessen in zijne geliefkoosde wetenschappen,
bezig , maar toen werd hij alras uit den stillen werkkring getrokken , om zijn Vaderland meer onmiddellijk met zijne kundigheden
ten dienste te staan. Al dadelijk toch na die omwenteling werd
hij tot Lid van het Commite van de Marine benoemd , en niet
lang daarna droeg men hem , benevens den zeekapiteinen Story
en Lucas, met den scheepshouwmeester G l a v i m a ns , den vereerenden last op , om , in de zeehavens dezer landen , de oorlogschepen te onderzoeken en hunne geschiktheid tot de dienst op te
nemen. Nog meer omvattend echter was de werkkring, waartoe hij
in 1798 geroepen werd, toen hem de onderscheiding te heart viel,
van , met den Hoogleeraar J a n H e n d r i k van S w i n d e n, naar
Parijs te worden gezonden , ten einde aldaar, met de voornaamste
Fransche en andere geleerden , over het tientallig stelsel der maten
en gewigten te handelen , hetwelk inderdaad grootendeels door deze
beide Nederlanders tot de tegenwoordige volkomenheid gebragt is.
Na vervolgens weder in 1801 tot Lid der Marine, later tot Ad-.
viseur in zaken van wis-, natuur-, schei- en werktuigkunde , tot
lnspecteur der maten en gewigten en tot Lid van het Cornmitte
Centraal der Marine te zijn aangesteld , overfeed hij den 1 November 1810. Aangenaam in den omgang, was hij altijd leerzaam en
vrolijk in zijne gesprekken ; terwijl in alle zijne handelingen eene
bijzondere braafleid en naauwgezette eerlijkheid doorstraalde. Nooit
praalde hij met zijne kundigheden en er zijn geene werken van
grooten ornvang van hem voorhanden , maar zijne veelomvattende
kennis straalt genoegzaam door in het weinige dat wij van hem bezitten, zijnde:

Wiskundige Beschouwing van een hellend waterscheprad,
door A. G. Eck hard t uitgevonden, Amst. 1775 , 8°. 2 stukken , met pl.

Verhandeling over de Molenwieken in het algemeen en over
die , welke eene schroeftvijze gedaante hebben , volgens de tatvinding van Jan van Bey' en Goon, Amst. 1785, 8°.
Rekenboek voor de Nederlandsche jeugd, uitgegeven door de
Maatschappij Tot Nut van 't Algenteen, Amst. 1792 , 2 deelen.
lets over de watertveegkunde, Amst. 1808.
A e n e a e was lid van alle de geleerde genootschappen in ons
Vaderland , welke hun lidmaatschap , al teen als een vereerend blijk
van verdiensten uitdeelen. De eerste , welke deze hulde aan zijne
bekwaamheden bewezen , waren het Zeeuwsch en het Provinciaal
Utrechisch genootschap; terwijI de llaatschappij der Wetenschappen te Haarlem en het Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam , dit vereerend voorbeeld volgde. Van dit
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laatste werd hij in 1808 Lid-consulent , na er sedert 1791 gewoon Lid van te zijn geweest. Van het Haagsche genootschap der
Proefondervindelijke Natuurkunde , was hij sedert 1800 werkend
Lid , en bij de oprigting van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen , behoorde hij onder de eerst benoeinde Leden.
Zijn Portret komt voor in de Vaderlaidsche .Historie ten vervolge op Wagenaar, D. ,JCLII.
Zie van Abkoude en Arrenberg, Naamregister van Ne.derduitsche boeken ; Algemeene Konst- en Letterbode , voor 1808,
D. I , bl. 201, voor 1810 , D. II , bl. 280 , en voor 1811 , D. I ,
bl. 133 ; Vaderl. list. ten vervolg op Wagenaar, D. XXX. bl.
20, XXXII. 309, XL. 287, XLII. 67 , XLIV. 144 en XLV. 104;
Nieuwenhuis, Algem. Woord. van Kunsten en Wetenschap-.
pen; Biographic lJniverselle.
AERSSEN (Cowin's VAN), Heer van Spijk , werd in 1543
te Antwerpen, uit een oud Brabandsch geslacht geboren zijn
vader was Cornelis van Aer ss e n en zijne moeder N. _ van
Lisselingen. In 1574 werd hij tot Secretaris van Brussel,
en in 1582 tot Pensionaris dier stad aangesteld. Toen men in
dat zelfde jaar in onderhandeling was getreden over de opdragt der
Nederlanden aan Frankrijk , maakte A erssen, wegens Braband ,
deel uit van de bezending , welke te dien einde derwaarts vertrok. In 1585 werd hem , uit hoofde van zijne kunde en bekwaamheid , het belangrijk ambt opgedragen van Griffier der Algemeene Staten, dat hij met alle beleid en omzigtigheid , in zulk
eene hagchelijke tijd , ongeveer veertig jaren waarnam , wordende
in den beginne de meeste zaken van belang door hem en 01 d e nbarn ev el d bestuurd. In 1621 verzocht hij zelf, uit hoofde van
zijne hooge jaren , zijn ontslag als Griffier. De Heeren Staten henoemden hierop tot zijne hulp Johan van G o c h , doch daar
deze meest afwezend was , verzocht A erssen, dat die geheel in
het ambt mogt gesteld worden , hetwelk hem den 6 October 1623
werd toegestaan. Aerss en behield evenwel niet slechts zijne
wedde , maar ook zijnen rang en zitting in de vergadering.
Toen de in 's Gravenhage gevangen zittende Admirant van Arragon , in 1602, eenige voorslagen tot vrede gedaan had , werd hij
gelast , om daarover met hem te onderhandelen. Tijdens de onderhandelingen over een bestand met Spanje , zocht Pater J a n
N e ij en , die zich als gemagtigde van Spanje te Delft beyond ,
Aerss en om te koopen. Eerst had hij hem tot een geheim gesprek uitgenoodigd, en de griffier, wel bevroedende , waarop het zou
nederkomen , nam den raad in van Prins Maurits, en begaf zich
toen naar N e ij e n , die aanvang , met hem beleefdelijk te bedanken , omdat de vredehandeling , door zijn toedoen , eenen aanvang
had genomen , en hem vervolgens zeide , dat de Aartshertogen
hem , ten blijke van hunne groote achting en genegenheid , bet
huis , hetwelk hij te Brussel bezeten had , weder inruimden en
voorhadden hem hierna grootere geschenken to doen ; dat de
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Markgraaf S pi nola hem , als er een vrede of hestand voor negen
jaren gesloten werd , 50000 kroonen beloofde, waarvan hij schriftelijk bescheid voorbragt , met de eigene hand van Spinola
geteekend , daarbij voegende , dat hij bereid was , hem , op dit bescheid , 15000 kroonen te doers tellen , waar en wanneer hij begeerde. Voorts bood N e ij e n hem , uit Spin ol a's naam , eenen
diamant van groote waarde aan, voor zijne huisvrouw. Aerssen
bedankte voor het huffs, hetwelk hij oordeelde hem, ook uit kracht
van het verdrag , waarop Brussel overgegaan was , toe te komen ;
doch weigerde te eeniger tijd de overige gesehenken aan te nemen. Ten laatste nogtans aanvaardde hij den diamant en het handschrift , doch ontdekte zijn wedervaren aan den Prins en 's Lands
Advokaat Johan van Oldenbarneveld. Maurits begreep,
dat de zaak nog vooreerst bedekt moest blijven , maar weigerde de
geschenken in bewaring te nemen , zoo als Aerssen hem verzocht had. Deze laatste naderhand door brieven van N e ij e n vermaand , om de 15000 kroonen te ontvangen , vreesde met reden ,
dat dergelijk een geheim eens tot zijn nadeel uitbarsten mogt,
en besloot den geheelen handel ter Algemeene Staatsvergaderiug
open te leggen. Hij deed het, en de Staten stelden het handschrift en den diamant , in handen van hunnen Thesaurier J oris
de Bie, eenen man van beproefde trouw. A e r ss e n kon evenwel den laster van het gemeen niet ontgaan , hetwelk zijn gedrag
ten ergste duidde , en hem van slinkschen handel met den vijand
beschuldigde. Dit trot hem zoo diep , dat hij te rade werd ,
zich in openbaren druk te verdedigen. Aerssen was het voorts
met den Advokaat in de zaak van het Bestand ten vollen eens, en
geraakte daardoor bij de driftige voorstanders van den oorlog in
geen kleine opspraak. Zelfs werd hij betigt van verraad, hetwelk
hij standvastig en met den mood der onschuld verduurde.
Tot hiertoe schijnen 0 1 denbarne v e Id en Aerssen van
eene partij te zijn geweest , maar later koos de Griffier de zijde
van Maurits; want toen 01`denbarneveld,. in 1616, in
hechtenis was genomen , kwam hij voor den dag , met eene soort
van verklaring , als of deze jets zoude geweten hebben van omkoopingen , die in 1607 door den vijand zouden geschied zijn. 0 Idenb a r n e v el d merkte daarop aan, dat hij, zoo jets geweten hebbende, zulks niet elf jaren had moeten verzwijgen. Sommigen willen hem hier als het werktuig der wraakzucht van zijnen zoon ,
den Ambassadeur Francois van Aerssen beschouwen , die
een bitter vijand van 's Lands Advokaat was en ongetwijfeld
op zijnen hoogbejaarden vader grooten invloed had. Cornelis
van A er s s e n overleed in Naart 1627. Zijne echtgenoote ,
Emm er en ti a de Regniers, was weinig weken vroeger gestorven. Hij had bij Naar vier kinderen , alien zones. Francois,
van wien hieronder nader zal gesproken worden ; J acques van
Aerssen , Ileer van Triangel , die in huwelijk had Maria
van der V e e k e n , en , in 1618 , President van den Raad van
.
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Braband was; Johan van Aerssen, Heer van Wernhout
gehuwd met de zuster van zijns broeders vrouw , en Cornelis
van A e r ssen, die ongehuwd te Brussel overleed. Het wapen.
van A e r s s e n , was een in vieren gedeeld schild , zijnde het eerste en vierde van zilver , met een geschakeerd St. Andrieskruis
van zilver en sabel ; het tweede en derde van goad , met drie meerlen , zonder bek en pooten , van sabel. Zijn Portret, naar, het origineele van Miereveld, geteekend door A. Scho uln a n , en
gegraveerd door J. II o u b r a k en, komt voor bij W a g e n a a r
D. IX. bl. 272.
Zie 11. de G ro o t , Nederlandsche Jaarboeken en Histories
bl. 540 en 541 ; C. B or , Nederlandsehe Oorlogen , Boek XIX.
bl. 32 , 53 ee 54, XXXVIL bl. 53 en 58. E. van 111 eteren,
Bistorie van de Oorlogen en Geschied. der Nederl.
D. IX.
bl. 247 G. van Loon, Beschrfjv. der Nederl. Historip. , D.11.
b1.34; A. M. Cerisier, Tafereel der Algem. Geschied. van de
Vereenigde Nederlanden , D. IV. bl. 570. V. 131. 59 , 301 en
392; W age naar, Faded. Hist. , D. VIII, bl. 118, 271 ,
273 , 385 , 411 en X , bl, 348 ; K o k , Faderl. Woord. D. I.
bl. 72-74; C h a l m o t , Biogr. Woord. , D. I. hi. 23 en 24;
Seheltema, Staatk. Nederl. ; N. G. van Kampen, Vaderlandsche Karakterkunde , D. I , bl. 481-483.
AERSSEN (CoRNELis vAN), Heer van Sommelsdijk , Plaat , den
Bommel en Spijk, een zoon van den later te vermelden Francois
van Aerssen, Heer van Sommelsdijk , en Petronella van
B o r r e , werd geboren in 1602 , en was in 1642 beschreven in de
Ridderschap van Holland. In 's Lands Krijgsdienst was hij onder
anderen Gouverneur van Nijmegen , en in 1650 Kolonel van een
Regiment Ruiterij in dienst van den Staat. Hij was een boezemvriend en vertrouweling van Willem II , die niet zelden zijnen
raad inriep en opvolgde. Zelfs wil men , dat de Prins , onder
anderen op aanraden van A erss en , tot het besluit gekomen was , om zes Heeren Afgevaardigden der Hollandsche steden
in hechtenis te nemen. Of de Prins in de zaak van den aanslag
op Amsterdam ook zijnen raad ingenomen heeft , vindt men niet opgeteekend. Zeker gaat het echter, dat Willem II , zoodra de
zaak tot rijpheid gekomen was , hem den 20. Julij 1650 te 's Gravenhage bij zich ontbood , en hem bekend maakte , dat hij besloten had Graaf Willem Frederik van Nassau, Stadhonder van Friesland , met eenige ruiterij naar Amsterdam te zenden , waarvan ook onder anderen hij en de bezetting van Nijmegen
deel zouden maken. Aersen_ bragt hierop eenige zwarigheden
in , zoo omtrent den verren afstand als wegens de hitte van het
jaargetijde , doch maakte anders Beene aanmerkingen op het besluit zelf. Drie dagen later , ontving hij van den Prins last, om
de troepen te Scherpenzeel , op de Veluwe , op te wachten , en ze
vervolgens naar Amsterdam te geleiden ; doch alvorens moest hij
zich naar Amsterdam , en vandaar naar Scherpenzeel begeven , ten
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einde den afstand der dorpen tusschen die beide plaatsen naauwkeurig op te nemen , en in het geleiden van de troepen zich daar
naar te schikken. Ingevolge dezen last begat* A e r s s e n zich
den 27. Julij over Leyden naar Amsterdam , en van daar over
Abcoude , Baambrugge , Loenen , Vreeland , Kortenhoef , Hilversum , Soest en Leusden naar Scherpenzeel , waar hij den 28 in
den namiddag aankwam , en de ruiterij , die door Frederik
Graaf van Dona aangevoerd werd, afwachtte. Nadat deze 24 uren
later was aangekomen , begaf A e r s en zich met hem op weg ,
ten einde, volgens zijne rekening , den 30 des morgens te vijf
ure te Amsterdam te zijn. Door een opkomend onweder, , geraakte
echter het meerendeel der troepen aan het dwalen , zoodat A e rs e n slechts met een klein gedeelte ter bestemder tijd voor Am-.
sterdam aankwam. Graaf W i 11 e m Frederik, die er reeds
was , deed nu den voorslag , om met het yolk, dat bij de hand
was , 's Prinsen last te volvoeren , en den togt zonder uitstel
voort te zetten. De meeste Bevelhebbers beaamden dezen voorslag ,
doch A e r s s en oordeelde , dat men de achtergebleven manschap
pen diende in te wachten , alzoo de Prins uitdrukkelijk gewild had,
dat , om alle wanorde voor te komen , de aanslag met veel yolks
ondernomeu zou worden en het te duchten stood , dat de stads
bezetting en burgerij tot het hieden van wederstand zouden aangemoedigd worden , indien men met weinige manschappen ter
stad introk ; hetwelk gelegenheid zou geven tot dadelijkheden , welke
de Prins , zooveel mogelijk , wilde voorkomen hebben. Deze mad
werd gevolgd , tom echter de afgedwaalde manschap te half acht
ure te Abcoude aankwam zette men den togt voort, doch de aanslag
lief , zoo als bekend is, te niet.
Na 's Prinsen oveglijden , den 6 November 1650, namen de zaken
eenen anderen keer,, en men nam ter Vergadering van Holland in beraad , ow het gedrag van hen , die deel gehad hadden in den aanslag op
Amsterdam , te.onderzoeken. Zoodra A ers s e n dit vernam , kwam hij
te 's Gravenhage , en verscheen , den 16 Julij 1651, in de Vergadering van Gecommitteerden der Staten van Holland , te kennen gevende , dat hij gekomen was , om zich te verantwoorden , indien er iets
op hem te zeggen viel. Hij deed daarop , zonder dat men nog eenige
beschuldiging tegen hem had ingebragt of voor dat hem iets gevraagd
was , een omstandig verslag van het door hem verrigtte bij den
togt op Amsterdam , en trachtte daardoor te bewijzen , dat hij onschuldig was in de drie navolgende punten , die hij verstond dat ten
zijnen laste zouden worden in het midden gebragt , namelijk : dat
hij zou gehandeld hebben tegen zijnen politieken eed ; ten tweede ,
dat hij zou bespied hebben de wallen van Amsterdam , en ten
derde , dat hij de verspreider was van bet gerucht , als of de stad
Amsterdam een verdrag had gesloten met het Parlement van Engeland. Deze uit eigene beweging gedane verklaring en verhaal van
dingen , naar welke door niemand gevraagd was , had geheel andere
uitwerkselen dan A e r s s e n verwacht had; want in plaats van
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hem te regtvaardigen, ontstond , door de redeneringen daarover
gehouden , nieuwe verdenking , woarop A e r s s e n het noodig
oordeelde zich nader te verdedigen , doch desniettegenstaande zou
er waarschijnlijk een vonnis ten zijnen taste gevolgd. zijn , indien
niet de Staten van Friesland zich met de zaak bemoeid hadden ;
want daar hij zich beroepen had op den Stadhouder van dat gewest, Graaf Willem Frederik van Nassau, als hebbende
van den aanslag op Amsterdam het voorname beleid gehad , deden
die Staten den voorslag , om eene algemeene vergiffenis of te kondigen , waartoe eindelijk , den 19 Augustus 1651 , werd overgegaan ,
nadat • Aerssen zich verbonden had , zich van alle ambten van
regering in Holland te zullen onthouden. Aerssen overleed in
1662 en had bij zijne echtgenoote Lucia W a 1 t a acht kinderen yen.
wekt; Francois van Aerssen, Heer van de Plaat; Cornelis,
die wij in het volgende art. zullen behandelen ; Pe t r o n e 11 a getrouwd met Johan van Wevoort, Heer van Ossenberg ; I s abella, Gemalin van Hendrik Grave van Nassau, Heer van
Ouderkerke, Veldmaarschalk der troepen van den Staat ; II e n r i e t t e,
getrouwd met Francois de Zoete de Laeke; Anna, Maria
en 'Lucia, die zich onder de navolgers van den vermaarden L a bbadie schaarden en van welke eene , zich met eenige volgelingen
van L a b b a d i e naar Suriname begaf , om er eene kolonisatie te
beproeven.
Zie L. v(a n) A(i tzem a), Herstelde Leeutv of discours over
't gepasseerde in de Vereenigde Nederlanden in 't jaar
1650
en 1651; Aitzema, &ken van Staet en, Oorlog , bl. 447,
586, 589 en 600 ; K ok , Vaderl. Woord. , D. I. bl. 86-97 , en
D. XXVII. bl. 222-227 ; Chalmot, Biogr. Woord. , D. I. bl.
27 en 28 ; van Kampen, Vaderl. Karakterkunde, D. II. hi.
171 en 172.
AERSSEN (CoRNEus vAN) Heer van Sommtelsdijk , Plaat , Borntnel en Spijk , een noon van den voorgaande, woonde , in het jaar 1666,
den ongelukkigen Zeesiag van 4 Augustus bij , waarin de 11 niter
genoodzaakt was te deinzen ; en waarin C o r nO is Tromp door velen gehouden werd zich niet van zijnen pligt te hebben gekweten.
Daar Aerssen nu aan de uitnoodiging van d e 11 u i t e r om aan
zijn boord te verblijven, niet had voldaan , maar zich naar het schip
van T ro m p begeven had , rees daarna bij sommigen een kwaad
vermoeden , alsof hij lien scheepsbeveihebber eenig heimelijk berigt
had gebragt , of raadgegeven , die met de dienst van het land niet
wet overeenkwam.
Toen in het jaar 1683 de West-Indische Compagnie besloot ,
om 2/3 deelen der Kolonie Suriname te verkoopen , kocht A e r ss en er, den 21 Mei van dat jaar een derde gedeelte van en
vertrok den 3 September daaraanvolgende zelf naar die kolonie ,
van welke hij , door de overige deelhebbers , zijude de gezegde WestIndische Compagnie en de stad Amsterdam , tot Gouverneur benoemd was. Ilij , die een man van een gestreng en vast karakter
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was , vond in dat bijna regeringlooze land ongemeen veel te verbeteren , en wist weldra de orde te herstellen. llij stelde in het begin van 1084 , tot groot genoegen der ingezetenen , eenen Raad van
Politic en Justitie aan , en maakte voorts onderscheidene nuttige wetten ,
om de volkplanting in eenen bloeijenden staat te brengen , hij verbood de huwelijken en gemeenschappen met de zwarten; zoo als
hij mede de wreedheid , die sommigen jegens hunne slaven begingen , bedwong, door vast te stellen, dat niemand voortaan zijne
slaven zou mogen verminken , of met de dood straffen , maar hen,
indien zij grovelijk misdaan hadden , aan den Raad van Justitie
moest overleveren. Zijne regtvaardigheid was onkreukbaar , en zijne
vonnissen zonder aanzien van personen , zoo liet hij zeker Indiaansch
Opperhoord , om het dooden van eene zijner vrouwen, onthalzen.
Ook maakte hij weldra een einde aan de geschillen met de Indianen , door een verbond met hen te sluiten. Men getuigt, dat 'hij de
kolonie eenige jaren , tot genoegen der ingezetenen bestuurd heeft , en
van eene edelmoedige inborst was , hebbende groote liefde voor den
godsdienst en achting voor de godvreezenden ; terwijI hij ijverig was om
hen te beschermen en te begunstigen. llij was gemeenzaam met en
weldadig jegens iedereen , doch had eenen grooten afkeer van de ongebondenheid , waardoor hij zich bij de aan losbandigheid en luiheid overgegeven soldaten gehaat maakte , te meer doorien hij hen aan het werk
stelde, om steenen en andere bouwstoffen naar de werken te brengen. Reeds in het eerste jaar van zijn bewind werden daarover
onderscheidene klagten bij de Afgemeene Staten ingebragt , die ze
evenwel niet geldig moeten geoordeeld hebben , om hem deswege in
regten te betrekken ; althans het blijkt niet , dat hem daarover eenige
onaangenaamheden zijn aangedaan. A e r s s en bleef das in het bewind tot in het jaar 1688 toen hij , op eene jammerlijke wijze om het
leven kwam. Bij gebrek aan toevoer van mondbehoefte en andere
noodwendigheden uit het Vaderland , was er een zoo groot gebrek ontstaan , dat men het kriksvolk (onder hetwelk zich boeven bevinden ,
die op raad van den Gouverneur , naar Suriname gezonden waren),
op een minder rantsoen dan gewoonlijk had moeten zetten. Dit
bragt de gemoederen aan het morren , zelfs weigerden zij te werken
indien zij Been meet. rantsoen kregen. De kommandeur Verboom,
die bij het krijgsvolk wel gezien was , wist echter de misnoegden tot be.daren te brengen. Doch twee dagen daarna , nainelijk den 19 Julij
1688 , terwijl A e r s s e n s met Verboom, in eene laan van oranjeboomen , bij het gouvernementshuis wandelde , kwamen er elf zaamgezworenene muitelingen , gewapend en half beschonken, op eene
brutale wijze, hem beter rantsoen afeischen. In plaats van te antwoorden , sloeg de Gouverneur de hand aan zijn zijdgeweer, , ten
einde hen terug te drijven , doch toen hij den arm ophief, schoten
zij alien tegelijk op hem af, waardoor hij ruim veertig wonden
bekwam, zoodat hij het terstond bestierf. De Kommandeur V e rb o o m ontving eenen kogel in den buik , waaraan hij negen dagen
daarna overleed. Na deze snoode daad ten uitvoer te hebben ge-
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brap,i , begaven zich de moordenaars naar het fort Zeelandia , hetwelk zij in bezit namen. De bezetting voegde zich bij hen en nog
dien zelfden avond , te vijf ure , werd het lijk van van Aer ss ens, met al le eer , aan zijne betrekking verschuldigd , door de
opstandelingen ter aarde besteld. Het geschut werd gelost en drie
salvo's uit het kleingeweer deden zich hooren , even alsof een zeer
bemind en diep betreurd Gouverneur zijne natuurlijke dood gestorven
was. Bid zijne echtgenoote Margaretha du Puy, Markiezin
van St. Andre Montbrun had hij vier kinderen verwekt , A 1 e xa n d e r , Heer van Plaat , en François, Heer van Chatillon,
die hieronder volgt , benevens twee dochters.
Zie R. de Hoog he, Spiegel van Staat, D. II. st . II. bl. 84;
Mr. J. J. Hartsinck, Beschrijving van Guiana , D. II. bl.
638—Q51 ; K o k , Vaderl. Woord. , D. I. bl. 227-229. D. XXVII.
bl. 227. en D. XXVIII. bl. 80 en 81 ; M. D. Teens tr a , de
Landboutv in de kolonie Suriname , D. I. hi. 28-36; G. B.
Bosch , Reizen in West-Indict, D. III. M. 39-41.
AERSSEN. (fiuricois vAN) , Heer van Sommelsdijk , een zoon
van Cornelis van A e r s s e n Heer van Spijk , werd geboren in
1572. Zijn vader , die bevriend was met Philip pe D u p l e s s isMornay, den beroemden gunsteling van He n d r i k IV , koning van Frankrijk , plaatste hem in het gevolg van dien bekwamen man ; hierdoor kwam hij in de gelegenheid , oin met de
Fransche taal en zeden bekend te worden , hetwelk hem zeer te
stade kwam , toen hij , voornamelijk op aanraden van 's Lands Advokaat Johan van Oldenbarneveld, in 1598, tot Agent
van de Republiek der Vereenigde Nederlanden bij H e n d r i k IV
weed aangesteid. Hier speelde hij eene luisterrijke rol ; wist zich
bemind te maken aan het Fransche hof, en had , in 1609, Been Bering aandeel in het sluiten van het twaalfjarig bestand , niettegenstaande Hendrik IV , die Wen zelf beoogde om het hoog gezag in deze landen in handen te krijgen , dat eenigzins trachtte
tegen te werken. Later naar Venetie gezonden , werd hij bij zijne
terugkomst tot Ambassadeur benoemd. Na den dood van II e ndrik IV , had hij in den beginne • zeer veel invloed bij de koninginne moeder , bij Lo dew ij k XIII en den Minister J e a nn i n , en stond ten hove zoo in gunst , dat de koning hem tot
Bidder van St. Michiel sloeg , maar zich ten laatste in de kuiperijen van het hof gemengd hebbende , en zelfs verdacht zijnde een
schotschrift tegen Lodew ij k XIII te hebben geschreven , werd
hij , in 1613, op aanhouding van het Fransche hof teruggeroepen. Daar hij deze terugroeping voornamelijk aan den invloed van
's Lands Advokaat Olden barn e v e 1 d toeschreef, vatte hij
eenen onverzoenlijken haat tegen dien Staatsman op ; zoodat hij
zich , volgens eenigen , reeds in 1614 , niet ontzag te zeggen
» dat sommiger gezag zoo niet gevestigd was , of het kon wel ter
neder geworpen worden. " Als naderhand , niet alleen het gezag
maar ook de persoon van 's Lands Advokaat groot gevaar begot],
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te loopen , en de schimpscliriften tegen dien grijsaard in menigte
in het licht kwamen , waren er inzonderheid twee , die in bitterheid
ver boven anderen uitmuntten , in April 1617 uitgekomen: het eene
voerde ten titel: Praktyke van den Spaanschen Raad, waarin
Oldenbarneveld werd afgeschilderd , als had hij geld genoten
van Spanje; het andere: Noodwendig en Leevendig Discours,
drong op eene geweldige verandering in de regering aan. Van
beide werd A e r s s e n bij velen voor den schrijver gehouden.
Daarenboven kwam een weinig later zeker geschrift onder zijnen
eigen naam, Remonstrantie van Francois van Aerssen getiteld, in het licht. Dit geschrift baarde zoo veel ongenoegen ,
dat men in Junij van gemeld jaar ter Vergadering van Holland
voorsloeg , om het op te halen en den opsteller het schrijven te
verbieden , doch het blijkt niet , dat hierop lets besloten werd ,
niettegenstaande de Koning van Frankrijk zelfs klagten over zijne
schriften deed. Toen men , in 1619, te 's Gravenhage bezig was
met het aanstellen der vier en twintig regters over Oldenba rneveld, de Groot en Hogerbeets, vond Prins Maurits
noodig, de Leden der Ridderschap met nog twee andere te vermeerderen , wordende , na veel tegenstribbelen door die van de Ridderschap , Daniel de Har ta i n g , Heer van Heemstede of Marquette en Francois van Aerssen, die kort te voren, door
aankoop, Heer van Sommelsdijk geworden was , ofschoon beide buiten 's Lands geboren , daarin aangesteld. Nadat de regters waren
benoetnd, bragten de huisvrouw en kinderen van Oldenbarn ev e l d den Staten onder het oog , » dat de Heer v an S o m rn elsdij k
den Advokaat en die van zijnen huize , eenige jaren herwaarts , een
vijandelijk hart toegedragen , en zulks nog onlangs , bij gedrukte
boekjes , bekend gernaakt had , zij diensvolgens begeerden , dat de Heer
van Sommelsd ij k , welken zij voor beschuldiger en partij van
den Advokaat hielden , zich zelven kende , en uit de Vergadering
bleef, terwijl de zaak van den Advokaat overwogen werd." De
Staten van Holland lieten het nu aan de bescheidenheid van A e r ss en over , of hij blijven of vertrekken Wilde, volgens sommigen
zoude hij toen hen dat voorstel gedaan werd , opgestaan zijn en de
vergadering verlaten hebben , volgens .anderen verkoos hij te blijven
zitten; hoe dit zij , het moge al niet bewezen zijn , dat hij , openlijk
de veroordeeling van den Advokaat heeft l ► elpen bevorderen; er bestaat
evenwel groot vermpeden , dat hij er in het geheim niet weinig aan heeft
toegebragt, zoodat hij zelfs bij velen voor den bewerker van het doodvonnis tegen den griizen Staatsman gehouden worth. Om zijn oogmerk
te bereiken , bediende hij zich van den dekmantel der godsdient , lets
waarvan hij , staande zijn verbliji te Parijs , echter zoo weinig werks"
maakte, dat men, om zijn veelvuldig afwezen in de kerk van Charenton ,
op zijne plaats , spottenderwijze een b .rierie plakte , met de woorden:
» deze plaats is te huur." Ofschoon hij nu , door zijn gedrag tijdens het regtsgeding tegen Oldenbarneveld, bij velen in haat
geraakte , wist hij zich echter staande te houden door zijne bekwaam-
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heden. Toen in het jaar 1624 een gezantschap naar Engeland
wcrd gezonden , om een verbond te sluiten tot ecne naauwe verbindtenis en tot zekerheid der wederzijdsche Rijken en Staten,
werd onder anderen aan hem die aanzienlijke last opgedragen. Nadat de zaken in dat Rijk haar beslag hadden gekregen , begaf hij
zich , in het volgende jaar , in de zelfde hoedanigheid naar Frankrijk , waar hij met bijzondere teekenen van achting ontvangen werd.
Hij had aldaar onderscheidene netelige zaken te behandelen en vertoonde , bij weer dan eene gelegenheid , blijken van zijne bevoegdbeid tot den post , dien men hem had opgedragen. Na in April
1626 van Parijs naar 's Gravenhage te zijn teruggekeerd, begaf
A e r s s e n s zich , in het begin van 1628 , in de zelfde hoedanigheid , weder naar Frankrijk. Na nog in 1640 deel te hebben
gemaakt van het gezantschap naar Engeland , ten einde de koninklijke Prinses Maria voor den jongen Prins Willem II ten huwelt* te verzoeken , werd A e r s s en in November van dat zelfde
jaar , van wege de Ridderschap afgevaardigd in de Vergadering
der Staten Generaal , doch overleed reeds den 27 Decemer 1641,
bij zijne huisvrouw Pe tron ella van Borre, eenen zoon , C o rnelis, reeds vroeger door ons vermeld , beuevens drie dochters
nalatende.
Hij bezat een kloek en spitsvindig vernuft. Onder het openhartig en eenvoudig voorkomen van eenen Nederlander, , verborg hij
de diepste en gevaarlijkste veinzerij. Afgerigt op staatszaken , door
en door bedreven in hofstreken , wist hij zich meesterlijk van zijne
pen te bedienen. Men verhaalt dat de Kardinaal de Richelieu,
een juist keurmeester in dit slag van verdiensten , zou gezegd hebben ,
slechts drie groote Staatkundige vernuften te kennen , namelijk : v an
Aerssens, Oxenstiern, Kanselier van Zweden en Trajano
Vise a rd i Kanselier van Montferrat. In 1624 tot eerste curator
van de. Hoogeschool te Leyden aangesteld , behartigde hij grootelijks
bare belangen en bekleedde hij dien post tot omstrceks het jaar
1633 , toert hij daarvan afstand deed (1).
Het afbeeldsel , dat bij Wagenaar, (Traded. Hist. D. X. bl.
332), als het zijne wordt opgegeven , is later gebleken zulks niet
te zijn (2). Zijne zinspreuk was : Virtuti fortuna comes (het
geluk vergezelt de deugd).
Zie L. Aubery, Memoires pour servir a l'histoire de Hollancle , page 376-391 ; B o r , Nederlandtsche Oorloghen , B.
XXXVI. bl. 57 (584); Uytenbogaert, Kerckeliicke Historie,
LI 402, 403, 1001-1003; van Aitzema, Saken van Staet
en Oorlogh, D. I. bl. 191, 194 , 543 , D. II. bl. 709 en 717;
Wagenaar, Faded. Hist., D. IX. bl. 68 , 261-263, 385 en
411, D. X. bl. 82, 200, 204, 205, 237, 285, 332, 339, 368,
,

(1) M. Siegenbeek, Geschiedenis der Leidsche lioogeschool , D. I.
bl. 137-139, D. II. T. en B. bl. 11 en 12.
(2) illgemeene Konst— en Letterbode , voor 1847, D. I. bl. 323 en 337.
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429 den 493, D. XI. bl. 28-34, 62 en 299; Cerisier, Tafer.
der Algem. gesch. van de Vereen. Nederl.,
D. V. bl. 58 , 59 ,
201-204 ; G van Loon, Beschrijving der Nederl. Historip.,
D. i I , bl. 52 en 165; Kok, I' aderl. Woordenb. , D. I. bl. 74-85,
D. XXVII. bl. 217-222; Chalmot, Biograph. Woordenb. , D. I.
bl. 21 en 22; Mr. J. Scheltema, Staatk. Nederl.; van Kampen, Vaderl. Karakterk.,
D. I. bl. 483-486 ; Brieven van
Francois van Aerssen aan Floris II , Graaf van Kuilenburg
(1620-1632) , medegedeeld door Mr. G. W. Vreede in Nyho ff, Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en 'Oudheidk.,
D. VIII.
bl. 27.

AERSSEN (FRANcots VAN), Heer van Plaat, de oudste won
van Cornelis van A.erssen, Heer van Sommelsdijk en Lucia
Walta, verdronk in den bloei zijns levens , in 1659 , bij eenen
overtogt van Engeland war Holland , na, op eene achtjarige reis,
onderscheidene landen van Europa bezocht te hebben. Men heeft
van hem :
Voyage d'Espagne , curieux, historique et politique , fait en
l'annee 1655 , Paris 1655 , 4°. et 1666 , 4°.; in 1666 verscheen er een vermeerderde en verbeterde druk van te Amsterdam in 12°, welke de voorkeur verdient boven den vorigen. Dit
werk is ook gedrukt onder den titel van: Voyage d'Espagne,

contenant, entre plusieurs particularites de ce royaume , trois
discours politiques sur les a ffaires du protecteur d' Angleterre,
la reine de SuMe et du duc de Lorraine
etc. Cologne, P.
Marteau, 1666, 12°.
'Lie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Woordenb. ; Biogr. Nation. , page 3.
.AERSSEN (FRANcois VAN), Beer van Chatillon en, na den
dood van zijnen broeder , Heer van Sammelsdijk, de zoon van
Cornelis van Aerssen, Heer van Sommelsdijk en van Margar eta du Puy, Markiezin van St. Andre Montbrun, was Luitenant ter zee, onder het collegie ter Admiraliteit van Amsterdam,
toen hem, dadelijk na het jammerlijk omkomen van zijnen vader,,
in 1688 , het gouvernement over de kolonie Suriname werd aangeboden , hetwelk bij nogthans van de hand sloeg. Hij verzocht
echter verld om, tot het bijeen verzamelen van de nalatenschap
zijns vaders , eene reis derwaarts te doen , vertrok in 1689 daar
heen met den nieuwbenoemden Gouverneur van S ch erpe nhuyz en , en beyond er zieh juist toen de kolonie door Fransche
oorlogschepen , onder den Admiraal Ducas se , werd aangevallen ,
bij welke gelegenheid hij , bet bevel over eene batterij voerende en bij gebrek van yolk zelf het geschut willende laden , ongelukkig in het aangezigt en aan beide handen gewond werd , verliezende daarhij van de eene band twee en van de andere drie vingers.
A er s e n werd in 1690 eerste Luitenant, kort daarop KapiteinLuitenant en in ,1692 buitengewoon Kapitein ; hij woonde, aan
boord van den Vice-Admitaal C al lenbu rgh , die hem wegens zijne
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bijzondere verdiensten toogachtte , den ongelukkigen slag van Bevezier en de zegepraal bij La Hogue bij. In 1696 werd hij gewoon Kapitein , deelde in 1703 in den aanslag op Cadix en de
overwinning bij Vigos ; hielp. Barcelona innemen , aan bet hoofd
van 700 mariniers ; werkte mede tot het ontzet dier stad , door de
Franschen belegerd ; was onder de veroveraars van Carthagena , de
bestormers van Alicante , en de innemers van Yvica en Majorca.
In 1709 werd hij tot Schout hij Nacht aangesteld , eerie verdiende
eer,, dip echter den naijver van de oudere Kapiteinen Philips
S eh r ij v er en Cornelis Be ec kman, mede hoogst verdienstelijke
zeeofficieren , opwekte. De Luitenant Admiraal S ch r ij v e r, de zoon
van P h i l i ps , schreef in 1766, dat zijn vader over dit terugzetten , in een dodeliik chagrijn ten grave is gedaalt,
in 1711.
A e r s s e n was evenwel deze onderscheiding waardig , ofschoon
zijne bevordering werd toegeschreven aan zijne hooge geboorte en
de toen heerschende aristocratische parti.j. In 1713 werd hij bevorderd tot Vice-Admiraal. Gedurende zijnen zeetogt , als Schout
bij Nacht aan het hoofd van een belangrijk eskader, vereenigd met
een Engelsch , onder den Vice-Admiraal J ohn Norris, was hij
we! niet in de gelegenheid om veel te verrigten , doch hij toonde
zijne braafheid , toen Norris acht Fransche harken met 500 soldaten van onder het gescbut der kasteelen van Ajaccio , werwaarts
zij gevlugt waren , wilde weghalen. Genua , aan hetwelk Ajaccio
behoorde , was met Engeland en Nederland in vrede , en A e r s s e n
weigerde dus zijne vloot en zijn yolk te leenen tot volvoering van
dit ontwerp, den onderlingen vrede eerbiedigende. Later met de
Engelschen te Cette geland , en met den Generaal S e y s s a n s , een
Fransch uitgeweken Heryormde , een inval in Frankrijk gedaan
hebbende , verlieten de Engelschen lafhartig hunnen post bij hetaanrukken van den Hertog de N o a i l I e s met 4000 man. Over
deze vlugt beklaagde A e r s s e n zich heftig , al bet ongeluk aan de
onbekwaamheid en lal heid van het Engelsche krijgsvolk toeschrijvende , terwij1 hij er bijvoegde , in zijnen brief aan den Griffier
van de Staten-Generaal, dat indien de Generaal de Seyssans
slechts twee Hollandsche regementen onder zich had gehad , gemakkelijk drie Provincien van Frankrijk hadden kunnen veroverd
worden. Hij spoorde tot eene nieuwe onderneming aan , terwijI hij
aanbood , zelf als vrijwilliger daarbij te willen dienen , en daarvoor ter
eere van God, voor de Hervormde Godsdienst , en het heil van den
Staat 10000 franken over te hebben. Ilij wendde verder zijnen
ijver aan met andere hooge Officieren der vloot , tot verbetering
van den bouw der schepen , doch met weinig vrucht. Aan het
gebrekkige in dien bouw was het buiten twijfel toe te schrijven ,
dat hij met zijn eskader, in 1721, zoo weinig tegen de zeeroovers
kon uitvoeren. Het zelfde gebrek was oorzaak dat hij evenmin , in
1725 en 1726, weder naar de Middellandsche zee gezonden iets
van eenig belang uitrigtte , ofschoon hij in de Baai van Tanger een

Algerijnsch schip van 50 stukken vernielde, en later een ander
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ook van 50 stukken , op de reede van Laraeh6. Den 8 September 1726, sloot hij , op redelijke voorwaarden, vrede met Algiers.
Nog eens zeilde hij uit, in 1729, met eene vloot van twaalf schepen ,
bestemd naar de Middellandsche zee , um, na zich vereenigd te hebben met de Engelsche vloot, onder den Vice-Admiraal Sir C ha rles Wager, Spanje in ontzag te !louden. Dewijl de Staatsaangelegenheden eene goede wending namen , zond A e r.ss e n zes
schepen terug en keerde zelf met de overige spoedig naar het Vaderland; hij was met de vloot niet verder geweest dan te Portsmouth. Deze togt schijnt zijn laatste te zijn geweest. flij overleed te 's Gravenhage den 19 Julij 1740. In bet jaar 1712 was
hij in het huwelijk getreden met Maria van A e rsse n van
Wernhout, bij wie hij ITV kinderen, twee zoons en drie dochters,
verwekt had. Zijn geslacht is in de mannelijke linie uitgestorven.
Hij wordt door den Luitenant Admiraal S c h rij v er, een man die
er over kon oordeelen , als een kundig officier geprezen.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XVI. bi . 49; Kok, Yaderi.
Woordenb., D. I. bl. 101 en 102; Mr. J. J. Hartsinci, Beschr.
van Guiana, D. II. bl. 672-674 en 678; Tee nst ra, de landhomy in de Kol. Suriname, D. I. bl. 36 en 37; Mr. J. C. d e
Jong e, Geschied. van het Nederl. Zeew., D. IV, st. bl.
487-500 en 567 (aiwaar ook zijne handteekening voorkomt) , D.
V, bl. 27 voig. 43 vulg. en 61 volg.
AERTGEN VAN LEYDEN, zie KLAASZOON (Amu).
AESGO, zou de zoon geweest zijn van Friso, van wien Friesland zijnen naam zou ontleend hebben.
Zie Kok, P aderl. Woordenb.
AESGO , twee abten van Lidlum , de eene , de negentiende Abt

van dat klooster,, geboren te Winsum , eerst Pastoor en Deken in
zijne geboorteplaats , in 1384 tot Abt verkozen en op den 2 November 1386 overleden, wordt geprezen om zijne zedigheid, godsvrucht en ootmoed; de andere, ter onderscheiding genoemd:
AESGO 11, de zes en twintigste Abt, geboren te Sexbierum,
was wereldlijk Priester en Pastoor te Oosterbierum , toen hij in
1471 , na bet overlijden van R ofr idus Roorda, bijna met eenparigheid van stemmen, tot Abt werd verkozen. Zoodra hij aan het
bewind gekomen was , hebben de R oo r d e m a '8 , zij nde een hoop
baldadige lieden , die in het vechten en oorlogen behagen vonden , hem lagen gelegd. Zij kwamen behendig en onder schijn
van vriendschap , met eenen grooten sleep van bedienden in het
klooster, waar zij door den Abt op een heerlijk maal onthaald
werden; maar, ten gevolge van hetgeen zij te voren overlegd hadden,
begonnen zij hevig tegen den Abt te twisten , over zekere landscheidingen. Inmiddels kwamen de knechten met den degen in
de vuist, in de kamer loopen , maakten een onstuimig geraas, en
roofden de zilveren kannen , kostbare kerksieraden , ja , at wat van
hunne gading was, weg, zelfs de Abt werd weggevoerd en gevangen gehouden. Dock VVybe Grovestins, een dapper en groot-
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moedig man , door die van Lidlum te hulp geroepen , verzamelde
eenen hoop uitgelezene krijg
ers bijeen , trok daarmede tegen de
R o o rd e m a 's op , bemagtigde hun slot , stak er den brand in ,
nam alle de geroofde kerkjuweelen terug , en, verloste den Abt uit
de gevangenis. A e s go , alzoo in zijne waardigheid hersteld, bleef
nog veertien jaren in het bewind , en overfeed in 1484.
Zie H. v (a n) H (e usse n) en H. v (a n) R (ij n) , Kerkelijke
Ilistorie en Outheden , D. V. hi. 182 en 185.
AFFAYTADI, (Como DELL]) Baron van Ghistelles', een der tee-.
kenaars van bet verbond der Edelen , was naar alle waarschijnlijkheid een zoon van Carlo d' A f fa y tad i, een Milaneesch Edelman
van aanzienlijken huize , die , in het jaar 1545 , te Antwerpen woonde
en door koop de baronie Ghistelles, in Vlaanderen , verkreeg. C
m o had dcie dochters; de oudste C 1 a r a , door anderen verkeerde10k Louise geheeten , was gehuwd met Hugo de P ran t , Beer
van Blaasveld , de tweede, Francelina of Francoise, met Otto van Arkel, Heer van iimmerzode , Well en Lokhorst , die
onder de Hollandsche Edelen behoorde , en de derde , Louise,
met George de Montmorency, Heer van Cressi gezegd
.Bovis. A ffa y t a d i voerde tot wapen een schild van keel , met
eene keper van hermelijn.
Zie T e Water, Hist. van het Verbond der Edelen , st. H.
IA. 143 en 144. st. III. M. 462 en 463 ; en over het geslacht
Affaytadi G. D. J. Schotel, Jean Diodati, hi. 145 volgg.
en de zelfde Ammerzode in Nijhoffs Bijdr. voor Vaderl. Gesch.
en Oudheidk. , D. IV. bl. 146.
`AFFENSTEIN, bij Thuanus HAFESTEINIIIS, was een zaakgellstigde van Willem I, Prins van Ora nj e , aan zijnen broeder
J an , en was met andere diplomatische zendingen aan den Prins
van. Conde belast. Graaf Jan noemt hem echter een ligtzinnig
raensch , » in seinen Sachen leichtfertig , nicht verschwigen ", en
bewerkte dat de Prins , in 1575 , niet hem , maar Winandt van
Breyll naar Emden tot den Graaf van Oost-Friesland zond. Kort
daarna werd hij met den Heer de C I e r v a n t en 2000 man
paardenvolk het belegerde Rochelle ter hulpe gezonden , maar na
een dapper gevecht werd hij verslagen en sneuvelde.
Zie Thuani Hist. sui temporis , Tom.. III, p. 106, Groen
van Prinsterer, Archives de la d' Orange-Nassau ,
Tom. V, pag. 235 , 277 en .328.
AFFERDEN (PIETER VAN), meer bekend onder den naam van
Pe t r us'A ph e r d i a n us , geboren te Wageningen , in het begin
der zestiende eeuw, Opperregent van het Broederhuis en Rector
der Latijnsche scholen te Harderwijk, , later Corrector te Amsterdam , was een zeer verdienstelijk Letterkundige, wiens Handleiding
tot de Latiinsche taal (1) zoo grooten naam verkreeg , en bleef
(1) Tyrocinium Latinae linguae,

Colon ap. Gymnicum , 1545. 8°.
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behouden , dat zij , gedurendes vele jaren, alone in de Nederlandsche
scholen gebruikt en_ gevolgd • werd , zoodat zij zelfs nog in 1635
herdrukt werd. Voorts hebben van hem het Licht gezien:
Methodus discendi formulas linguae Latinae, Col. ap. Gymnicum. 8°.
Antverp. 1560 et Col.
Epigrammatum moraliurn libri duo ,
1580. Waarin ook voorkomt , Brevis Descriptio Urbis Amstelodamensis , in 116 verzen , welke Wagenaar voor zijne Beschrijving van Amsterdam geplaatst heeft.
Institutio Puerorurn , Antverp. 1560.
Disticha Moralia , ibid. 1578. 8°.
Daventr. ap. Bornium
Similia Eraspzi et Apophthegmata,
1577. 8°.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Alp,.em. Hist. Woordenb.,- D. I. bl. 497 ; Woordenb. der Za.
menleving , bl. 82; Witsen Geysbeek, Biogr., Anthol. en
Crit. Woordenb. der Dickers, D. V. bl. 85; H. B o u ma n Ge-

schied. van de voormalige Geldersche .Hoogeschool en hare
Hoogleeraren, D. I. bl. 11. D. II. bi. 640.
AFHAKKER (Ananrus of Jams), door sommigen ook geschreven H a fh a k k er, geboren te Vreeswijk , werd Hoogleeraar in de
Godgeleerdheid te Keulen en gal', onder den naam van Salomo
Theod ot us , student in de Godgeleerdheid, in 1618 , te Keulen
een boekje uit , onder den titel van Henoticon dissecti Belgii,
zijnde een historisch verhaal van den oorsprong en voortgang der
geschillen tusschen de Remonstrantenten Contra-Remonstranten.
ius van Nidek , Groot
Zie van Hoogstraten en Brouer
Algem. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.; Algemeen

Woordenb. der Zarnenleving.
AGGE , een adellijk persoon in Friesland, de zoon van Heer
Pieter, Pastoor te Wyckel , die waarschijnliik , voor hij zich in
den geestelijken stand begaf , wds gehuwd geweest. Tijdens de onlusten der Schieringers en Vetkoopers , overvielen de eersten , aangevoerd door Wybe Minnema en Beinte Rommerts, in het
jaar 1428, onverwacht het dorp Wyckel , en sleepten den Pistoo'r,
Heer Pieter, nit de kosterij der kerk met zich , onder het toebrengen van onderscheidene doodelijke wonden , en aldus half zieltogende naar het dorp Sondel , tot voor de stins , die zijn zoon
A g g e aldaar in eigendom bezat en bezet hield. Nu toonden zij
dezen zijnen gevarigenen vader, eischten het huffs op , met,bedreiging , dat , zoo hij hierin weigerachtig was , zij dezen voor zijne
oogen zouden doodsteken. Deze bedreiging zou denzoon bijna
bewogen hebben , om , niettegenstaande hem en den zijnen , bij de
overgave een treurig lot beschoren scheen , daarin te bewilligen ,
dan de bijna stervende vader verzamelde nog eens zijne laatste
krachten , en riep zijnen zoon A gge toe , dat hij de stins niet
moest overgegeven , dewijl hij zelf toch reeds zoo veel geleden had ,
dat de dood hem nabij was. Gramstorig, omdat hun doel niet
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geinite , maakten de Schieringers den* bijna stervenden man , in
het gezigt van zijnen zoon , op siaande voet at, staakten toen hunnen aanslag, en verwijderden zich van Sondel. A gge trok hierop
buiten 's lands en wierf aldaar vreemde krijgsknechten aan , met
welke hij, in het volgende jaar,, naar Friesland terugkeerde. Nu
vervolgde hij op zijne beurt in het bijzonder de moordenaars van
zijnen vader , van welke velen sneuvelden , en onder dezen ook
W y b e nn e m a, dien hij met eigen hand doodde. Hierop werd
hij door de Schieringers op zijne stins te Sondel belegerd; dan
deze onversaagde Edelman , deed zulk een geweldigen uitval , dat
e vijanden voor een groot gedeelte versloeg, en de oierigen
hij zijn
verstrooide. Doch hiermede was de haat nog niet verzoend , want
in 1442 belegerden zij het huis van A g ge op nieuw , en hij zelf
werd , na een langdurig en dapper gevecht, overwonnen en zoodanig
gewond dat hij voor dood bled liggen. Na den aftogt des vijands
vonden A g g e s vrienden hem , zwemmende in zijn Wed ; hij bekwam echter weder en beterde. Doch Rommert Gabbinga en
zijn zoon S y t z e , de mare hoorende dat hij nog leefde, huurden
eenen booswicht , die hem op zijn bed vermoordde.
Zie Occo Scarlensis, Cronijk van Friesi. ; C. Schotanu s, de Geschied. van Friesl, bl. 274 , 280, 308 en 309; F.
Sjoerds , Friesehe Jaarb. , D. V hi. 69-71 en 243 ; K o k, raderl.
Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; F.W. van Breest
Smallenburg, Algem. Aardrijks- en Geschiedk. Woorde nb.
van de prov.' Fried. , bl. 235-236.
AGGE , Abt te Ilemelum en van het klooster te Stavoren, had,
in 1480 , een zwaar verschil met Ige Galam a en diens broeders
D ou w e en Hartma n, uit hoofde dat I ge , die de partij der Vetkoopers was toegedaan , het klooster te Hemel= vele landen en
renten had ontweldigd , en die vele jaren onder zich gehouden.
A g g e , wel wetende dat hij met wereldlijke wapenen niet tegen hen
bestand was , nam de toevlugt tot de geestelijke , en sprak den ban tegen zijne vijanden uit. Poch deze zich daar niet aan storende ,
grepen naar het zwaard. l g e verzocht Jan van E g m o n d , Stadhouder. van. Holland, om eenig yolk, hetwelk hem terstoncl, werd
toegezonden , aangezien van E-gm on d zijne partij was toegedaan ,
daar de Kabeljaauwschen in Holland het met de Vetkoopers in
Friesland hielden. Met deze hulp en die van Juw Jonge ma ,
sloeg hij het beleg voor een sterk huis of spijker , hetwelk de Nonniken , ,met behulp der Schieringers , tegen G al a m a en zijnen
aanhang hadden doen bouwen , en nu verdedigd werd door D i e uw e P op k es 11 oord a. De Abt , nu in het naauw gebragt ,
zocht hulp bij Pieter 11 arinx ma , die zoo spoedig mogelijk eenige Schieringers bijeenbragt , welke naar Hemelum trokken , mar
daar gekomen vernamen, dat Roorda, van het ontzet niet wetende , den spijker , onder beding van liji en goed te behouden , had
overgegeven. I ge had naauwelijks den spijker bemagtigd , of deed
dien ten gronde toe slechten, en maakte er vele kostelijkheden buit.

Hierop bezette hij eene stins te Bakhuizen, waaruit hij den AM
en Minne Heerschap te. Harich , beoorloogde. Den
werd te vergeefs door de Schieringers belegerd , hetgeen den AM
zeer in het naauw bragt.
Intusschen werd den 27 Februarij 1487 te Bolsward een landsdag der vier verbonden steden gehouden. her deed A gg e zijn
beklag, maar ziende , dat men hem met uitvlugten zocht te paaijen
en door dubbelzinnige woorden om den twin te Leiden, nam hij
de toevIngt weder tot de wapenen en °taboo(' , met Minnelli 1le ma , 300 Geldersche knechten. I ge , hierop verwoed geworden ,
viel onverziens op M i n n e en zijne helpers aan, en dreef ze op de
vlugt. De Abt nu, met zijne Geldersche knechten en verbondene
Schieringers , de verstrooiden weder vergaderd hebbende , viel I ge
zoo geweldig aan , dat hij met zijn yolk moest wijken binnen deveste van het slot te Bakhuizen , hetwelk hij niet kon innemen. Hij
trok alzoo at, overal waar hij heen toog veel schrik aanrigtende,
en legerde zich met zijn yolk to Wyckel en te Balk. Na dien tijd
zwijgt de geschiedenis van hem.
Zie Schotanus, Geschied. van Fries!. ; Kok, Vaderl.
Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AGGEMA (ALEF) , een der verbonden Edelen , was oorspronkelijk
nit een adellijk geslacht in Friesland , hetgeen van tijd tot tijd verbonden was met de aanzienlijke geslachten van Ay Iva, Burm ania, Goslinga, Ilarinxma, Starkenburg en andere. Hij
hield zich aan de zijde der Edelen , en teekende hun verbond, na
het verdrag met de Landvoogdesse, den 23 Augustus 1566 gemaakt.,
Bij vonnis van Alva van 10 September 1568 werd hij, met ver•
beurdverklaring van goederen , uit 's Konings !widen gebannen.
Zie T e Water, Ilist. van het Yerbond der Edelen , St. II. bl..
144-145,Kok, Fader!. Woordenb.; C h a 1 m o t, Biogr.Woordenb.
AGILEUS (Mr. HENDRIK). Zie AGYLAEUS (Mr. &mucus).
AGRICOLA. (FRANciscus), geboren in een klein dorpje , in de tegenwoordige Pruissische provincie Rijnland , was eerst Kanunnik en
Pastoor te Roedingen , in die zelfde provincie , en naderhand te Sittard , in de Nederlandscfie provincie Limburg. Men prijst hem wegens zijne geleerdheid en deugden, en hij is vermaard geworden door
de navolgende geschriften :

De verbo Dei scripto et non scripto.
De lectione sacrae scripturae, ejusque interpretibus.
De Ch,risto Salvatore.
Confutatio Anabaptistarurn 1528.
Institv,tio de sanctissirno Sacramento altaris , 1575.
Evangelicarurn demonstrationum libri IV. 1578.
Speculum poenitentiae.
De S. Reliquiis , nominatim illarutn, quas Aquisgranenses
possident, pia industria Caroli magni, ann. 1581.
De Primatu Petri Apostoli , et successorm ejus pontifrcum RomanOMM.
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Colloquium Theodori lilalcotii de Luther° ejusque consortio
in causa religionis inconstantia , 1583.
Evangelica demonstratio de damnatissimo statu concubinariorum ordinis Ecclesiastici , 1603.
Apodeixis Evangelica de periculoso statu concubinariorum
impoenitentium.
De aeterno et vero Deo , nec non indubitato Christo atque
Ilessia Christianorurn libri
De amplissirnis privilegiis et certissintis signis verae Christi in terris ecclesiae tractatus , 1606.
De Veneratione et Irnaginibus Sanctorum libri II. 1614.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb.
AGRICOLA (Runouns), eigenlijklionoF HIIISMAN is geboren te
Baflo, in de Groninger Ommelanden , in 1442. In zijne teedere jeugd
gaf hij reeds zulke doorslaande bliiken van een vlug begrip en een goed
geheugen , en was bovendien met zulk eenen overheerschenden lust tot
de boeken bezield , dat men toen al voorzien kon dat er jets groots van
hem te wachten was. Hij genoot het eerste onderwijs op de beroemde St.
Maartensschool te Groningen , van waar hij zich naar Leuven begaf,
ten einde zich aldaar in de redeneerkunst en wijsbegeerte te oefenen.
Hij stelde zich echter geheel niet met den toenmaligen schooltrant te
vreden, maar leerde Cicero en Quinti li anus kennen en beminnen. Naauwelijks een-en-twintig jaren oad , werd hij te Leuven
tot Meester in de vrije kunsten bevorderd. Van daar vertrok hij
naar Parijs om er zijne letteroefeningen voort te zetten , en bragt
de jaren 1476 en 1477 in Italie te Ferrara en te Padua ! door,
waar .toen , door de menigte Grieken welke, na de overweldiging
van konstantinopel, zich derwaarts hidden begeven, de fraaije letteren weder met luister begonnen te bloeijen. Hier verkeerde hij
met de beroemdste Grieken en met de fraaiste geesten van Italie,
zoo als G u a r i n i en anderen , onder de bescherming van den Prins
Hercules van Este, in het sehoonste tijdstip van Italic's ontwikkeling en bloei en de herschepping der wetenschappen. Ondee
de leiding van T h e o d or us Gaza, eenen der gemelde vtugtelingen , oefende hij zich voornamelijk in het Grieksch. Het Latijn onder
wees hij zelf en , zoo door zijne -wijsgeerige kundigheden en welsprekendheid , als door zijne bekwaamheid in het uitleggen van
Grieksche en Latijnsche schrijvers , droeg hij de bewondering weg
van alle Italiaansche geleerden , met vele van welke hij redetwistte
en zelfs openbare redevoeringen hield. In zijn vaderland teruggekeerd , werd hij aangesteld tot Syndicus der stad Groningen , waar
hij uit genegenheid tot de zang- en speelkunst, een voortreffelijk
orgel in de St. Maartenskerk vervaardigde. De regering van Groningen besloot, bij resolutie van 15 December 1691 , ter herinnering aan A gricol a , het navolgeride daar nog aanwezige opschrift
voor het orgel te plaatsen: Opus Rudolphi Agricolae,
,

Ante annos CCXII patriae hujus civitatis Syndici , sernel
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iterumque auctum, ac denuo vetustate et inerti refectione corruptum (1) (d. i.: Het werk van R udo 1 f Agricola, voor twee honderd
en twaalf jaren Syndicus dezer stad, eel's en andermaal verbeterd , en
eindelijk door ouderdom en slechte herstelling bedorven). Te Groningen
genoot hij den gemeenzamen en leerzamen omgang van zijnen ouderen
vriend Wessel Gansevoort en betoonde zich allezins een groot
lief hebber,, voorstander en bevorderaar van de kennis der talen en wetenschappen. Ook wil men, dat hij, gedurende die tijd, de stad Groningen in eene zending bij den Aartshertog lI a x im i 1 i a a n gediend
heeft , en dat deze te vergeefs hem zocht aan zijn hof te houden.
Groningen mogt zich evenwel niet fang in zijn licht verblijelen ,
want slechts zes maanden had hij het syndicaat aldaar waargenomen ,
toen hem het opzigt over de school te Antwerpen werd opgedragen ,
en naauwelijks had hij voor dezen post bedankt , of hij werd als
Hoogleeraar naar Heidelberg beroepen , waar hij de Grieksche Letterkunde, voor Duitschland, herstelde en ongemeen veel bijdroeg tot
opwekking van den smaak voor de Ouden ; tevens den grond leggende van de naderhand zoo beroemd gewordene boekerij te Heidelberg. Het overige van zijn leven bragt hij gedeeltelijk te Heidelberg, gedeeltelijk te Worms door, bij afwisseling in beide plaatsen
onderwijs gevende in de welsprekenheid en wijsbegeerte; terwijl hij
ook in openbare disputen, dikwijIs op verzoek, zijn gevoelen over
allerlei voorkomende zaken verklaarde. Om den kring zijner studien
te volmaken, leerde hij , nog in gevorderde jaren , de Hebreenwsche
taal van eenen tot het Christendom bekeerden Jood en gebruikte
die tot betere kennis der gewijde oorkonden , van wier onderzoek
hij, in het laatst van zijn leven, veel werk maakte, even als van
de kennis der godgeleerdheid , ten einde de zuivere christelijke
godsdienstleer, welke hij zag, dat jammerhijk verontreinigd was,
uit hare echte gronden op te delven. Hij schijnt in de zelfde gevoelens gedeeld te hebben , welke Luther naderhand voor de zijnen
erkende, en hij maakte geen zwarigheid , in gemeenzame gesprekken, openlijk voor zijn gevoelen uit te komen. Met volkornen refit
mag hij dus als een der voorgangers van Era s m u s in het zoo
noodige werk der Kerkhervortning beschouwd worden. De Keurvorst van den Palts gebruikte hem ook aan het liof tot de gewigtigste beraadslagingen ; terwijI hij op diens verzoek , tevens een kort
begrip der Historie van de vier Monarchien (2) schreef. •
Na het overlijden van dezen grooten man , dat den 28 October
1485 voorviel , sprak de beroemde Joann es Reuchlin, die
groote vereerder der oude , vooral der liebreenwsche letterkunde, in
Duitschland eene lijkrede over hem nit. De nog, grootere Era sm us gaf dit getuigenis van hem, » dat men aan deze zijde der
(1) N. C. Kist, Het Kerk-orgel-gehruik , bijzonder in Nederland , medegedeeld in het Irchief voor Kerk. Gesch., enz. voor Nederland,
door N.
C. Kist en H. J. Royaards, D. X. bl. 222.

(2) Epitome de quatuor Monarchiis.
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bergen (de Al pen) nooit eenenman gevonden had , die bij Agricola
in geleerdheid kon halen ; dat hid in het Grieksch en Latijn de meesten
verre overtrof, in de dichtkunde een tweede V i r g i 1 i u s , in onImgebonden stiji een tweede Politianus en zulk een wclsprekend
redenaar was , dat zelfs Rome hem bewonderde, als of hij geen
uitlander maar een inboorling geweest ware; en eindelijk, dat hij
een scherpzinnig wijsgeer en goed toonkunstenaar was." De beroemde Italiaan , Pa u l u s J o v i u s schreef eene lofrede op hem.
Een ander geleerd Italiaan, H er mo taus Bar bar u s., maakte het
volgende Latijnsche grafschrift op hem , dat de beroemde Wigle
van Aytta van Sw ic h e m, door Heidelberg reizende, ter Heide
van dezen zijnen landgenoot , op zijn graf deed uithouwen:
Invida clauserunt hoc marmore fata Rudolph=
Agricolam , Frisii spemque decusque soli.
Scilicet hoc uno meruit Germania , laudis
Quicquid habet Latium, Graecia quicquid habete
hetwelk vrij vertaald dezen zin heeft :
In Frieslands hoop en lust, Rudolfus, wien de dood,
Afgunstig nedervelde en in dit mariner sloot,
Vereende Duitschland eens zoo groot een letterschat
Als immer Griekenland of Latium bezat.
Ilij was behalve in de wijsbegeerte, de welsprekendheid en de
letteren ook zeer bedreven in de regtsgeleerdheid , verstond de
fransche tail grondig, en sprak ze sierlijk ; de zang- en speelkunst
waren zijne geliefde uitspanningen, want hij bespeelde onderschei•
dene muzijkinstrumenten; ook was hij niet onbedreven in de schilder- en de latijnsche dichtkunst ; terwijl het spreekwoord, dat
geleerde lieden slechte schrijvers zijn, in geenen deele door hem
bewaarheid werd , daar hij eene zeer fraaije hand schreeE
In zijne jeugd was Agricola een liefhebber van geestige scherts ,
doch moist, vooral bij het klimmen zijner jaren , bet betamelijke
zoodanig in acht te nemen, dat niemand ooit door hem gehoond,
of het heilige met het onheilige vermengd werd. In zijne manie•
ren was hij wel niet norsch , maar toch niet zeer gevat op hoffeltike wellevendheid , zijnde het , naar men verhaalt , wel eens gebeurd ,
dat hij , bij anderen ter maaltijd zijnde , in zulke diepe gedachten
verviel , dat . hij , het gezelschap vergetende, met de ellebogen op
de tafel leunende , de nagels van zijne vingers afknaauwde. Hoewel niet afkeerig van de vrouwen , van welke hij meer dan eene,
bij voorkomende gelegenheid , met vruchten van zijn dichtvermogen
vereerde, kon hij evenwel er niet toe besluiten , •om een huwelijk
aan te gaan , onder anderen, aangezien hij vreesde , daardoor al te
veel in zijne letteroefeningen te worden achteruit gezet. Bij zijn
leven zijn er 'weinige van zijne lettervruchten in het licht verschenen ; na zijnen dood zijn zij echter door Al l a r d u s van A ms t e r d a m bijeenverzameld , in 1539 , te Keulen , in twee deelen , in 4° uitgegevcn , onder den titel -van : Opera R u1phi Agricola e. Later zijn zij te Groningen herdrukt. Men
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4indt daarin , behave zijne Brieven , Gedichten en .Redevoeringen,
eerie Latijnsche vertaling van 1 s o c r a t es ad Demonicum , eenige zamenspraken van Lucia n u s enz.
Zijti portret komt voor- bij Schotanus, Geschied. van Fries!.,
bI. 378, en bij Foppens, Biblioth. Belg., Tom. IL pa g. 1079.
Zie u ice i a r d ij ti , Beschryv. van alle de Nederl. , bl. 172;
van Roogstraten en Brouerius van Nidek, Groot Algem.
list. Woordenb. ; 11 a 1m a , Tooneel der Vereen. Nederl. ;
H. v (a n) 11(e usse n) en H. v (a n R (ij n), Kerhel. Hist. en Oudh.
der zeven Vereen. Prov. , D. V. hi 285, 362 en 363; tevensbes.

van eenige voorname meest Nederl. Mannen en Vrouwen , D.
VI. b. 41-51; Kok, Vaderl. Woordenb. ; II. H. Brucherus,
Gedenkb. van Stad en Lande , Voorb. § 57; de zelfde , Geschied.
bl. 8--1 1, C h alvan de opkomst der Kerkherv. in de prov. Gron.,
mot, Biogr. Woordenb. ; Saxe, Onomast. Litt. , P. II. p. 470;
47-1 en 592 ; Y p e ij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv.
kerb , D. I. bl. 42-44 ; van K a m p e n , Beknopte Geschied. der
Letteren en Wetens. , D. I. bl. 51 en 52; D. III. bl. 32 en 33;
H. Baron Collot d'Escury, Holland's Roem in Kunst. en
Wetens., D. 1V. bl. 81-83; Biograph. Nation. ; Aanhangsel
op het Algem. Woordenb. van Kunst. en Wetensch. van
G. Nieuwenhuis; Algem. Noodw. Woordenb. der zamenl.;
W es tendorp, Jaarb. van en voor de prov. Groning. , St. 111.
b1.645-648; It made Friesche Terp met bij v. en aant. van J.
van Leeuwen, bl. 418; Tresling, Vita et merita Ru d o 1phi Agricolae, Gron. 1830; Glasius, Gocigel. Nederl.
AGRICOLA (WoLFGANG) werd , niet lang na de reductie der provinc.e Groningen , in 1597 , Predikant te Garsthuizen , daarna , in
1601 to Iosdorp , en in 1611 te Beduin , waar hij tot aan zijne dood,
in 1626, het weak der bediening waarnam. Ilij schijnt in bijzondere
achting bij de klassis van Groningen te hebben gestaan, want na
eerst te zijn afgezonden naar de kerkvergadering welke , in 1607 , op
bevel der Algemeene Staten te 's Gravenhage is gehouden , werd
hij merle afgevaardigd tot de Nationale Synode , welke in 1618 en
1619 te Dordrecht is gehouden.
Zie H. 11. Brucherus, Gedenkb. van Stad en Lande , bl. 119,
262, 264 en 266 en De zelfde, Geschied. van de opkomst der
Kerkherv. in de prov. Gron. , bl. 371, 377 en 383.
AGRON (AwromE NicoLAs) was een zeer verdienstelijk Fransche
kostschoolhouder te Zierikzee , die in September 1793 werd aangesteld tot Stads Fransche kostschoolhouder te Gorinchem en in September 1796 als Rector der Latijnsche kunst- en kostschool te Elburg ,
werd beroepen, waar hij omstreeks het begin dezer eeuw moet
overleden zijn. Hij heat zich vooral bekend gemaakt door zijne

rerzameling van Opstellen , om de jeugd tot de kennis der
Fransche taal op te leiden, waarvan de achtste druk , door den
Ileer H. S oh e e r d e r bezorgd , in 1834 het Licht zag. Voorts bestaat er nog van hem :
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Eenvoudige leertrant voor kinderen, om binnen weinig t#ds
Gron. 1799.
bedreven te worden in het declineren en conjugeren,
1792
Zie .Alphabetische Naaml. van Boeken , welke sedert
tot 1832 zijn uitgekomen ; Aanh. op het Woordenb. van Kunst.
en Wetens. van G. Nieuwenhuis.
AGRON (PIERRE), vermoedelijk een broeder van 4en voorgaande , was een zeer verdienstelijk schoolonderwijzer te Amsterdam , waar hij , zoo wij wel onderrigt zijn , tcvens een der Redacteuren van de Stads-courant was. Hij gal met de Heeren L andre en Weiland uit:

Nouveau Dictionnaire portatif des longues Francaise et Hollandaise , 2 vol. waar van in 1827 een tweede druk het licht zag.
Ook als Nederduitsch dichter deed hij zich kennen , door een
boekdeeltje met eenige niet onbehagelijke stukjes , getiteld :
Awst. 1794. gr. 8°. ,
Eenzaam tijdverdrijf in dichtstukjes
waarin hij zich als een • man van gevoel en smaak doet kennen ;
terwiji zijne gedichten , met eene losheid en natuurlijkheid behandeld zijn , die den lezer innemen.
Bovendien bestaat er van hem :
Amst. 1811. 12°.
Katechismus der Fransche teal
1792
Zie Alphabetische Naaml. van Boeken, tvelke sedert
tot 1832 zijn uitgegeven ; P. G. Wits-en Geysbeek, Woor-

denb. der Nederd. Dichters ; Aanhangs. van het Woordenb.
van Kunst. en Wetens. , door G. Nieuwenhuis.
AGYLAEUS (Mr. H ENRICUS) of AGILEUS een regtsgeleerde , geboren te 's Hertogenbosch, omstreeks het jaar 1533, was een zoon
van An tonie Agy 1 a e us , een Italiaan van afkomst. Hij wordt
ook wel Mr. Hendrik In den Hoorn genoemd , naar het uithangbord van het huis te 's Hertogenbosch , waarin hij woonde. In
zijne geboortestad nam hij de wapens op tegen den Koning van
Spanje , en deed er in 1579 de Unie van Utrecht aannemen; dock
moest als voorstander der vrijheid , waarschijnlijk nog in den zomer
van dat jaar , die stad ruimen , en schijnt zich toen naar Utrecht
te hebben begeven. Hij was een sterk aanhanger van L e i c e s t er
en werd , door diens beleid , bij de verandering der Regering te
Utrecht in 1586, tot Raad en Procureur-Generaal aldaar aangesteld.
Het is algemeen bekend , welke oneenigheden alom de Leicestersche
factie veroorzaakt heeft , bijzonder te 'Utrecht , alwaar de Edelen
zich bij voortduring beklaagden over de verandering in de regering
gemaakt , en deze klagten hielden nog aan , zelfs na het vertrek
en de dood van L e i c es t e r. De Edelen eischten , dat er eene
groote verandering in de Wethouderschap te Utrecht zou plaats
hebben , waartoe evenwel de Regering dier stad niet wilde overgaan.
In Julij 1588 leverden de Edelen een nieuw verzoekschrift in bij
de Algemeene Staten, die Elbert Le on inus, Kanselier van Gelderland , en J a co b V al k e , Lid van den Raad van State , naar
Utrecht zonden , om met den Graaf van Nieuwenaar , destijds

Stadhouder van dat gewest, middelen te beramen tot het vereffenen
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der geschillen , onder de leden der Staten bestaande. Doch dit
aanhouden bij de Algemeene Staten werd den misnoegden Edelen
zoo kwalijk genomen , dat zij A gyl a eus gelastten , om hen des-.
wege voor het hof te dagvaarden , zoo als hij deed. De Edelen
verzochten uitstel , doch eer dit geding vervolgd werd , reisde
A gy laeus naar Engeland , waarschijnlijk om de belangen der
partij van Leicester te bevorderen , en gar last aan zijnen Substituut, Willem van Nypoort , om de zaak voort te zetten ; terwij1
hij hem zijne conclusie in die zaak geteekend achterliet. Of A g vla e u s uit Engeland is terug gekomen , en wat hij later bedreven
heeft , vindt men nergens geboekt. Zeker gaat het , dat den 27
September 1589 , de door hem bekleede post van Itaad en Procnreur-Generaal te Utrecht aan een ander vergeven werd.
Meer dan als Staatkundige is hij door zijne werken bekend ; zijnde :
Ad ea , quae in Novellis Justiniani constitutionibus Jus
civile attingunt , liber singularis , Colon. Agripp 1558.
Novellarum Constitutionum supplementum , Colon. 1560. 8°.
Novellae latinae ex versione Holoandri et Agylaei ,
Paris.
1560. 4°. et Basil. 1561.
Justiniani &dicta : Justini , Tiberii , Leonis philosophi constitutiones et Zenonis una , Par. 1560. 8°.
Photii Nomocanon , cum annot. Theodorii Balsamonis,
nunc primum Henr. A g y l a e i auspiciis in Latium deductis , Basil. 1561.
Dit laatste werk is in 1615 herdrukt, met den Griekschen tekst
er bij, door Christoffel Justel, en in 1661 door Hen-.
ricus Justel
Inauguratio Philippi II , Hispan. regis , qua se juramento
ducatui Brabantiae , etc., obligavit, Utr. 1620. 8°.
Volgens V al erius Andreas (1), zou hij in April 1595
overleden zijn. Zijn wapen was van good , met drie Markiezenkronen van keel. Het facsimile zijner handteekening treft men aan
D. II.
in de Bijdragen tot regtsgeleerdheid en wetgeving,
Zie B o r , Nederl. Oorlogen, B. XXI. bl. 40 (715), B.
XXIV. bl. 9-23 (160-179); van Hoogstraten en Brouerius van Nidek , Groot Algem. Woordenb. ;
Luiscus,
Algem. Hist. Woordenb.; Wagenaar, Vaderl. Hist. , VIII.
168 en 297 ; Mr. J. H. van H e u r n , Hist. der Stad en Meyerye van 's Hertog. , D. II. hi. 119 ; Kok , Faded. Woordenb. D. II. bl. 389 ; Chal mot, Biogr. Woordenb. , D. I. bl.
85 en 86 ; (A. van Gil s) Kathol. Meyer. Memorieb. , bl. 191;
van Kampen, Beknopte Geschied. der Nederl letteren en wetensch., D. I. bl. 104 en 105; Biogr. Nation. ; Mr. C. A. d e n
Te x en Mr. J. van II al 1 , Bijdr. tot de Regtsg. en Wetg. ,
D. II. bl. 588, 589 , 601--607.

(1) Bibliot,. Belgic. , p. 342.
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AHRE (THEopotucus VAN). Zie THEODOBICUS H.
AILVA. Zie AYLVA.
AITSEMA (Form VAN). Zie AITZEMA (ForrE vAN).
A1TSMA (RENK). Zie AITZEMA RENK).
AITTON (HENDRIK ARNOLD) gehoren te Leyden in 1753 , werd,
na volhragte studie , in 1775 lals Predikant te Rhoon, in Piet Overmaassche heroepen. Van daar vertrok hij in 1783 naar Hien en
Dodewaard , en in 1784 naar Zwolle. Door veelvuldig dienstwerk , wegens eene duhhele vakature veroorzaakt , kreeg hij in
1800 eene herhaalde bioedspuwing. Eenige zijner vrienden stelden hem , op hunne kosten in staat, om zijne dienst door eenen
Proponent te laten waarnemen. In 1803 verzocht hij wel
Emeritus verklaard te worden , maar de sted'elijke regering bood
hem , uit bijzondere consideratie , jaarlijks 250 guld. aan , ten
einde te continueren met eenen Proponent. In 1805 zijne toestand nog niet verbeterd zijnde, vroeg hij nogmaals aau om zijn
Emeritaat , hetwelk hem toen ook verleend werd. 114 vestigde
zich vervolgens met der woon te Leyden , waar zijn zoon zich in
de godgeleerdheid oefende. Langzamerhand herstelde hij hier zoo
zeer,, dat hij in 1810 aanhood zijne dienst. te Zwolle weder op te
vatten , en meermalen te Leyden den kansel betrad. In 1815
werd hij als Adjunct-Predikant to Scheveningen aangesteld, in
weike betrekking hij werkzaam was van 10 Naafi 1815 tot zijne
dood , die den 29 September 1819 voor viel. Zijn ioon Rij k
0 t to Ai tton, is thans Predikant te Zevenbergen.
Hij was de eerste , die het wagers dorst de christelijke zedeleer,
met eene refit liberate hand , voor menschen van onderscheidene
standen te bearbeiden in een gesehrift hetwelk ten jare 1787 te
Utrecht in bet lichi verscheen , ander den titel an Onderwjs in
de Christelijke zedeleer, waarin hij vele belangrijke punten met
fijne naauwkeurigheid ontwikkeld heeft.
Nog zien van zijne band bet licht :
Kort begrip van onderwijs in de Christelijke zedeleer
Utr. 8°.
Zwolle 1804.
Onderwijs in de hemel- en aardrijkskunde ,
Tijdens zijn verblijf te Leyden Meld hij zich vooral onledig met
de uitgave van het Novum Testamentum secundum curarn Leusdenii et Griesbachii en de vertaling van J. F. Os t e rw a Ids Jan;

welke
inerkingen over den Bfjbel , bajzonder het Oude Verbond ,
aldaar in 1809, in (root 8°, uitkwamen terwiji de dianmerkingen over het Nieuw Ferbond reeds bet jaar te voren te Zwolle
waren in het licbt verschenen.
1819 , D. H.
Konst- en Letterb. voor het jaar
Zie
hi. 290; Boekzaal der Geleerde IFereld van 1819, bl. 506-60g-,
Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. fiery. kerk, D. IV.
hi. 65; Ypeij, Kerkel. Geschied. der 18 eeuw , D. VIII. hi.

368 en 369.
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AITZEM.A. (Forts VAN), een zoom van Schelte van Aitzema,
een man van edele geboorte, was Raad van den Hertog van Brunswijk, toen hij Resident werd van den staat der Vereenigde Nederlanden te Hamburg. In 1630 werd hij door de A Igemeene Staten
aan Wallenstein en den Graaf van Tilly gezonden , om een
verdrag van wecierzijdsche onzijdigheid met lien te sluiten. Ofschoon
W a liens tein zich , reeds vaor eene geruime tijd, genegen
getoond had, om in vriendschap met de Staten te 'even, verklaarde
hij nu het leger , hetwelk hij op de been gebragt had , niet te
kunnen afdanken. Ook de onderliandeling bij Tilly liep vruchteloos af. Nog in het zelfde jaar werd A i tze m a naar Denemarken
gezonden , ten einde den Koning te bewegen tot het afschaffen van
den nieuwen tol , dien de Koning te Gluckstad vorderde , en waardoor inzonderheid de Hamburgers gedrukt werden, doch ook doze
bezending liep vruchteloos af. In 1636 reisde hij , zonder openliike
tending, doch op last van zijne meesters naar Weenen, om den Keizer tot het bewaren eener stipte onzijdigheid te bewegen ; waartoe
zij zich van hunnen kant insgelijks verbinden wilden. De Koningin
van Bohemen had Aitzema mede gelast hare taken in dat Rijk
te bevorderen. Ook moest hij , van wege Frederik Hendrik ,
Prim van Oranje , onderzoeken , of de Keizer dien Prins met het
graafschap Meurs zou willen beleenen , en ,
toestaan , dat hij
zijne goederen , onder het Rijk gelegen , b uitersten wit , zoowel
aan zijne vrouwelijke als mannelijke erfgenamen mogt nalaten. A i tzema scheen in het eerst wet in zijne handeling te zullen slagen. De onzijdigheid werd hem genoegzaam. beloofd. Ook sprak
men van Meurs , ten behoeve van den Prim van Oranje , tot een
vorstendom te willen verheffen waarmede die Prins zich zeer vereerd hield ; hoewel sommigen Bier te lande meenden, dat hij Beene
gunsten van het huis van Oostenrijk behoorde te ontvangen. Doch
de Spanjaarden wisten , ten keizerlijken hove, eene spaak in het wiel
te steken. De Fransche Gezant Charna c6 toonde zich mede misnoegd over de handeling met den Keizer. •Sommigen willen, dat
A i t z e m a's reis nog een ander oogtnerk had , dan om het hof van
Weenen te polsen ; hoe dit ook zij , gedurende zijn verblijf ten
keizerlijken hove , werd hij , uit aanmerking van de diensten , door
zijne voorzaten aan het rijk bewezen , door den Keizer tot Vrijheer
van het rijk verheven. Deze zijne reis en de daarop volgende ontvangene gunstbewijzen gaven Frankrijk groote ergernis , te meer
daar de Staten, bij het laatst gesloten verbond, beloofd hadden met
Oostenrijk te znllen breken. De Staten maakten gebruik van dezen
argwaan om A i t z e m a , in 1637, terug te ontbieden, onder voorgeven , dat hij zich wegens de beschuldiging , ten zijnen laste, zou
verantwoorden ; doch het ware doel was , om van de gesteldheid
van het hof onderrigt te zijn , en om de zaak meer schijn te geyen , benoemde men Commissarissen , om hem te ondervragen. Deze
deden verslag , dat het hun gebleken was , dat de ten zij nen
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nadeele verspreide geruchten uitgestrooid waren door zekeren M enzelias, keizerlijk Commissaris te Hamburg. De Staten besloten
hierop de verdediging van A i t z em a aan te nemen , en hem aan te
maned om zijne poyen getrouw te blijven bekleeden. Hierop werd hij
naar de vergadering van den Nedersaksischen kreits gezpnden, ten einde
de Leden dier vergadering tot eensgezindheid aan te manen. De
Staten gehruikten hem nu mede om eene heinielijke verstandhouding
met den Keizer aan te knoopen, ten einde daardoor tot een afzonderlijk verdrag met Spanje te geraken; sommigen wilden hem zelfs
gedurig aan dat Hof laten.
In den zelfden zomer belastte men hem nog met eene geheinae
zending aan den Zweedschen kanselier Oxenstiern , die zich
destijds te Maagdenburg beyond. Dan , hetzij hij meer Wilde doen ,
dan zijn pligt hem gebood , hetzij zijne bekwaamheden hem vijan
den maakten , hij verviel in ongenade, en moest sedert met den haat
van alien worstelen. De Afgezanten van Spanje en Frankrijk bliezen dit vuur inzonderheid te Weenen aan. Die van Zweden maakte
zich jegens hem aan woordbreuk schuldig. De Franschen , die alle
de gangen der Zweden naspoorden, beschuldigden hem , dat hij den
Keizer meer dienst deed dan den Staat. De Prins van Ora*
die zich , naar sommigen willen , te vroeg over zijne eigene zaken
had uitgelaten , bescliouwde hem als oorzaak , dat zijne geheimen
ruchtbaar geworden en zijne zaken daardoor verijdeld waren , en
trachtte alzoo al het kwaad daaraan aan hem te wijten. Aitzema
bad, nevens Simon van Beaumont en Anthony Oetgens
van Wa v er en, het eiland Ameland van den Keizer ter leen ontvangen ; dit wierp de verdenking op hem als of hij zich had laten
omkoopen en bragt hem in grooten haat bij het gemeen. Hiervan
werd hem te Hamburg door 'brieven kennis gegeven , waarop hij ,
den 26 Maart 1637, aan de Staten schreef, dat hij. bij zijne komst
aldaar ontdekt had, dat er zeer kwade geruchten over hem waren
uitgestrooid ; dat hij zich. den 19 Maart op reis had begeven
ten einde hunne Hooginogenden van zijne verrigtingen mondeling
verslag te doen ; dat hij te Oldenburg, als door een wonderwerk ,
was onderrigt dat zijn logement , op de voorpoort te 's Gravenhage
was in gereedheid gemaakt ; dat men zeide , dat hij op twintig of
dertig punten de dood verdiend had ; dat zijne zachtste straf zou
zijn in vier kwartieren te worden vaneen getrokken ; waarom hij
verder vrikeleide, en , wegens zijne ongesteldheid , eenig uitstel
vroeg. De zoo veel gerucht gemaakt hebbende zaak van Ameland
werd onderzocht en daarin niets gevonden , dat met de eerlijkheid
van een getrouw onderdaan strijdig was De Staten zonden nu
Commissarissen naar Hamburg , met eenen brief aan Ai t z e m a ,
waarin hij werd aangemaand en uitgenoodigd , om ten spoedigste
naar Holland terug te keeren ; doch indien hij daaraan niet voldeed , hadden de Commissaren in last de regering van Hamburg
te verzoeken , A i t z e m a te vatten en , nevens zijne papieren, aan
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tiunne IToogmogenden over te leveren ; indien hun echter mogt reweigerd worden , om zich van zijnen persoon te verzekeren , dan
moesten zij trachten zijne papieren in handen te krijgen. A itz em a , in tijds gewaarschuwd dat deze bezending op weg was, vlugtte
naar Praag , waar men ook tegen hem was ingenomen, omdat hij
het werk der nentraliteit te sterk gedreven had ; men zeide dat hij
zijn loon kreeg. Daar nu alle Vorsten mede tegen hem ingenomen
waren, kon hij nergens veilig zijn. De Staten van Friesland waren
inzonderheid tegen hem verbitterd, en magtigden zelfs het hof van
Justitie om een regtsgeding tegen hem in te stellen , daar er echter geen bepaalde besehuldiging tegen hem inkwam , bled dit sicken. De nu rondzwervende A. i t z e m a vlugtte van Prang naar Weenen , waar hij , na de Roomsche kerldeer omheisd te hebben , in October 1637 overfeed, en in de kerk der Predikheeren begraven werd.
Zijne groote hekwaamheid, die hij veeltijds deed gelden , was hoogstwaarschijnlijk de voorname oorzaak van den nip , waaraan hij ten
doel stond. In jeugdige leeftiid was hij zeer gezien hij Hugo de
Groot en Cornelis van der M y 1 e, die eenen brief van aanbeveling aan Daniel einsius, welke zich in 1617 te Parijs
beyond , sehreven , waarin zeer gu.nstige getuigenissen van zijn verstand voorkomen (1). H oo ft noemt hem in zijne brieven , n°. 209 ,
een overbekwaam man. In 1607 had hij te Helmstad eenige Latijnsche gedichten nitgegeyen en een paar Verhandelingen over het
burgerlijk regt , welke Meermah in het ee deel van zijn The$aurus opgenomen heeft.
Zie L. van A i t z e m a , Saken van Steet en Oorlogh, D. II.
M. 294, 312-316, 338, 410, 412, 422, 493 , 499 en 501 ;
Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XI. bl. 121, 129, 240 en 241;
Chalmot, Biogr. Woordenb. ;
ICok, Vaderl. Woordenb. ;
Scheltema, Staatk. Nederl. ; Algem. Woordenb. der Zamenl.
AITZEMA. (Hum VAN). Zie AYSMA. (HESSEL VAN).
AITZEMA. (LIErwr VAN) , een Friesch Edelman , geboren te Doc-

kum , den 19 November 1600, was de zoon van Mt i n a r d u s
van A it zema, Burgermeester van Dockum en Secvetaris van het
collegie ter admiraliteit aldaar,, en van C a t h a ri n a , dochter van
Epo Juckema tot Sexbierum, Burgemeester van Franeker.
Naauwelijks 16 jaren oud zijnde , liet hij zijne Poemata Juvenilia in 1617 te Franeker in 4° drukken ; cloth schijnt later zieh
geheel aan de staatkunde te hebhen toegewijd; althans hij werd
Resident , van de Hanzesteden to 's Gravenhage , welke waardigheid
zijn °oat , de bovenvermelde F o p p e van Ai t z e m a , voor hem
verkregen had. Ook deed hij tweemalen ten behoeve der Hanzesteden eene reis naar Engeland , tweemalen naar Brussel en eens
naar Brugge. Op de terugkomst van zijne tweede reis naar Engeland, werd hij door eenen Zeeuwschen kaper genomen , mishandeld

{1) re vinden in Bur man, Syll. Epist. Tom. IT, p. 439.
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en van alles beroofd. Doch meest vermaard is Aitzema door zijn
werk , genaamd :
Saken van Staet en Oorlogh in, ende otntrent de Vereenig(le Nederl., 's Gravenhage 1655, 15 deelen in 4°. tweede druk
's Gravenhage 1669, 6 deelen in folio, bestaande het zesde deel
2e stuk uit zijne , ook afzonderlijk gedrukte, Ferhaal van de Ne-

derlandsche Vredehandeling en Herstelde Leona ofte Discours
over het gepasseerde in de Vereenigde Nederlanden in 't jaar
1650 en 1651.
Het geheele werk is, naar het getuigenis van een bevoegd beoordeelaar (1), » eene kostbare verzameling van Staatsstukken, zekerlijk
»door geene pragmatische geschiedenis of vloeijenden stijl aaneen ge» schayeld (men verwijt A i t z em a met reden bastaardwoorden , wijd» loopigheid en courantenstiji), maar toch van zulk een belang door
» het gewigt der stukken , de onvermoeide vlijt , waarheidsliefde en
» onpartijdigheid des sebrijvers, die tijdgenoot van alle verhaalde ge» beurtenissen was , en door menige nuttige aanmerking, dat zonder
»Aitzema het schitterendste tijdperk der Nederlandsche Geschiede» nis (van het einde des Bestands in 1621 tot op den Akenschen
» vrede in 1668) niet dan onvolledig bekend zou • zijn." Doch A i tzema had ook , door het ambt dat hij bekleedde , toegang tot de
voornaamste Staatslieden , waardoor hij in de gelegenheid was taken
te weten te komen , die voor anderen geheim bleven , terwij1 hij
ook niets onbeproefd liet , om Infester te worden van acten, resolutien , beraadslagingen zoo van de Staten-Generaal , als van de Staten
van Holland en die der overige provincial ; zelfs geeft men hem
na , dat hij niet altijd even kiesche en zelfs wet ongeoorloofde mid-delen heeft in het werk gesteld om sommige stukken magtig te
worden. Ontegenzeggelijk bezat hij groote bekwaamheden , en men,
wil , dat hij Mina alto levende talen kende. Hij overleed te 's Gravenhage den 23 Februarij 1669. Zijne afbeelding vindt men voor
den folio-druk van zijn werk. Zijne zinspreuk was : Pax et Libertas `(vrede en vrijheid) , ook wet : Cedant arma togae (de
wapenen moeten voor den tabbaard wijken).
Zie Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, D. I. bl. 168 ,
-

1027 en 1086. D. II. H. 296-298 , 499 en 1004 , D. III. W.
189, 190, 216, 380, 387, 388, 409, 411, 721, 730-745,
786, 878, 879, 885. D. IV. 71, 77, 195, 247, 315, 716,
809, 844, 950 en 953; .1. Le Clerc, Geschied. der Ver. Ned.
D. III. bl. 149 en 150; Pars , Naamrol van de Batavische en
Hollandsche Schrfivers , bl. 113, 114, 324, 416 en 417; van
Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot "Ilgemeen
Histor. Woordenb. ; Wagenaar, Vaderl. Hist., D. XI. 71.
D. XIII Kok Vaderl. Woordenb. ; Saxe, Onomast. Li ter:
Pars IV. pag. 265 en 266; Cha1mot, Biogr. Woordenb.; Biogr.
(1) N. G. van Kampen, Geschiedenis der Letteren en Wetenschappen
in de Nederlanden, D. I. hi. 397.
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Nation. ; Aanhangsel op G.Nienwenhuis, Woordenb. van Runsten en Wetenschappen ; Woordenb: der Zamenleving ;
Biogr. Univ.
AITZEMil (RINK Of RIENK), ook wel Aisma gespeld , Burgemeester van Leeuwarden en wegens Friesland Gecomrnitteerde ter
vergadering van Hunne Iloogmogenden was een der vier en twintig
Regters van Oldenbarneveld, Hogerbeets en de Groot.
Zie J. Le C l e r c , Geschied. der Ver. Ned. D. II. bl. 324;

Wagenaar, Vaderl. Hist., D. X. bl. 341.
AKEN (AnNoLDus VAN) geboren te 's Hertogenbosch was een zeer
godvreezend Priester,, die tijdens het beleg van 1429 , in zijne geboortestad , veel dienst deed door zijne priesterlijke bediening , en
een werk van Christelijke zedeleer schreef,, getiteld :

Den Spiegel der Liefde.
Na het overgaan der stad aan de Staatschen , begat hij zich naar
Antwerpen , waar hij eenige jaren later overleed.
Hij had tot wapen een doorsneden veld , het bovendeel van zilver , met een spoorrad van keel en het onderdeel van sinopel net
3 loopende honden van zilver.
Zie (A. van Gil s) Katholyk Meyerysch Memorieboek.
M. 185.
AKEN (HENDRIK of HEIN VAN) ook wel Hendrik van Hak e n genoetnd , Pastoor te Corbeke , tusschen Leuven en Brussel ,
was geboren te Brussel , waarschijnlijk in de dertiende eenw. Hij
bragt den Roman de la Rose van Guillaume de Lorris en
Jean de Meung in Nederlandsche dichtmaat over , onder den
titel van Het bouc van der Rosen , en is waarschijnlijk ook de
dichter van de Historie van Saladyn. Met minder grond wordt
door sommigen ook de Natuurkunde van het Geheel-al aan hem
toegeschreven , cloth in het Comburger MS. moet van hem een gedicht voorhanden zijn. In den Leeckenspiegel is werk van hem.
ingevlochten , onder anderen zijne berijmde verhandeling Over de
Dichtkunst , welke wegens het gezond verstand , dat er in heerscht ,
door bevoegde beoordeelaars merkwaardig genoemd wordt.
Zie VVitsen Geysbeek, Woordenb. der Dickers
D. III.

47 en 48; Mr. W. B i I d e r d ij k , Taal- en Dichtk. Verscheid.
D.I. M. 146; F. A. Snellaert, Verh. van de Nederl. Dichtk.,
bl. 61, 67 en 195 J. C la ri ss e, Inleiding op de Natuurkunde van het Geheel-al in de Nieuwe reeks van Werke* der
Maatsch. van Nederl. Letterk. , D. IV. bl. 34.
AKEN (JAN VAN), is als een bekwaam teekenaar van landschappen , met beelden en dieren gestoffeerd , en als verdienstelijk plaatetser bij de kunstminnaars bekend. Zijne met de pen geteekende ,
in Oost-Indische inkt opgewassen landschappen en zijne 21 geetste
prentjes met paarden , land- en Rijngezigten , waaronder 4 naar S a ftle yen, zijn zeer gezocht en worden in de prentverzamelingen geplaatst. Volgens H o u b ra k en zou hij ook paarden geschilderd
hebben. Levensbijzonderheden zijn niet van hem bekend : alleen

weet men dat hij in de zeventiende eeuw geboren is,
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Zie Iloubraken, Schouburgh der Schilders en Schilderes sen , D. III. b.!. 183; van Eynden en van der Willigen
Geschied. der Vaderl. Schild., D. I, bl. 214; Invmerzeel,
Levens en Werken der Kunstschilders , enz.
AKERB0031, een Hollander nit de eerste he'll der zeventiende
eeuw, schilderde zeer uitvoerig en op eene niet onverdienstelijke
wijze gezigten van steden , dorpen en buurten.
Zie I rnmerzeel, Levens en Werken der Kunstsc/tilders ,
enz.
AKERLAECKEN (Mr. BARTIIOLD VAN), Schout van Dordrecht en
Raadsiteer van Graaf Lodew ij lc van Egm on d, was een noon
van Joan Storm van Akerlaecken en Maria van /theren , beide van hooge geboorte, en blijkens twee, in 1567, vervaardigde wapenborden , aan de huizen Groenendae I, L e e uwerwaert, Blijenburgh,Snouck,Utenengh en Bijwegen
verbonden. Barthold was een der minst hekende, doch tneest
voortreffelijke gestacht- en wapenkundigen zijner eeuw. Na zijn
overlijden, dat in 1646 plaats had, gal zijne dochter Maria Margareta een werk van hem in het licht, getiteld:

Geslachts-afkomsten der Hertogen van Guelre , Gulick , Cleve, Bergh, en der Graven van der March, mitsgaders van verscheyde andere Vorsten.
Ook heeft hij geschreven van het recht der Graven van Egmond op het Hertogdom van Gelderland, een opstel dat echter
het licht niet heeft gezien. 'Er moet mede eene Genealogische Beschrijving van den Huise van Egmond , door hem vervaardigd,
bij de fatnilie van For ee st te Alkmaar berust hebben. Bij zijne
echtgenoote Elizabeth van Ghes el liet hij zes kinderen, vier
zonen en twee dochters , na.
Zie : M. Bale n, Beschrfiv. van Dordrecht, bl. 215; G. D. J.
Schotel, Letter- en Oudheidk. Avondst., hi. 152 en 153; Dezelfde Aanteek. betreffende drie Vaderlandsche Dichteressen uit
de XVII eeuw , medegedeeld in de Algemeene Konst en Letterbode
voor het jaar 1843. Dl. I. bl. 290 en 291.
AKERLAECKEN (MARIA MARGARETA VAN), de dochter van den
voorgaande , heeft als dichteres roem verworven door haven:

Cleefschen Pegasus , inhoudende den le van hare Keurvorstelijche Doorluchtichheden. lllede Haere Hoogheyt Princesse van
Orangien. Mitsgaders een Clachte over den Doodt van syne
Hoogheyt Wilhelmus, Prince van Oranien. Als oock den
Log van Prince Johan )Maurits enz. Nieu-megen 1654. kl. 8°.
Ofschoon (lit hoogst zeldzaam bundeltje niet zonder historisch belang is, 'schijnt zij haren rang onder de vermaarde vrouwen weer
te hebben te danken gehad aan hare Geslachtkundige dan aan hare
dichtwerken. Zij was toch eene groote beminnares van de wapenkunde en behalve dat zij het in bet voorgaande art. vermelde werk
van haren vader in het licht zond, vermeerderde zij de Hoog

Vorstelyche ,Genealogie van Gelre , Cleve , Gulyck ,
Bergen en
March, door haer Vaeder met seer groote kosten ende sware
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studien met hare Wapens ende Coleuren te samen gevoeght
ende in eene forme van een Caert gestelt ofte een Boeck en
gar die in het licht.
Zie G. D. J. Schotel, Letter- en Oudheid-kundige Avondstonden , bl. 152 en 153 ; Dezelfde Aanteek. betreffende drie
aderlandsche Dichteressen uit de XV 11 eeuw , medegedeeld in
de Algemeene Konst- en Letterbode
voor het jaar 1843. D. 1.
bl. 290-293.
AKERSLOOT (WILLER), een plaatsnijder , was waarschijnlijk
een leerling van Jan van der Velde, in wiens manier hij ook
werkte. Zijne meest bekende werken zijn : Amelia van Sol rn s
met hare twee dochters , ten voeten nit; St. Ca tharina; de

Godin Ceres ; de Liedjeszangers ; de gevangenneming van
den Heiland , en Pe tr us verloochening ; de laatste naar P i et e r ill o I yn; ook order de platen in A mpzin gs Beschrijvinge
ende Lof der Stad Haerlem zijn eenige van zijne hand. Hij was
een Haarlernmer,, doch in weik jaar hij aldaar geboren is , kunnen
wij niet opgeven , want daar er platen van hem bestaan met het
jaartal 1608 en andere met dat van 1628 , zoo is het niet mogelijk , dat hij , zoo als I m m e r z e e 1 (1) zegt , in het jaar 1600
of, zoo als Basan (2) opgeeft , in 1624 geboren is.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der

Vaderl. Schilderkunst.
AKKERMAN (HENDRIK JANSZOON), Oud Schepen en Raad der
Stad Amsterdam , trok in 1474 , als Hoofilman der Amsterdamsche
Poorters , met dezen naar Nuis, ter hulp van IC a re 1 den Stoute ,
welke destijds die stad belegerde. Niettegenstaande zij bij menigen
uitval van de belegerden hunnen moed en bekwaamheid toonden ,
moest het beleg ten laatste worden opgebroken.
Zie W a g en a a r , Beschrijv. van Amsterdam , D. II. bl. 269;
Chalmot Biograph. Woord.
AL AND. Zie ALOUD.
AL ARDUS. Zie ALLARD.
ALBA (FERDINANDUS ALVAREZ DE TOLEDO Hertog VAN). Zie ALVA
(FERDINANDUS ALVAREZ DE TOLEDO Hertog VAN).
ALBADA (AGGitEus of AGGE), was de zoon van A es ge A lbad a.
Het' jaar zijner geboorte is evenmin als zijn sterfjaar bekend , schoon
het laatste tusschen 1586 en 1588 schijnt te moeten gesteld worden. Na te Bourges de regten bestudeerd , en zells , na het overlijden van zijnen leeraar E g i n a r i us B a r o n i us , openbare lessen
met toe gegeven te hebben , werd hij door den roem zijner bekwaamheid en den invloed van den oom zijner eetste vrouw, Jets
Aytta, den bekenden Viglius Zuichemius ab Aytta, in
bet Hof van Friesland geplaatst. Als Raad in dat Hof was hij
een der Friesche Afgevaardigden , die in 1555 , den eed aan Philips staande deden , schoon de afgevaardigden der andere landen

(1) Levens en werken der Schilders ,
(2) Dictionnaire des Graveurs.
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aan het Oostenrijksche huis behoorende , dien knielende allegden.
Men wil dat A 1 b a d a , bij die gelegenheid , zou gezegd hebben : Dy
Friesen knielje linne for God (de Friezen knielen alleen voor
God) , doch door anderen wordt dit gezegde aan G e m m e v an B u rm an is toegeschreven. Ook wordt het staande zweeren als een oud
voorregt der Friezen opgegeven door S ch o tan u s. In 1559 werd hij
Assessor in het kamergerigt te Spiers (1) , van welk ambt bij in 1570
afstand deed , dewijl hij de vervolging der Jesuiten had te vreezen , die van zijne hervormde gevoelens de lucht hadden gekregen , welke hij reeds sedert 1552 gekoesterd had , maar had weten
verborgen te houden, V i gli us evenwel kende zijne gevoelens , en
het is waarschijnlijk aan den raad en de goede diensten van dezen
te wijten , dat A 1 ba d a ongeschonden ontkwam , hoewel zijne goederen werden in beslag genomeu. Hij kreeg menigvuldige aanzoeken van den Koning van Denemarken en andere Puitsehe Vorsten
om zich in hunne dienst te begeven , maar werd Raad bij den
Bisschop van Wurzburg alhoewel ook deze post yrij wat moeijelijkheden vow' /hem opleverde , dewijl hij en de zijnen zich van de
kerkelijke gemeenschap met den Bisschop onthielden. Hoe lang W ei
dezen post bekleedde is niet zeker,, maar in Oct. 1573 was hij nog
te Wurzburg , zooals uit een ziiner brieven, van daar geschreven,
blijkt, ja hij moet er tot in 1576 zijne woonplaats hebben gehad ,
volgens hetgene hij den 27 Junij 1577 aan A d ri a a n v. d. Myle
scbreer, dat het bijna een jaar was , dat hij uit Wurzburg was vertrokken. (Epistt. Clar. Yir. Selectae , p. 739). Van Coen of Meld
hij zijn verblijf te Keulen , ofschoon hij dan eens te Antwerpen , dan
weder te Frankfort of te Emden vertoeide. Bij de vrede-handeling te
Keulen, in 1579 was hij een der Gedeputeerden van de Nederlanden tot die vredehandeling, en in het bijzonder de spreker (orator)
der Nederlandsche gezanten. Vandaar meent men dat Albada de
schriker is der Acta Pacificationis quae corarn sacr. caesar.
,

Magist. Commissariis , inter seren. Regis .Hispaniarum et Principis Matthiae Archiducis Austriae Gubernatoris etc. Ordinumque Belgii Legatos , Coloniae habita sunt , fideliter ex . Protocollo Legatorurn Ordinum descripta etc. , en we! van de Leidsche editie in 1580 uitgegeven , volgens het vermoeden van G e rd e s in zijn Scrinium .Antiquarium , T. III. P. II. p. 261,
die even zoo vermoedt dat A lbada de opsteller is van de zoo
weinig bekende Oratio de pacanda et componenda Republica ,
ad Belgas , etc. onder den verdichlen naam van B a l a e u s Ca rfenna Hyland er eene redevoering die wegens hare scherpe afrading van den vrede , en haren belangrijken inhoud meer verdiende
bekend te zijn. Buiten dat , niettegenstaande hij aan openbare bedie(1) Volgens het Groninger Archief werd in 1559 aan Alba da , den post
van Syndicus der Ommelanden opgedragen , doch hij moet die niet hebben
aangenomen. Zijne aanstelling bij den Landraad te Brussel schijnt evenmin
door hem te zijn aanvaard. Hij was aanhoudend te Keulen zoo als uit zijne
brieven blijkt. Zie ook Archives ou corresp. de la Maison d'Oraiwe ,
par

Groen van Prinsterer, Tom. VII. p. 338.
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ningen , hoe dikwijls er toe geroepen , geene lust gevoelde, was hij
werkzaam tot heil zijns Vaderlands , en werd door Parma zeer
gevaarlijk geacht, die alle moeite had aangewend, dat men hem uit
Keulen zou weeren. Besluiteloosheid en eene zekere vreesachtigheld schijnen den anders zoo voortreffelijken en bekwamen man te
hebben gekweld. Tot gezant op den Rijksdag te Augsburg benoemd
in 1582, verschoonde hij zich met zijne onbekwaamheid en zwakke
gezondheid , Epistt. Clar. Fir. .p. 903 sqq, ; hoewel hij later, in
1584. (p. 957 sqq.) zegt , dat hij die krankheid slechts had voorgewend , die wel bestond maar niet hevig was. Ongewone denkbeelden omtrent de zaken des Christelijken geloofs moeten hem desgelijks hebben weerhouden , gelijk zijne brieven aan v. d. My I e en
Marnix getuigen. IN was niet vreemd aan de gevoelens van
Schwenk fel d, en wij vinden van hem daaromtrent eene correspondentie met Mar n ix , die van beider uitmuntend karakter en
Christelijke liefde getuigt. Onwaarschijnlijk is het niet dat M a rn i
hem van zijne gevoelens heeft teruggebragt. IN was een vlijtig
onderzoeker der heilige Schrift , en wat hij zelf schreef getuigt op
vele plaatsen van zijn donkey inzigt in de dagen die hij beleefde.
Men, heeft daarmede gespot, maar zijne voorspellingen lagen zoo
geheel in zijnen Geest. Ho p perus schrijft van hem , dat A lb ada
de studien en de overige rnenschelijke zaken had vaarwel gezegd ,
en menigmalen met den geest sprak , die aankondigde dat het eind
der rampen cr nog niet was , maar andere niet figtere bezwaren
ons boven het hoofd hingen. Vrij van eene zekere dweeperij was
hij vroeger niet , maar zijne godsvrucht was ongeveinsd , zijn geloof krachtig , hartelijk zijne liefde. Tot alle hooge en moeilijke
posten bekwaam, werd hij echter niet , naar verdiensten bevorderd ,
en durfde Viglius hem niet tot het Presidentschap van het Hof
van Friesland , noch tot het Pensionarisschap van Gelderland aanbevelen. V i g I i u s loopt anders hoog met hem , bij alien die hem
kenden stond -hij in groote achting. B o r noemt hem een kloek,
ervaren en dapper man die vrijmoedig spreken dorst.
Zijne eerste vrouw Jets A y t t a was in 1567 overleden en had
hem acht kinderen geschonken , waarvan echter slechts twee genoemd worden , S e e r p , gestorven 1573 , en A g g a e u .s , die hem
overleefde. Bij zijne tweede vrouw Anna Moc k em a, weduwe
van W erp Juck em a, hem in of na 1586 ontvallen , liet hij
geene kinderen na. Even zoo stierf ook zijn zoon Aggaeus kinderloos in 1610.
Zie, behalve de reeds genoemde Epist. Clar. Fir. Selectae
1616, H oo ft, Nederl. Hist. , bl. 631 en 671; P. Bor, Nederl.
OorL , B. XIII. hi. 52 (103) en 108 (143); G. Brandt, Hist.
der Reform. , D. I. bl. 648 ; W a g e n a a r , Vaderl. Historie
D. VII. bl. 279, 315 en 3 le ; Scheltema, Staatk. Nederl. ,
D. I. M. 14, 15, 104 en 195; Chalmot, Biograph. Woord. ;
S. de Wind, Biblioth. der Nederl. Geschieds. D. I. bi. 198-201,
550-551; De Wal, de Claris Frisiae Jure Consultis , p. 22 ;

de Epistt. van Viglius aan Hopperus , en van Hopperus aan
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Fig lius, in de .dnalecta Belgica van Hoynck van Papendrecht, Tom. 1. Pars 11. en Joach. Hopperi Epistolae ad
glium. Trajecti ad Rhenum apud Wild et Altheer,
1802 ; Be
Vrije Fries, D. V. p. 313. volgg,
ALBADA (Hun VAN), Grietman van Rauwerderhem, was een
zoon van Li euwe van A 1 b ad a, wien hij in 1543 als Grietman
upvolgde , en van Frouk Roorda van Genuin. .Daar hij de
zijne der Spaansche regering niet , wilde verlaten , werd hij in het
jaar 1578 algezet. In het volgende jaar was hij een dergenen , die
hij den Graaf van Rennenberg, Stadhouder van Friesland ,
een verzoekschrift inleverden , ten einde de Unie van Utrecht te
verhinderen. Hij stierf in ballingschap te Steenwijk , in een-en-zeventigjarigen ouderdom , en werd aldaar in de kerk begraven , doch
naderhand naar Friesland overgebragt , en in het voorouderlijk graf
te Poppingawier bijgezet.
Zie Mr. IL Baerdt van Sminia, Nieuwe Naamlijst van
Grietmannen , bl. 161.
ALBALDUS. Zie ADELBOLDUS.
ALBEMARLE. Zie KEPPEL (AsrtorD JoosT vAN).
ALBERDA (EDLART REM VAN), 'leer van Bloc in e rsm a en
F a an , geboren den 8 Februarij 1708, was de zoon van Onno Ta
m.inga van Alberda en Josina Petronella van Clant.
Ilij genoot eene geleerde opvoeding , reisde vervolgens buitensiands,
en kwam , hiervan teruggekeerd , in het bewind , waarin hij tot aanzientijke ambten en waardigheden geraakte , zoo dat hij een groat
aandeel in het bcstuur van zaken had , en in 1748 het vertrouwen van
den Stadhouder genoot. Ook was hij Curator van de Groninger Hoogeschool , jegens weike hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft.
Bij zijn overlijden den 8 Januarij 1775 liet hij zes kinderen na , verwekt bij A d r ia na Sophia Gockin ga. Zoo ow zijne zedelijke hoedanigheden , als om zijnen ijver voor de regten en belangen der ingeze-.
tenen van de Ommelanden, was zijne nagedachtenis bij velen in
zegening. Hij voerde tot wapen een veld van azuur met drie lelien, vergezeld in het midden van eene zespuntige ster alles van goad.
Zie Mr. J. S ch el tema, Staatkundig Medea, D. II. bl. 528
Jac. de Rhoer, Laudatio funebris in °Ulan'sr vini nob. atque
illustris, E. R. Alberda, Gron. 1775.
ALBERDA. (EGBERT), geboren te Groningen in 1566, was de
zoon van Reynt, die volgt, en van Willemina Cdenders. 115
moest reeds in zijn eerste jeugd met zijnen vader in ballingschap
trekken. Onderwezen zoo door zijnen vader als door zijnen own Frederik Coenders van lielpen, deed hij in de school des tegenspoeds veel wijsheid en ondervinding op. Ook had hij, zich zoodanig de achting zijner inedeburgers verworven , dat men hem in
1594 , dadelijk na de hereeniging van Groningen met het bondgenootschap der Vereenigde Nederlanden , tot een der vier eerste
Staatsgezinde Burgemeesters benoemden. Weldra werd hij afgevaardigd tot de vergadering der Algemeene Staten , en in 1600 trok
.

namens den, mall au rits, Prins van Oranie, ter bevordering
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van de krijgszaken naar Vlaanderen; vermoedelijk heeft hij nog
meerdere zendingen bekleed. Hij overleed den 16 September
1604, den roem nalatende van door de voortreffelijkste gaven van
ligchaam en geest te hebben uitgernunt. Bij zijne tweede echtgenoote, Gepke Beninga tot Grimersum, liet hij eenen
noon na , S n el g e r genaauld , die zich in Oost-Friesland vestigde.
Zie Brucherus, Gesch. van de Kerkherv. in de prov. Gron. ,
bl. 267 ; Sc h e 1 t e m a , Staatk. Nederl., D. II. bI. 528-529.
ALBEB DA (REvisT), de vader van den voorgaande, was in het
begin van den crpstand tegen :7.1 ,panje Burgetneester te Groningen.
Reeds vroeg de leer der Hervormden toegedaan, was hij hierdoor
aan de vervolging van den bloedraad blootgesteld , waarom hij in
1567 met zijn gezin naar Steinfurth vlugtte. In 1569 ingedaagd
en niet verschenen zijnde, werd hij, in het volgende par , bij vonnis van den bloedraad , uit 's konings landen verjaagd en gebannen, terwijl zijne goederen in beslag genomen werden. Toen , na
de Gentsche bevrediging, op het einde van 1576 , George de
Lalaing, naderhand bekend onder den naam van Graaf van R enne nberg, door de Algemeene Staten was aangenomen tot Stadhouder van Friesland , Groningen en Drenthe , keerde hij naar Groningen terug , en werd spoedig wear in ambten gesteld. Hij had
ook groot gezag in de stad en een voornaam aandeel in het aanhouden van de Ominelander Regenten den 4 November 1577.
Toen Barthol d En te s, in het volgende jaar,, pogingen aanwendde om die Heeren te verlossen , deed A l b e r d a eene aanspraak aan
de vergaderde menigte in de stad , die de driften nog meer gaande
maakte. Burgemeester zijnde , toen Rennen berg, in 1580, Groningen door verraad aan de Spaansche zijde overbragt, werd hij met
eenige der voornaamste Hervormden gevangen genomen (1) en in
leclijke , stinkende gaven geplaatst. Den 8 Nei 1582 uit deze gevangenis ontslagen , heett hij weder in ballingschap gezworven tot
hij , den 13 Februarij 1589 , te Leer in Oost-Friesland overleed.
Bij zijne vrouw Willemina Coe n ders, die reeds in 1582 overleden was, had hij onderscheidene kiuderen verwekt.
Hij werd geroemd als een man van zeer groot aanzien , zoo wegens zijn geslacht als om zijne geleerdheid , dengdzaamheid , gezag
en eerambten. Hij was met een zeer groot vernuft begaafd en
zeer ervaren in de letteren. De Godgeleerden , Regtsgeleerden,
Wijsgeeren , Redenaars en Geschiedschrijvers las hij in de zelide talen waarin zij geschreven hadden , hetzij in het Latijn of zelfs in
het Grieksch , waarin hij zeer bedreven was , zoodat hij zonder twijfel den Adel van zijn vaderland in kennis overirof en onder het
getal der Geleerden van zijnen tijd lion gerekend worden.
(1) De Beer Mr. I. S c h e 1 t e m a zegt (Staatk. Nederl., DAL bl. 530 in de
noot) dat de namen dezer gevangenen hem in Been gedrukt werk zijn voorgekomen. Men vindt echter eene meer volledige lijst dan de door hem opgegevene in den Tegenwoardige Staat van Stud en Lande , D. I. bl. 492.

138
Zie B or, Nederl. Oorloghen, B. X, bl. 752 (198), B. XIII,
bl. 169 (187); Tegenw. Staat van Stad en Lande , D. I. bl. 421,
457 en 492; Brueherus, Gedenkb. van Stad en Lande , bl.
6, 28 en 251; De zelfde , Geschied. van de Kerkherv. in de
prov. Groningen , hl. 149 , 204 , 220, 222 , 226 en 238 k Mr.
J. Schel tem a, Staatk. Nederl. , D. II, bl. 530-531; J. Huningae, Orat. in obitum D. F. Coen der s ab H e 1p en, habita
anno 1618 , p. 22 et 23; J. de R. h o e r, Laud. funebr. in obi.tunt E, A. Ab erda, p. 6; 11. Emmius, in dedic. libri 41
Hist. Rer. Fris.
ALBERICUS. Zie ALBRICUS.
ALBERT of AALBERT, Hertog van Saksen, bijgenaamd de
Kloekmoedige en door Pans I n n o c en tins VIII de regterhand
des Rijks genoemd , was de jongste won van Frederik 11, bijgenaamd de Zachtmoedige, Keurvorst van Saksen, en van M a rgar et h a van Oostenrijk, wie hij den 27 Julij 1443 geboren
werd. Nog geen twaalf Caren oud zijnde werd hij nevens zijnen oudsten broeder E r n es t, door K u n z von Kau ffun g e n een Meissensch Edelman , die door den Keurvorst uit het land verbannen was ,
en zich daarop in Bohemen gevestigd had , uit het kasteel Altenburg opgeligt. K a u f flu n g e n had namelijk, door eenen keukenjongen nit Bohemen , Hans S wal be, die zich in keurvorstelijke
dienst had begeven om den Meissenscher Edelman als spion te dienen ,
vernomen dat de Keurvorst naar Leipzig verlrokken was. Hierop nam
hij , met twee andere Edelen uit Meissen , Wi I he! m von Mosen en
Wilhelm von Schou fe Is , die gelegenheid waar, , kwam in den
nacht van 7 Julij 1455, nevens 36 ruiters , voor het gezegde kasteel , en beklom het in stilte met eenige ladders, waartoe hem door
Schwa I be gelegenheid verschaft was. Ats zij nu in het slot waren ,
bezetteden zij de vertrekken van de Keurvorstin en van de hofbedienden , en gingen naar de kamer der beide Prinsen. K au f fu ngen
nam Prins Ern es t mede, en bragt dien door het venster naar be-.
neden; doch Mosen kreeg , in plaats van Prins A l b e r t , die on-.
der het bed gekropen was , den jongen Graaf von B arb y. Kau ffu n g e n dit vernomen hebbende, gaf Prins Ern e s t aan M o s en ,
ging weder in het slot en nam Prins A I be r t mede. De Keurvorstin, inmiddels wakker geworden zijnde, doch niet uit hare kamer kunnende komen , riep Kaa ffu n g e n uit het venster toe : hij
kon , indien hij de Prinsen verschoonde , bekomen wat hij begeerde.
K a u ffu n g en begaf zich met Prins Albert naar Bohemen , dock
Mosen en Sch. on fe 1 s vlugtten met Prins Ernes t naar Frankenland , ten einde zij , als de eene gevat werd , door den anderen
vergiffenis mogten verwerven. Naanwelijks was de Keurvorst van
het gebeurde onderrigt, of de vlugtelingen werden nagezet en de
stormklokken op de dorpen geluid. Op het hooren van dat
gelui spoedde Ka u ffun g en zich langs omwegen voort , en was
reeds de Boheemsche grenzen tot op een halve mij1 genaderd ,

toen Prins Albert veinsde van honger en dont ziek te zijn.
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IC au ffun g e n zond nu z6ne medgezellen vooruit , en klom , met
nog twee anderen , van het paard , om voor den Prins aardbezien te
plukken. Bij geval werd een kolenbrander, Schmidt genaaind
die , met zijnen hond bij zich , een middagslaapje hield , door bet leven wakker. Deze, aan Kant tu n ge n gevraagd hebbende waar hij
met dien jongen heel) wilde , bekwarn tot antw.ord , dat het een
ondeugende jongen was , die van zijnen beer was weggeloopen, en dien
hij weder teregt wilde helpen. intusschen geraakte Kau flu n g e n,
met zijne sporen, zoodanig in de struiken verward , dat hij niet spoe.
dig kon los komen. Deze gelegenheid nam de Prins te baat , om den
kolenbrander stil te zeggen , dat hij de zoon van den Keurvorst was ,
dien men had weggevoerd , waarop een der ruiters , die bij K a u ffu n gen waren , eenen houw naar den Prins deed, maar hem
niet trot. De kolenbrander bragt den ruiter nn eenen slag met
zijnen handboom toe ; ook sloeg hij Kau!' l u n g en , en zou dezen
om het leven gebragt hebben, had de Prins niet voor hem gebeden. Intusschen kwam de vrouw des kolenbranders op het blaffen
van zijnen hond toeschieten, en gaf een teeken aan de andere kolenbranders , die ter stond te hulp kwamen , K a u flu n g e n gevangen namen, en den Prins , met de gevangenen , bij den Abt
Libori us, in het klooster Grunhayn bragten. Ook werden er
zes makkers van N o s e n gevat, en door dien de overige bespeurden , dat men hen sterk nazette , bleven zij drie dagen tang.
niet ver van het slot Steina , in een hol , baden Prins E rn est om
genade , schreven vervolgens aan Frederik von S ch onbur g,
Ambts-hoofdman te Zwickau , en beloufden den Prins over te geven ,
bijaldien zij vergiffenis mogten erlangen ; en toen hun zulks beloofd werd , leverden zij den Prins naar Ilartenstein nit. Als de
Prinsen nu bij hunne ouders terug waren, begat zich het geheele
hof naar Ebersdorf, waar een biddag was ingesteld om God te danken ; terwijI ter gedachtenis van doze verlossing des kolenbranders
kleederen in de kerk werden opgehangen. Kunz von Kauffu ng en werd den 14 Julij te Freiberg onthoold , Hanz Schw a1b e
en drie der knechten van Kunz te Zwickau gevierendeeld.
Albert trouwde, in 1464 , Z e d en a , eene dochter van
George Podiebrad , Koning van Bohemen , na wiens overlijden hij in 1471 , door de voornaamste stenden van Bohemen tot Koning werd uitgeroepen. Met 5000 man begat hij zicb.
naar Praag , doch daar de Bohemers intusschen van gedachten
veranderd waren en eenigen het oog op den Koning van Polen
sloegen , waren zij gaarne van llertog Albert ontslagen geweest.
Aangezien hij gewaarschuwd werd, dat men heimelijk zocht hem en de
zijnen van kant te maken, hield hij zich als of hiizi ejne ruiters, op
de gewone wiize , buiten de stad wilde oefenen , en liet elk te paard
stijgen. Op de monsterplaats gekomen , gat hij te kennen dat hij
ten spoedigste, wegens gewigtige zaken naar Meissen moest vertrekken , begaf zich daarop met zijn yolk op weg, en kwam binnen 16

uren te Meissen aan. Vervolgens eene reis naar het &Hip land
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gedaan hebbende, bezocht hij de bergwerken in zijn vaderland;
stond zijns broeders zoon E tine s t , Aartsbisschop van Maagdenburg,
tegen de wederspannige stad Halle , als ook tegen die van Batherstad en Erfurt bij ; verdreef den Keurvorst van Keulen en K a r el
den Stoute , Hertog van Bourgondie , van voor de stad Nuis, welke
zij belegerd hadden;deelde , in 1485 , met zijnen broeder te Leipzig de landen , welke zij tot dus verre gezamenlijk bestuurd hadden , waarbij hem het Meissensche deel te beurt viel ; werd Ridder
an het gulden vlies; hielp Keizer Fr ed eri k 111 in Hongarije
tegen ,Koning Mat t h i a s , en verwierf zells bij zijne vijanden deu
lot' van een dapper krijgsheld te zijn.
lnzonderheid evenwel heeft hij zich verniaard gernaakt in de
Nederlandsche oorlogen, en het is ook om die rede , dat wit' hem
eene plaats in dit werk inruitnen. Na de deeling der Saksische
landen kwam A l b e r t in de 'Nederlanden , waar hij het bevel over
het keizerlijke Leger aanvaarde en in 1488 door den Roomsch Koning Max i mil ia an, destijds, als voogd van zijnen zoon Fili ps
de Schoone , bet gebied over deze landen voerende , tot Algemeen
Stedehouder over de Nederlanden werd aangesteld. in 1490 be.
legerde hij Montfoort , dat , benevens Woerden en Sluis in 'Manderen, nog de eenigste toevlugt der Hoekschen was, en nam dit, na
een beleg van vier maanden, bij verdrag in, waarbij ook de overgave van WToerden bedongen werd. Toen , in 1492, der boeren
oproer,, het kaas- en broodsspel genaamd, in Noord-Holland geNveldige verwarringen veroorzaakte , zond de Stadhouder om cenig
krijgsvolk bij Hertog Al b e r t, die in allerij1 eenige Duitsche benden derwaarts zond. Dit krijgsvolk , in Holland gekomen , maakte het ten platten lande erger dan de boeren, het plunderde Noordwijk , Zandvoort , Velsen en andere dorpen, en bemagtigde , na
eenigen tegenstand , Beverwijk , waar zich de Duitsche knechten verschansten , en , zoo daar als in den omtrek , zeer deerlijk huishielden , met rooven, moorden en vrouwenschenden , bran=
dende tot voor de poorten der stad llaarlem toe; terwij I zij het
vee uit het veld wegdreven en het voor eenen geringen prijs verkochten. De llertog, met cere binnen Haarlem ontvangen , nadat
de oproerigen de stad hadden verlaten , deed er , terstond na zijne
aankomst, eene galg op bet Zand of marktveld oprigten, meest om
schrik te veroorzaken , hoewel er ook eenigen , die het kaas- en
broodsvolk allereerst ingelaten hadden , ter dood gebragt werden.
A lb er t legde voorts den burgeren eene boete op van 34000 gouden Andriesgulden, dadelijk te betalen, waartoe elk , liooId voor
hoofd , naar zijne middelen geschat werd , en daar velen het geld
niet hadden , waarop zij gesehat waren , zag men de gegoede lieden ,
die voor het meeste deel onschuldig waren, hunne zdveren schalen , lepels , koppen en andere kleinoodien op het stadhuis brengen. be Bertog deed er daa'renboven een blokhuis opslaan , ten
einde de stad in bedwang te houden , wie hij ook hare handvesten
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ontnam, onder voorwendsel , dat zij die door het oproer aan den
Vorst verbeurd badden.
Terwijl de Hertog zich nu te Haarlem onthield, kwamen de gemagtigden der Kennemeren , West-Friesen en Waterlanders van
alle kanten tot hem , om vergiffenis van den opstand te verzoeken. IN liet zich niet dan met veel moeite verhidden , (loch de
Kennemers moesten dadelijk 5000 , het platte land van WestFriesland 6000 , • de stad Alkmaar 2600 , lloorn 1000 , Edam 800,
Monnickendam 400, Medemblik 300, Texel 1000 en Wieringen
200 gouden Andriesguldens opbrengen , hetgeen velen zoo bezwaarlijk vie!, dat zij om hun aandeel te hetalen , bed en bulster moesten verkoopen. Daarenboven moesten die van Alkmaar in handen
van den Hertog hunne banier en handvesten komen overleveren ,
alsmede op hunne eigene kosten hunne muren afhreken en hunne
grachten vullen ; terwijI hij die van Schager- en Niedorperkogge en
Nan het Nieuweland gelastte, tot boete voor hunne misdaad, hieraan mede zonder loon te komen arbeiden. Het andere landvolk
van West-Friesland moest komen werken aan de b'okhuizen , die
hij te Haarlem, Hoorn en Alkmaar liet opbouwen , ten einde bet
land in bedwang te houden. Aangezien die van Texel te ver afgelegen waren om hieraan mede te komen werken, legde hij hen
op , om gedurende twee maanden , ten dienste van den Schout ,
te hunnen koste te houden, 25 man van wapenen, om de oproerigen op te zoeken en in ontzag te howlen. NOG' moesten uit Kennemerland binnen Haarlem voor den Ilertog versehijnen 100 van
de voornaamste ingezetenen, uit West-Friesland 150, uit Alkmaar
25, uit Texel 20 en nit IYIedemblik 10, en aldaar blootshoolds en
barrevoets , met een stokje in de hand en op hunne knieen , ,voor
de geheele gemeente om vergiffenis smeeken, welke hun werd toegestaan met uitsluiting van 100 inwoners van West-Friesland , 50
nit Kennemerland en 25 burgers van Alkmaar, ter keuze van den
Ilertog, die zich voorbehield met hen - naar welgevalten te handelen. Onder hen waren evenwel nog niet begrepen zij , die zich
schuldig hadden gemaakt aan de begane doodslagen, die de poorten hadden helpen openslaan , die de huizen hadden berootil en
geplunderd, of met raad en daad het oproer hadden aangezet.
Ilertog Alb ert, alzoo het Kaas- en Broodsvolk hebbende te onder gebragt , stak , in het laatst van Junij 1492, met zijn krijgsyolk nit Holland naar Zeeland over, en maakte zich hij verrassing
meester van de stad Zierikzee , welker ingezetenen die van Sluis
zeer begunstip;d hadden. Nu echter zich overmeesterd ziende, verzoenden zij zich met den Hertog , op gelijke voorwaarden als de Hollanders. » Die van de regering en nor 60 ingezetenen moesten hem
» blootshoofds en knielende om vergiffenis smeeken. Honderd pon» den , welke zij jaarlijks uit 's Graven domeinen trokken, werden
» verbeurd verklaard. Ook moesten zij 24000 gouden Andriesgulden
» in eens, en twee stuivers van iedere haardstede jaarlijks opbrengen."
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Holland en Zeeland dus tot onderwerping gebragt hebbende ,
keerde de Ilertog van Saksen naar Vlaanderen , om Sluis , de eenige
stad , in welke zich nog eenige voorname Hoekschen ophielden ,
door belegering te bedwingen. De stad, welke door Fili ps v an
Kle ef dapper verdedigd werd , stond een beleg , te water en te
lande , van meer dan twee maanden door, dock toen sloeg de brand
in het buskruid , waardoor zulk eene groote schade werd aangerigt dat FiIips van K1 e e f tot de overgave besloot. Hij bedong
den vrijen uittogt voor zich en de zijnen en 30,000 gulden voor
Iietgene hem Maximiliaan en Filips schuldig waren. Het verdrag werd den 13 October geteekend.
De Friezen , die den naam hadden van oproerig te ziin , omdat
zij zich van hunne vrijheden niet wilden laten berooven , hadden Lang
bij M ax imiliaan in een hatelijk Licht gestaan , en waren in
zijne gedachten reeds lang gevonnisd orn door ,hem te worden on
derworpen; daar hij dit echter niet wel doenlijk achtte en, misschien ook , sedert het bekomen der Roomsch-koninklijke waardigheid,
daartoe minder genegen was , beleende hij Hertog Albert . met
het erfstadhouderschap over dit gewest , die daarop den Friezen in
Junij 1492 eerst uit zijnen eigen en daarna nit 's Keizers naam ,
schatting afvorderde. De Friezen antwoordden , — » dat zij noch
» hem noch den Keizer eenige schatting schuldig waren. Doch be» greep men het anders zij wilden naar reden hooren , en er de
» hunnen tegen zeggen." Hierbij bled - het voor dien tied. Wat later raadde de Keizer den Friezen , die gedurig onderling overhoop
lagen , eenen Potestaat te kiezen tot welke waardigheid hij onder
anderen den Hertog van Saksen voorsloeg. De Friezen volgden
's Keizers raad in het kiezen van eenen Potestaat doch zij droegen, deze waardigheid op aan J u w Dekama, een uit den Frieschen adel. De Hertog van Saksen zeer ontevreden , dat het hem
niet gelukt was tot Potestaat te worden verkozen , voedde onder
de hand den Frieschen tweespalt , door de Schieringers te helpen
met eenig krijgsvolk , hetwelk hij in Holland afgedankt had en
door zijne Friesche vrienden in dienst wend genomen. N i t t e r t
Fox en G os lik Juwing a liepen , met dit Yolk , het platte
land van Friesland of , en hielden hunne landslieden in gedurige
bekommering. Dit duurde tot in bet jaar 1497 , toen A 1 b er t
eenigen naar Friesland afvaardigde , ten einde te beproeven , of
men nu meer genegenheid betoonen zou , om hem voor Potestaat
aan te nemen. Doch de Friezen , te Franeker bijeengekomen ,
hadden geene ooren naar 's Hertogs voorslag. Hij zond nu in
het geheim meer kneehten naar Friesland , die, zich gelatende
als of zij geen dienst hadden, onder hegunstiging van eenige Schieringers, leefden van hetgeen zij den landlieden ontroofden. De
baldaddigheid van dit krijgsvolk verdroot echter eerlang de Friezen
van Westergoo , waarom zij in Maart 1498 eenige Afvaardigden
naar Medemblik zonden, waar Albert zich toen beyond , ten einde
met hem wegens de overdragt der regering van Friesland overeen te
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omen. Toen de Friesche Gemagtigden hunnen last geopenbaard hadden , hield hij zich , ten einde betere voorwaarden te kunnen bedingen , als of hij weinig lust had om bet bewind over dat land
te voeren. Men kwam eindelijk , den 30 April , overeen om den
Hertog tot een erfelijk Beschermheer en keizerlijk Stadhouder van
tie landstreek Westergoo aan te nemen. »Men beloofde alle ste»den en sloten , ten alien tijde , voor hem open te zullen houden.
» Men gall hem regt , om nieuwe sloten en vastigheden te stichten.
1) Men stond hem onderscheidene accynsen toe, tot beter onderhoud
» van zijnen Vorstelijken staat. Hij bedong de magt om regt te doen, de
» geregten alom te zetten , en geld te munten naar zijn welgevallen (1);
» ook dat alle leenen voor hem moesten verheergewaad worden."
Niet fang hierna stelde Albert Will ibrord van Schomberg
tot zijnen Stedehouder aan , en deze bragt het overige gedeelte van
Friesland weldra tot onderwerping. Maximiliaan beval den
Friezen en Groningers in het algetneen , den Hertog voor hunnen
Gouverneur te erkennen. Leeuwarden , door Groningen geholpen ,
wederstreefde eenigen tijd het keizerlijk bevel , doch wend eerlang tot
onderwerping gebragt , doch Groningen bleef weigerachtig, en wierp
zich in de armen van F r e d e ri k va n Baden, den zes en vijftigsten Bisschop van Utrecht , die verstoord was op den Hertog van
Saksen , wiens stropend leger , kort te voren , in Overijssel geval.
len , doch door de Gelderschen en Stichtschen , onder het beleid
van Hertog Karel , weder verdreven was.
Hertog A I be r t vertrok in het voorjaar van 1499 naar Duitschland , en liet het bewind over Friesland zijnen zoon , H en drik ,
aanbevolen , die , in Maart , den Friezen eene nieuwe en zware
-schatting alvorderde , waardoor hij _ de gemoederen der Landzaten
zoo tegen hem in bet harnas joeg, dat zij in grooten getale zamen
irokken, en hem binnen Franeker belegerden. A I b er t had dit
naauwelijks vernomen , of hij bewoog Er i k , Hertog van Brunswijk ,
Eduard, Graaf van Oost-Friesland, en Frederik van Egmond,
Heer van IJsselstein , om zijnen zoon te ontzetten ; terwijI hij later
zelf in Friesland kwam en het beleg voor Groningen sloeg. Hij
tievrgdde zijnen zoon en veroverde den letting-, waarmede de Friezen dezen wilden ophangen , en die nog te Dresden bewaard wordt.
Hij overleed , den 12 September 1500 , te Emden, werwaarts hij
zich had laten vervoeren van Appingedam , waar hij ziek geworden
was. Bij zijne gemalin , die in 1510 overleed , had hij onderscheidene kinderen, onder anderen drie zonen G e orge, Hendrik
en Fr ederi k. Hij was loos en voorzigtig, ongemeen geldgierig,
(1) Bet door hem in Friesland gemunte geld, gedeeltelijk in afbeelding
uitgegeven door Mr. J. Dirk s, in het Tijdschrift de Vrye Fries , zal gezamenlijk worden beschreven en afgebeeld in de Afdeeling Friesland, van
het Muntwerk van den Hoogleeraar P. 0. van der Ch ij s, waarvan tot
dus verre Braband en Limburg het licht zag (Haarlem 1851) en Gelderland
(Graven en Hertogen) in dit jaar (1852) verschijnen zal. Zijne laatste must
voert het jaartal 1500, doch is zeer zeldzaam.
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tracbtende, even als vele Duitschers steeds in Nederland deden, boven
alles geld bijeen te schrapen. Zijne regering is evenwel voor Friesland zeer weldadig geweest , daar hij niet slechts een einde maakte
aan de regeringloosheid , maar ook vooral bet justitiewezen krachtig
herstelde.
Zijne beeldtenis komt voor hij S ch o t an us, de Geschied. van
Fried. en bij A ren d , Algem. Geschied. des Vaderl.
Zie Occo Scarlensis, Cron. van Friesland ; W. van
'Gouthoeven, d'Oude Cron. ende Hist. van Holt. van Zed.
ende van Utr., bl. 545, 546, 549-557 en 563; C. Sehotanus , de Geschied. van Fried., bl. 338, 435, 438, 431,
442, 459 , 468, 470 en 472 ; B o r , Nederl. Qorl. , Boek X, bl.
198; Ileernskerk , Batay. Arcadia , bl. 263, 265, 272-275,
Th. Velius, Chron. van Hoorn , bi.
155-160; Halma,
Tooneel der Vereen. Nederl. ; van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot Algent. Hist. Woordenb. ; Wagenaar, Vaderl. list. , D. IV. hi. 243, 259, 263, 266, 281,
288, 290, 291, 310, 311, 317 en .318; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Tegenw. Staat der Vereen. Nederl., D. XX. 421, 457, 402; F. A. van Langenau,

Herzog Albrecht der Beherzte , Starnrnvater des Koniglichen
Houses Sachsen , Leipzig 1838, B i l d e r d ij k , Geschied. des
Vaderl. , D. IV. bl. 284, 301-304, 315-318; Ali; ern, Woordenb. der Zamenl. ; Arend, Agent. Gesch. des Vaderl. , D.
II. St. III. bl. 258, 268, 273-276 en 441-507; Biogr. Univ.,
Torn. I. pag. 104.
AL•ERT , Graaf van Nassau, was een zoon van George,
Graaf van Nassau-Dillenburg, bij diens eerste Gemalin Anna
Amelia van Nassau-Saarbruck. Hij werd geboren te Dillenburg den 1 November 1596. Na zijne letteroefeningen te hebben
voleindigd begat' hij zich in Nederlandsche krijgsdienst en werd in
1626 door eenen musketkogel gedood.
Zie van Boogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Alg ems. list. Woordenb. ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Dr. E. M u n c h , Geschichte desk Hauses Nassau-Oranien , Band. Ill. Tab. XII; Biogr. Univ.
ALBERT, of ALBRECHT Graaf van Nassau-W ei burg, een
won van Philip, Graaf van Nassau-Weilburg, en van
diens tweede gemalin Anna, Gravin van Mans fel d , "geboren in
1537 , erfkile in 1574 met zijnen broeder P h i I i p , Saarbruck en
halt Saarwerden , waarom hij meestal onder den naam van A 1 ber t,
Graaf van Nassau-Saarbruck voorkomt. Hij was in 1568 een
aans'oerder van bet leger van Willem I, Prins van Oran je,
met wiens zuster Anna hij in 1569 huwde. Bij Johan Casimir van den Pa Itz was hij zeer gezien. Bij overleed in 1616.
lie Groen van Prinsterer, iirchiv. de la Maison d' OrangeNassau , Tom. I. p. 270, Tom. III. p. 291 ; Dr. E. Mune h,
Geschichte des Hauses Nassau-Oranien, Band III. Tab. VI.
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ALBERT (JAN), ook wel ALBERT JLNSZOON of ALBENTus JAMS0nos geheeten , geboren te Haarlem , was in de vijftiende eeuw een
Karmelieter Monnik en Doctor te Leuven , die onderscheidene werken heeft geschreven , als:
Uitleggingen over de eerste Brief van Johannes.
Leerredenen.
Questiones in Magistrum sententiarum.
Lectura in Ecclesiasticum etc.
Bij overfeed te Mechelen in 1496.
Zie Halma, Tooneel der Yemen. Nederl. ; van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb.;
Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Biogr. Univ.
ALBERT (SIMoNsz.). Zie SIMONSZ. (ALBERT).
ALBERT van Be ij e r en. Zie AALBREC HT.
ALBERT van Oostenr ij k. Zie ALBERTUS.
ALBERTHOMA (ADELGUNDA), geboren ILBERI.

Zie ILBERI
(ADELGUNDA).
ALBERTHOMA (ALBERTUS), geboren te Groningen den 23 Nov.
1644 , was een zoon van A lbertus Th omae , een Fries , die
van 1635-1660 te Groningen Predikant was, en door wiens elf
kinderen het geslacht van A I be rt homa is voortgeplant. A 1 b e rt us Alber th o m a werd in 1672 Predikant te Appingedarn, en
van daar in 1683 naar Emden vertrokken , werd hij aldaar den
11 Februarij van dat jaar bevestigd. Van Emden werd hij den
12 November 1693 naar Groningen beroepen , waar hij in 1720
overleed. Ilij was een goed Dichter,, hoewel niets van hem belend is dan het fraaije versje op den eerepenning , in 1689, op het
eeuwfeest van het Emder collegie der Veertigen geslagen en door
ons medegedeeld in het Nieuw Biogr. Anthol. en CritischWoor-

denb. van Nederlandsche Dichters.
Zie voorts: van Hoogstraten en Brouerius van Nidek,

Groot illgem. llist. Woordenb.; Kok , Vaderl. Woordenb.; C h a 1mot, Biogr. Woordenb. ; Brucherus, Gedenkb. van Stad en
Lande , bl. 11 , 12 , 14, en 52 ; Mr. 11. O. F e i t h , Levensschets
van Mr. R. K. Drie s se n, bl. 14; Algern. Woordenb. der
Zamenl.
ALBERTHOMA (ALBERTUS), geboren te Groningen den 25 December
1687, was een neef van den voorgaande, zijnde een zoon van diens broeder Petrus A lber thoma, die van 1678-1711 Predikant te Groningen was. Nadat onze Albe rt u s zich aan de hoogescholen te
Groningen en te Leyden tot het predikambt had bekwaatn gemaakt,
en daarvan reeds in 1711 het bewijs afgelegd , werd hij eerst in
1713 Predikant te Midwolde-en-de-Leek , van waar hij in 1728
naar Emden werd verplaatst; hier viji jaren geleeraard hebbende ,
werd hij te Leeuwarden beroepen, waar hij slechts vier jaren in
de dienst des Heeren werkzaam was , doordien de gemeente van
zijne vaderstad hem in 1737 tot haren Predikant verlangde.

Ilij overleed aldaar den 11 Mei 1758 , betreurd door alien die
10
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wijsheid , geleerdheid , waarheidsliefde en ongeveinsde godsvrucht op
bare regte waarde wisten te schatten.
Met zijne echtgenoote , A. de lgonda I lberi, beoefende hij gemeenschappelijk de dichtkunst , maar bunne verzen ziju meer stick•
te!ijk dan dichterlijk. In proza is van hem in het Licht verschenen :
waarvan de tweede
Iritbreiding van de Leere der Waarheit,
druk in 1765 te Groningen, in 8°, het licht zag.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb.; Brucherus, Gedenkb. van
Stad en Lande, bl. 16, 17 en 189; Algem. Woordenb. der zamenleving.
ALBERTHOMA. (RoBEwros) , geboren te Groningen in 1690,
was' een broeder van den voorgaande. Na zijnen akademischen
loop voleindigd te hebben , werd hij in 1715 Predikant te Eelde ,
in Drenthe , en werd in 1721 naar zijne geboortestad beroepen ,
waar hij , niettegenstaande hij in 1730 eene beroeping naar Amsterdam ontving , de dienst getrouw bled waarnemen tot in 1769 ,
Coen hij Emeritus werd. Hij bespeelde mede de Nederduitsche tier ,
doch zijne verzen onderscheiden zich meer door gemoedelijken ernst ,
dan door dichterlijk genie. Hij overleed den 12 Januarij 1772 ,
en was, door zijn eerlijk karakter , vriendelijk en gezellig verkeer ,
liefdadigheid en naauwkeurige waarneming van de onderscheidene
pligten tot zijn dienstwerk behoorende , bij alien , die hem kenden , geacht en bemind. Ook heeft hij de onderzoekers en weetgierige bijbeloefenaars ten duurste aan zich verpligt door het nitgeven van :
waarvan de tweede druk
Elia de Profeet , Gron. 1734 ,
in 1758 het licht zag, en
Eliza de Profeet , Gron, 1741 , 4°.
Voorts heeft hij nog in het licht gezonden :
Leere der waarheid , Gron. 1729 , 8°- waarvan in 1770 de
aehtste druk verscheen.
Gron.
Intrede van W. K. IL Friso , Prinse van Oranje ,
1729 , 4°.
Zonne der Gerechtigheid , Gron. 1730 , 4°.
Nederlandsch- en Groningsche Vrijheid, Gron. 1730 , 8°.
.Bijbelpog.zij , Gron. 1730 , 8°.
Over de Geboorte en Besnijdenis van Chrigstus, Gron. 1730, 8°.
Onderwijs-Liederen van des Heeren Weegen , vervattende
de korte inhoud van de stelliitgen , zinnebeelden en voorbeeldige Godgeleerdheit, Gron. 1754 , 8°. tweede druk.
Mengeldichten, Gron. 1754 , 8°.
Fittreksels , Gron. 1769 , zesde druk.
Zie van Abkoude en Arrenberg, Naamreg. van Nederd. Boeken ; Brucherus, Gedenkb. van Stad en Lande
hi. 15, Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Witsen Geysbeek,
Mr. H. 0. Feith, LevensWoordenb. der Nederd. Dichters ;
sehets van Mr. 11. K. Driessen, 414 en 15.
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ALBERTI (JonANNEs) , geboren te Assen den 6. Maart 1693,
was de zoon van eenen Korenmolenaar , erg kon, uithoofde van den
afstand tusschen het huffs zijner ouders en de school , deze laatste
niet wet bezoeken. Ook schijnen de ouders in den beginne
zich weinig aan de vorming van hun kind te hebben laten gelegen
leggen. Gelukkig dat de molenaarsknecht , Jan Mulder geheeten , opgewektheid gevoeide , oin het knaapje te leeren lezen. De
leerling maakte snelle vorderingen , en weldra nam de onderwijzer
zijnen leerling mede ter kerk. Tot zijne verbazing bespeurde hij
dat het jongske onverpoosd het oo; op den Leeraar gevestigd had.
Thais komende en door zijne moeder gevraagd, of hij ook iets van
het gehoorde onthouden had , klom hij op eene houten kist, die
in het woonvertrek stood , las den tekst der gehoorde leerrede
voor , en droeg met eenvoudigheid een gedeelte daarvan op zulk
eene wijze voor , dat het moederoog de tranen niet kon bedwingen. Van toen of schijnen de ouders de hoop te hebben opgevat , dat hun kind , tot iets hoogers dan het ouderlijk beroep bestemd was. En hij heeft die dan ook niet teleurgesteld; want , na
op de Latijnsche school boven zijne medeleerlingen te hebben uitgemunt (1) , werd hij in 1718 naar de Hoogeschool te Franeker
gezonden , waar hij , onder Lambertus Bos en 'Campegius
V i tr i n g a , met het merg der oudheid werd doorvoed terwijI de
laatstgenoemde eene grondigc kennis der godgeleerde wetenschappen in den jongeling aankweekte , zoodat hij , toen hij, na een zesjaric, yerblijr te Franeker, zijne studien volbragt had ook reeds bui.
tenude plaats zijner inwoning bekend was, als iemand van uitstekende bekwaamheden , die voor Vaderland en Wetenschap veel beloofde. Den 26 Januarij 1721 werd hij te Hoogwoud , in Noord-Holland ,
als Predikant bevestigd , terwijI hij bier stood , verzamelde hij , op het
voetspoor van Elsner, Raphelius, zijnen Ieermeester B o s en
eenige andere Godgeleerden , in ongewijde schrijvers , alle de
gelijkluidende plaatsen , welke de in het Nieuwe Testament voorkomende Grieksche spreekwijzen konden regtvaardigen en den stiji der
Evangelisten en Apostelen verdedigen tegen hen , welke dien stijI
gebrekkig en vol Hebreenwsche uitdrakkingen vonden. De uitkomsten , welke dit naauwgezet onderzoek van den tekst des Nieuwen
Verbonds bij hem had opgeleverd , bragt A 1 b e r t i in 1725 aan
den dag in zijne Letterkundige Aanteekeningen op de gewijde
Sch•zften des' Nieuwen Perbonds (2). Bit work bevat ;een doorloopende verklaring , maar heldert een aantal plaatsen uit de gewijde boeken op , uit vergelijking met andere Grieksche schrijvers , en , waar het noodig is , de taal des Ouden Verbonds toelichtende , terwijI A lber t i tevens .de naar zijn oordeel beste
(1) D. Wyttenbach, Opuscula varii argumenti oratorio , histories
eritica , vol. II. p. 629.

(2) Observatiopes Philologicac in
Bat. 1745. 8°.

sacros

Novi Foederis libros

Lugd.
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lezing voorstelt en de uitlegging van andere schriftverklaarders ,
niet veronachtzaamt. Ofschoon door velen toegejuicht , werden deze
aanteekeningen in de Handelingen der Geleerden. (1), een kritisch
tijdschrift , dat destijds te Leipzig in het Latijn werd nitgegeven ,
sterk gehekeld en de jonge Geleerde vooral van letterdieverij beschuldigd. Alb erti gaf hierop in 1727 een nieuw geschrift uit,
onder den zedigen titel van Kritische Proeve (2) , in welks voorrede hij zich breedvoerig ten opzigte van zijne vroegere Aanteekeningen regtvaardigde , en in welk work A 1 be r t i eene buitengewone
bekendheid met de Grieksche woordenhoeken en spraakkunsten
aan den dag legde. Deze grondige kennis , ontwikkeld in een slechts
ruim honderd bladzijden tellend geschrift, deed den onafhankelijken
schrijver gelijktijdig als warme voorstander der bijbelsche waarheid kennen en bragt zijne vijanden tot zwijgen.
Kort 4aarna maakte hij eeneProeve van .Kritische aanrnerkingen reopens Hesychius (3) bekend welke achtervolgd werd door
ettelijke Letterkundige aanteekeningen tot opheldering van sommige plaatsen van het Nieuwe Testament uit Philo Judaeus (4).
Beide deze verhandelingen zijn echter niet afzonderlijk uitgegeven ,
maar in buitenlandsche tijdschriften opgenomen (5).
Daar Alberti zich met ijver op alle veelsoortige kundigheden
toelegde , die een waardig Predikant en Bedienaar des Goddelijken
Woords niet alteen noodig , maar ook nuttig zijn , breidde zich zijn
roem als kanselredenaar at meer en meer nit , en van Hoogwoud
werd hij , na een kort verblijf , achtervolgens in het jaar ,
naar Krommenie en in 1728 naar Haarlem beroepen.
Gedurende zijn verhlijf ter laatstgemelde plaatse , vatte A Ibe r t i het plan op , om eene nieuwe uitgave van het woordenboek , van Hesychius te bewerken , ten einde aan dezen arbeid de grootste volledigheid te geven , getroostte hij zich de onvermoeide nasporingen en zamelde hij overal nieuwe bouwstoffen op.
Onder de papieren, hem door den Hamburgsche Hoogleeraar Johan
Albert Fab r i c i u s ten dien einde medegedeeld , was een owl
onuitgegeven Grieksch woordenboek op het Nieuwe Testament. Door
de vergelijking van dit afschrift met een ander, dat hij later in
de boekerij der Leydsche Hoogeschool vond en met een zeer oud
handschrift , hetwelk hem door zijnen vriend , den geleerden T iberius Hemsterhuis was verstrekt, gelukte het Alberti de

(1) Acta Eruditorum , Lips. 1725. Mens. Jul. p. 302-308 , Supplement.
Tom. IX , Sect. I , p. 7-20.
(2) Periculum criticum , in quo loca quaedam cum Veteris ac Novi Foederis turn , Hesychii et aliorum illustrantur , vindicantur , emendantur ,
L. B. 1727. 80.

(3) Observationum criticartim in Hesychium specimen.
(4) "Innotationum Philologicarum in Novum Testamentum, ex Philone
Judaeo collectarune specimen.
(5) De eerste in Bibliotheca Bremensi , CI. VIII , fast. 1, p. 140 ; de
I. T. I , p. 104.
tweede in Bibliothcca Bremensi
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Grieksche letterkunde met een nieuw Grieksch woordenboek op
het Nieuwe Testament te verrijken , waarachter hij eene zeer
voerige lijst voegde van alle de oude Grieksche Schrijvers , welke
in het Lexicon van den taalkundigen Photi us worden aangehaald (1).
Na in het jaar 1740 van eene groote reis door naburige landen
te zijn teruggekeerd , werd Alberti het hoogleeraarsambt in de
godgeleerdheid aan de Hoogesehool te Leyden aangeboden , welken
post hij den 5 October aanvaardde met eene redevoering over, de
Vereeniging van Godgeleerdlaeid en Oordeelkunde
(2). Van
het oogenblik dat hij het hoogleeraarsambt had aanvaard , trachtte
hij , bij zijne leerlingen eene vrije en oordeelkundige uitlegging
des Bijbels te bevorderen en op te werken. Dit bragt echter te
weeg dat hij mede betrokken werd in de onaangenaamheden en
vervolgingen , welke een zijner ijverigste leerlingen, den Zwolschen.
Iceraar Antony van der Os werden aangedaan. De tegenstanders van dezen laatste vdweten hem niet slechts , dat hij de onregtzinnige gevoelens , welke men hem toedichtte , van Alberti
had ingezogen , die, zoo zij voorgaven , zich achter het scherm hield
en bloodaardig het stilzwijgen bewaarde, maar verklaarde openlijk
dat door Alberti 's leer de zuivere Hervormde kerkleer aan de
Hoogeschool te Leyden moest te gronde gaan. De zachte, bedaarde Alberti, die eenmaal , in con zijner eerste werken , gezegd
had , dat al teen een kwalijk verstand der bijbelboeken tot tweespalt
in de kerk aanleiding kon geven , was voorzigtig en verstandig genoeg , zich niet aan de aanvallen zijner vijanden te storen , ofschoon hij zeer good bespeurde , dat men bijzonder tegen Item de
wapenen rigtte , daarom moesten zijne ongedrukte akademische lessen openlijk aan de kaak werden gesteld, zoo als men deed in
een nameloos geschrift , dat den titel voerde : Examen van het
,

onderwerp van tolerantie , om de leer, in de Dordrechtsche
Synode , ten fare 1619 , vastgesteld , met de veroordeelde leer
der Remonstranten to vereenigen, door een genootschap van
voorstanders der Nederlandsche forinulieren van eenigheid,
waarin Alberti onder den naam van Euruodius (d. i. breeden
weghouder) weed ingevoerd. Met verachting beantwoordde de waar.
dige man de onbesuisde taal zijner doldriftige , orschoon doorkundige vijanden , doch met warmte word hij en het onderwijs door
hem gegeven , door zijnen arnbtgenoot S oh u 1 t e n s verdedigd.
Gedurende den aid dat hij het hoogleeraarambt aan Leydens Hoogeschool bekleedde , heeft Alberti eenmaal het Rectoraat waargenomen , welke betrekking hij den 8 Februarij 1749 nederlegde
(I) Het geheele werk heeft tot titel : Glossarium Graecum in sacros Novi
Foederis libros. Ex hiss. primus edidit , notisque illustravit J oh a nn e s
Alb e r ti. Accedunt Miscellanea critica in Glossas Nonzicas , Suidam
L. B. 1735
Hesychium , et index auctorum ex Photii Lexie° inedito ,
(2) De Theologiae et Critices connubio , L. B. 1740.
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met eene redevoering Over het Nut der poezy voor de Godgekerden (1) welk stuk door den kundigen iN ozem an in het Nederduitsch werd overgebragt , terwij1 Pie ter N e r k m an deze vertaling in vloeijende verzen overbragt.
Intusschen zette Alberti zijne geliefkoosde letteroefeningen
voort en gal in 1746, te Leyden, het eerste deel van het woordenboek, van H e s y c h i u s uit (2). Be verwachting der geleerden
werd bij de verschijning niet te leer gesteld , want deze uitgave
scheen geheel aan den grooten roem van Alberti te beantwoorden. Reeds was hij zeer ver in het tweede deel gevorderd , toen in
1749 de longtering zich bij hem openbaarde. De wateren van Aken en
Spa , werwaarts hij zich begaf om zijn heil in de badente zoeken ,
onderdrukten zijne kwaal wet , maar gedurende drie jaren zag hij zich
genoodzaakt den arbeid te staken , en Alberti herstelde zeer langzaam. Eene hinderlijke kwaal bleef hem echter uit zijne ziekte over,
het was eene gedeeltelijke verlamming zijner handen , zoodat hij
naauwelijks de bladzijden der boeken ion openslaan en niet dan
hoogst moeijelijk de pen Ion voeren. Desniettegenstaande bleef hij
zich geweld aandoen om den geliefkoosden letterarbeid voort te
zetten. Zoo verliepen een tiental jaren, en reeds had hij , op een
paar letters na , het geheele alphabeth van H e sy c h i u s afgewerkt
Coen hij den 13 Augustus 1762 , aan het roodvonk bezweek. Het
tweede deel van It e s y ch i u s verscheen door de zorg van Ruh nkeni us te Leyden in 1762. Hij had bij zijne echtgenoote , eene
dochter van Mr. Philips van Havestein, een man van veelzijdige geleerdheid, geene kinderen verwekt.
Bijna tweeentwintig jaren had Alberti der Leydsehe Hoogeschool tot sieraad verstrekt en niet weinig heat hij er, door zijn onderwijs, toe bijgedragen om de beoefening der gewijde uitlegkunde
. op eene sneer naauwkeurige kennis der taal gegrond aan te moedigen en te bevorderen. Ook moet ieder,, die zijne menigvuldige
geschriften inziet , de veelzijdigheid zijner kennis bewonderen.
Uitstekend toch als Godgeleerde en in de gewijde uitlegkunde een
der voortreffelijkste mannen van zijnen tijd, was hij tevens van
den geest der Griekselie letterkunde doordrongen , en vooral met
den grondsiag van de taal der Hellenen vertrouwd. Daarenboven
was hij ook keen vreemdeling in de taal- en letterkunde des Vaderlands , en wist hij ook deze kennis aan zijne eigenlijke hoofdstudien dienstbaar te maken ; terwijl men in s mans schrilten menigvuldige sporen van vergelijkende taalkunde aantreft , die van
zijne studie der Nederlandsche taal gunstig getuigen ; zelfs tokkelde
bij niet ongelukkig de Nederlandsche her (3). Ook was hij niet
(1) °ratio pro Peal Theologis utili , L. B. 1749. 40.
(2) Hesychii lexicon , cum notis variorum , L. B. 1746.
(3) Eene proeve daarvan treft men aan in de Drenthsche yolks Almanak
voor het jaar 1838. bl. 141 , alwaar ook nog vermeld wordt , dat A i b e
t i naar eene der Univeniteiten in Denemarken als Hoogleeraar is beroepen.
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onbedreven in de Noordsche Geschiedenis en Letterkunde. Aan
alie deze verdiensten als Geleerde , wist Alberti de beminnelijkste deugden te paren. Daaronder zij het genoeg te_ wijzen op de
dankbare vereering , waarmede hij in zijne geschriften op vele plaatsen aan zijne leermeester 'L amber tus Bos herdenkt; op de nederige bescheidenheid , die dikwijls in zijne werken doorstraalt ; op
zijne door alien erkende zedigheid en op zijne dienstvaardigheid
jegens andere Geleerden , waardoor de handschriften die hij bezat
alien letterkundigen ten dienste stonden. Van dit laatste strekke
bet volgende ten bewijze. Als de Friesche Geleerde G ij sbert
K o e n aan eene uitgave van G r e gori us den Corinthier arbeidde ,
was het A I b e r t i , door wiens tusschenkomst hij een belangrijk
handschrilt van diens taalkundig werk nit Bazel eriangde ; en naauwelijks had hij vernomen dat de Leeuwarder Rector Johannes
Pierson zich met eene uitgave van Moeris A t tici s t a bezig
hield , of hij zond dezen zonder daartoe uitgenoodigd te zijn ,
eene , door hem Zeiven in schrift gebragte , zeer naauwkeurige vergelijking van het Leydsche handschrift , dat Vossius vroeger had
bezeten. Het portret van A 1 b e ir t i is gegraveerd door H o u b r ak e n en men treft het mede aan in de Drentsche Yolksalmanak voor bet jaar 1844.
Zie Sax ii, Onom. Liter. Pars VI. p. 387; Chalmot, Biogr.
Woordenb. ; Van Kampen, Beknopte Geschied. der Lettereu
en Wetens. in de Nederl. , D. II. bl. 286 en 287 en D. III.
bl. 183 ; Biogr. Nation. ; Ypeij en Dermout, Gesch. der Nederl. Herv. Kerk. D. 11I. bi . 487; Aanhangsel op Nieuwenhuis

Woordenb. van Kunst. en Wetensch. ; Algem. Woordenb. der
Zamenl.; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche Hoogesch. D. I.
bl. 271, 282, 291. D. IL T en B. bl. 194 en 195; Biogr. Univ.;
G l a s i u s, Godgel. Nederl. en vooral Mr. J. de W al, Levenssch.
van Johannes A l b e r ti medegedeeld in de Drentsche Yolks
almanak voor de jaren 1844 en 1845 , welk laatste werkje wij pier
hoofdzakelijk gevolgd hebben.
ALBERTI (J. E.), een schilder,, geboren te Maastricht, waar
zijn vader,, een Italiaan , advokaat was , woonde in zijne jongelingsjaren te Amsterdam , beoefende de kunst aldaar als leerling,
en behaaide , in 1805 en 1806 , den gouden eerepenning bij de
Maatschappij Felix Meritis. Onder de regering van Koning L od e w ij k Napoleon vertrok Alberti als leerling naar Parijs en
Rome, en zond als proeven zijner vorderingen , naar de Amsterdamsche tentoonstelling van 1810 drie [schilderijen, zijnde een
Ecce Homo , naar Guido Reni., Cleopatra , door Proculeus

weerhouden wordende zich to doorsteken en een doode Chrisnaar A n t h o n i e van D ij c k.
1145 in den schoot van Maria ,
Bij bezocht te Rome gezet de Akademie en was voorbeeldeloos
naarstig ; daar hij zich echter niet tot een enkel kunstvak kon bepalen , maar nu het eene dan het andere beoefende, belemmerde
hem dit zeer in zijne vorderingen. Van Rome keerde hij naar Parijs terug waar hij sedert weinige jaren moet overieden zijn.
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Zie van Eynden en van der Willigen, Ceschied. der
raderl. Schilderk., D. III. bl. 366 en 367; Immerzeel, Le
vens en Werken der Kunsts. enz.
ALBERTINA. AGNES , Prinses van Ora n je , dochter van F r ederik Hendrik, Prins van Oranje en Amalia Gravin van
Solms, geboren te 's Gravenhage den 29 April 1634 , was de
derde dochter uit dit huwelijk. Zij werd van hare prilste jeugd
af in alle Christelijke deugden en godvrucht onderwezen ; en zij
zeif vergat niet , bij de toeneming harer jaren , naar gelang haar daartoe de kracht en gelegenheid gegeven werd , zich op de gronden
der staatkunde , de kennis van onderscheidene talen , historie en
volken toe to leggen , de gemoedsaard van onderscheiden natien
te leeren kennen , de bekwaamheid te verwerven om met mannen
van verschillende studie , kunsten en wetenschappen , in openbare
en bijzondere zamenspraken om te gaan en over zaken van groot
aanbelang te oordeelen ; welke uitmuntende gaven voornamelijk
door het goede voorbeeld , de vorstelijke opvoeding en naarstige
onderwijzing van hare verstandige en godvreezende moeder voortgezet en aangekweekt werden terwij1 zij die in rijperen ouderdom
nog tot verdere volkomenheid bragt. Na haren vader in 1647 en
haren eenigen broeder , Willem II , in 1650 te hebben verloren ,
geraakte zij op dertienjarigen ouderdom , onder voogdij van hare
moeder , en huwde den 2 Mei 1652 met Willem Frederik
Graaf. van Nassau, Stadhouder van Friesland (1), die haar bij zijn
overlijden , den 21 October 1664 , drie kinderen achterliet ; namelijk: Amelia, Hendrik Kazimir en Sophia Wilhelm i n a. Aangezien naar zoon , bij den dood zijns vaders nog geen
achttien jaren oud was , werd zij voogdes over hem en bleef
zulks tot in 1677 , toen deze zeif het bewind werkelijk aanvaardde , ofschoon hij in 1672 reeds den eed had gedaan. Gedurende
deze voogdijschap had zij veel gezag in Friesland verworven , en
handelde toen ook met den Franschen Gezant , den Graaf d' E
t rades, wien zij om den twin leidde , ten einde te ligter te geraken aan eene oude schuld van 100,000 gulden , welke zij van
de kroon van Frankrijk te vorderen had , guldentoen zij zag , dat
hiertoe geen kans was , veranderde zij van gedrag en deed de Staten van Friesland besluiten nemen , die vierkant streden met Frankrijks belang. Zij was destijds met hare moeder in onmin en feed
hierdoor in hare inkomsten. Om zich to redden en tevens Friesland en Groningen bij te staan , verkocht zij hare paarlen en edele
gesteenten te Amsterdam en , verpandde haar zilverwerk.
Hare voogdijschap is bijzonder vermaard geworden door hare
buitengewone kloekmoedigheid en voorzigtigheid in die duistere dagen , toen ons vaderland door Frankrijk , Engeland, Keulen en

(1) Het tegenwoordig koninklijk hnis der Nederlanden stamt in de mannelijke linie regtstreeks van deze vorstelijke echtgenooten
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Munster te gelijk onverziens aangevallen en bijna op het niterste
was gebragt ; als wanneer zij niet aarzelde , om op verzoek der Staten
van Friesland haren vijitienjaren eenigen zoon als Kapitein Generaal naar het leger te zenden , ten einde zijn leven voor het va.
derland te waren en door zijn voorbeeld den krijgslieden moed in
te boezemen; terwijl zij hem niet alleen met raad en daad bijstond , maar zelve nacht noch dag eenige moeite of middelen
spaarde, om den vijand of te keeren en het land te beveiligen.
Na 1679 leefde zij meest in Duitschland op Orangestein , een
kasteel ten haren genoegen verbouwd , en later op het Oranjewoud,
in Friesland, waar zij den 24 Mei 1696 overleed. Haar stoffelijk
overschot werd naar Leeuwarden vervoerd , en aldaar, zonder eenige praal , in den grafkelder der Stadhouders bijgezet.
Zij was eene verstandige , beininnelij ke en zeer godsdienstige vrouw,
eene voortreffelijke echtgenoote en eene waardige en zorgvuldige
moeder voor hare kinderen , welke zij alien voor zich ten grave
zag dalen. .
Zie : d'Estrades, Lettres , Nemotres et Negotiations , Tom.
III, pag. 418-422, 436, 441, 442; Hoogstraten en Brou.erius van Nidek, Groot .dlgem. Hist. Woordenb.; Luiscius,
Algem. Hist. Woordenb.; G. van Loon, Nederl. .Historip. D.
IV. bl. 170 ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Scheltema, Staatk.
Nederl. ; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. IX. 179-182; It

aade Friesche terp , met Bijv. en _dant. van J. van

Leen.

-

we n, bl. 456.
ALBERTUS, ALBERT of ALBRECHT Aartshertog van Oostenrijk,
was de derde zoon van Keizer M a x im i 1 i aa n II en van Maria van
Oosten rijk. Ilij werd geboren den 13 November 1559 te Neustad in Oostenrijk onder het opzigt van den geleerden • B u s b e c
opgevoed , en in 1570 naar Spanje gezonden, waar hij zich zoo
wel gedroeg dat de koning , Filips II , die zijn oom was , groote
genegenheid voor hem opvatte. In den geestelijken staat ingewijd zijnde , werd hij in 1577 , dus op achttienjarige leeftijd, door
Paus Grego r i u s XIII tot Kardinaal en door den Koning van Spanje
tot Aarstbisschop van Toledo verheven. In 1583 zond F i 1 i p s II hem
naar Portugal , als Onderkoning over dat pas veroverde koningrijk:
her gar hij zulke goede blijken van bekwaamheid in krijgs- en
staatsbewind , dat de Koning, na hem in 1594 tot Coadjutor van
het aartsbisdom Toledo en Primar van Spanje met een jaarlijksch
inkomen van 20000 Dukaten verheven te hebben , hem in het volgend jaar, tot Gouverneur der Nederlanden benoemde. Voor dat
hij Spanje verliet , verzocht en verkreeg hij dat vele Nederlandsche schippers , die in de Spaansche havens in beslag waren
genomen, ontslagen werden en dat F i 1 i p s 'Willem, de oudste zoon van Willem I, Prins van Or an j e, in vrijheid gesteld
en in zijne goederen hersteld werd , zich overtuigd houdende
dat deze daad van welwillendheid hem de achting der Nederlanders zou doers verwerven en nuttig aan de zaak des Konings
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zijo. Daarop reisde hij over Italie naar de Nederlanden en kwam den
29 Januarij 1596 te Luxemburg, met geld en ongemunt zilver
goede hoeveelheid en 3000 Spanjaarden. Intusschen besloten
en de wapenen te gelijk te gebruihebbende de ,,
ken , bragt h dadelijk na zijne aankomst te Brussel , den 11 Febrnarij 1596 , het krijgsvolk bijeen , nam Calais en Ardres en nog
in hetzelfde jaar Hulst in. Doch in het begin van 1597 werden
de zijnen bij Turnhout door Prins Maurits geslagen ; daarentegen namen zij Amiens , doch de Franschen ontnamen het hun nog
in het zelfde jaar, pogende de Kardinaal te vergeefs de stad te
ontzetten , waarmede de zomer verliep; terwijI Mauri t s intusschen
gelegenheid kreeg, out vele vaste plaatsen , zonder eenig beletsel
te bemagtigen. Intusschen werd in 1598 de vrede tusschen Spanje
en Frankrijk gesloten , waardoor A l b e r t u s van die zijde de handen ruim kreeg , en port daarna verloofde Filips II zijne dochter
Isabella Clara Eugenia aan Alberti's. Daar zijne vrouw
alle de Nederlanden als een huwelijksgoed medekreeg beschouwde
men van toen af de beide echtgenooten als Souvereine Vorsten
der Katholijke Nederlanden, doch deze heerschappij was alleen in
schiju , want in het vervolg bleek het, dat alles nog door Spanje
geregeerd werd; en dat de afstand ook zoodanig gedaan was, dat
men wel kon bespeuren , dat de Spanjaarden overal meester bleven. Albert werd in 1599 met veel plegtigheid te Brussel gee
huldigd , legde den geestelijken stand bij onze Lieve Vrouw te
Halle af, even als het aartsbisdorn Toledo, waarvan hij alleen
50000 dukaten aan inkomsten voor zicli behield , en vertrok , na
den Kardinaal Andreas van Oostenr ij k tot Regent gedurende
zijn afwezen te hebben aangesteld , naar Spanje, om het huwelijk
te voltrekken. Te Ferrara trouwde hij , namens F i 1 i ps III , Koning van Spanje , met de Aartshertogin M a rg a reta en geleidde
haar naar Spanje, waar hij den 13 April 1599 in den echt trail.
In September van dat zelfde jaar kwam hij met zijne gemalin te
Brussel aan, en daar de Noord-Nederlanders geen genegenheid betoonde
om onder het gezag van het Oostenrijksche huis terug te keeren , werd
de oorlog met kracht doorgezet , wordende de Aartshertog in het
jaar 1600 door Prins Maurits, bij Nieuwpoort met groot verlie4`
nit het veld geslagen , nadat de overwinning zich, in het begin
van den slag, voor hem had schijnen te verklaren. De Aartshertog had zich hier zoozeer blootgesteld dat hij gewond werd en
bijna werd gevangen genomen. Hij hield intusschen het veld nog
met een sterk leger en sloeg in het volgende jaar het beleg voor
Ostende , hetwelk drie jaren. drie maanden en drie dagen duurde.
Deze onderneming werd voor de Spanjaarden eene zaak van eer en
. volharding ; zij kostte bun 100000 man en onnoemelijke sommen
en bragt haar sleehts in het bezit van eenen puinhoop. Prins M au.
ri t s had hierdoor inmiddels de handen vrijer en nam onder anderen Rijnberk, Grave en Skis in . en bragt Albertus in eene
zeer gevaarlijke stelling , doordien de morrende en kwalijk betaalde
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soldaten eindelijk tot muiten oversloegen , zoodat eenige duizenden zich
bijeen voegden, eenige vaste plaatsen, onder anderen het kasteel te Hoogstraten , innamen en van daar op het platte land stroopten , en toen A 1ber t u s hen met geweld dreigde en hen voor schelmen verklaarde , zich
bij Prins Maurits voegden, zoodat de Aartshertog zich genoodzaakt zag,
in 1604 , met hen een verdrag aan te gams .In het jaar 1606 kwam de
Spaansche veldheer Ambrosius Spinola met zulk eene groote
magt uit Spanje naar de Nederlanden dat de Aartshertog zelf er
eenigermate nativerig over was. Doch hehalve dat de Spanjaarden
Groenlo en Rijnberk innamen , viel er niets bijzonders voor , dewijt het kwalijk betaalde krijgsvolk weder zeer misnoegd was. Na
den oorlog alzoo met eenigen roem dock met weinig voordeel gevoerd te hebben , achtte A lb ertus het geraden , Afgezanten naar
's Gravenhage te zenden , ten einde met de Vereenigde Nederlanden , als met eenen onafhankelijken staat te onderhandelen ; en
sloot eerst een bestand van eenige maanden en vervolgens een van
twaalf jaren. A 1 b e r t u s gebruikte deze JO van rust om de huishoudelijke zaken der Katholijke gewesten te regelen , en zich door
cen zucht en billijk bestuur bij het yolk bernind te maken. Weinig tijds na het eindigen van het twaalfjarig bestand , overleed hij ,
te Brussel den 12 Julij 1621 , zonder kinderen na te laten.
De langzaamheid , ja traagheid en weifelmoedigheid zijner besluiten en' zijne ijverige werkzaambeden in het kabinet , toonden genoegzaarn , dat hij beter voor de vrede , dan voor den oorlog geschikt was , en de Vlamingen zagen met. leedwezen , dat hij niets
bezat van de levendige, vlugge en heusche geaardheid zijns oudowns en grootvaders Karel V, die zoowel strookte met hun karakter. Zij beminden hem dus niet zoo als zij hem eerbicdigden ,
en deze eerbied waren zij aan zijne vele deugden verschuldigd;
terwijI zijne verstandige zucht tot vrede , zijn eerste aanzoek daartoe , met verachting van alle valsche schaamtc , de achting , die
hij zich bij alien zijne onderdanen wist tc verwerven , de nooit
gestoorde eendracht en overeenstemming met zijne vrouw en mede regentes Isabella, zijne zucht tot regt en billijkheid en te%ens gematigheid , hem in de harten zijner onderdanen eene dourtame eerzuil gesticht hebben , zoodat nu nog door de Belgen het
tijdvak van A I ber t u s en Isabella als een der gelukkigste hunner geschiedenis wordt geprezen , waarin landbouw, zeden , kunsten en wetensehappen herleefden.
Zie Van 11 e t e r e n , Hist. van de Oorl. en Geschied. der
Nederl. ; Bor, Nederl. Oorlogen ; de Groot, Nederl. Jaerb.
en ilistor. ; van Loon, Beschrijv. der Nederl. Historip. ;
v an Hoogstraten erg Brouerius van Nidek, Groot. Algoin.
Hist. Woordenb.; Wagenaar, Vaderl. Hist.; van Heurn,
Ilistor. der Stad en Illeijerij van 's Hertogenb. ;
Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; v an K a m p e n,
Verhorte Gesch. der Medea.; dezelfde Fader!. karakterkunde ,
P. 11. bl. 176-177 en 180. Bilderdijk, Gesch. des fr'adcrl.;

Biogr. Univers.
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ALBINUS (BEarinkRnus) , een der vermaardste geneeskundigen
van zijnen tijd , werd geboren den 7 Januarisj 1653 , te Dessau ,
in het Vorstendom Anhalt , waar zijn vader , Chris to fo r us A 1-,
binus, de burgerneesterlijke waardigheid bekleedde. Zijn eigenlijke geslachtnaam , Weiss, was door een zijner voorvaderen
uit de zestiende eeuw , den Dichter en Geschiedschrijver P e t r u s
Weiss , naar de gewoonte van dien tijd, in dien van Albinus
veranderd. In zijne jeugd paarde hij een zwak ligchaam aan eenen
grooten geest , waarom zijn vader hem eerst in zijn huffs door eenen
bekwamen leermeester , en niet dan Coen hij weer in krachten was
toegenomen , in de openbare school zijner woonplaats deed onderwijzen. Als echter de geleerde Hendrik A 1 ers, die destijds
aan het hoofd dier school stond , in 1669 , naar de doorluchtige
school te Bremen geroepen werd , vertrok A 1 b i n u s mede derwaarts , en oefende er zich met ongemeene viljt in talen en wetenschappen , vooral echter in de natuurkunde en vvijsbegeerte. Van
Bremen begat hij zich naar de hoogeschool te Leyden , waar hij
zich onder Carolus Drelincourt, Lucas Schacht en
T h e o d or us Cr an en aan de - studie der geneeskunde wijdde.
In 1676 keerde hij naar Dessau terug , en deed vervolgens eene
reis door de Nederlanden , Braband en Frankrijk , alwaar hij eenen
grooten schat van geleerdheid , vooral in de genees- , ontleed- en
heelkunde , opzamelde , en kwam door Lotharingen , langs den Rijn
en over Holland , in het midden van den zonaer van 1680 naar
Dessau terug. Nog in het zelfde jaar werd hij tot Hoogleeraar in
de Geneeskunde aan de boog-eschool te Frankfort aan den Oder
beroepen , welke bediening hij den 13 Jannarij 1681 aanvaardde ,
hoewel hij eerst den 16 April des volgende jaars den graad van
Doctor bekwam Vervolgens werd hij door Frederik Willem
den Groote , Keurvorst van Brandenburg . tot diens Liajfarts en
Geheimraad benoemd , welke eerambten hij met grooten lof tot de
dood van dien Vorst , den 29 April 1688 , bekleedde , waarna hij
zich weder naar Frankfort begat, om den hoogleeraarsstoel te bekleeden. Zes jaren later werd hem door de Bezorgers der Groningsche Hoogeschool de waardigheid van Provinciale Doctor en
Hoogleeraar in de Geneeskunde op eene wedde van 1200- gulden
aangeboden. Ofschoon hij niet ongenegen was om die ambten te
aanvaarden , werd hij daarvan echter wederhouden , door de weldaden en beloften van Keurvorst Frederik, den zoon en opvolger van Frederik W i I 1 em, die zijn jaarlijksch inkomen met
600 guld. vermeerderde en hem in 1697 niet slechts de waardigheid van Lij farts opdroeg , maar hem bovendien nog eene opengevallen kanunnikdij te Maagdenburg bezorgde , welk eerambt A 1 b in u s echter , alzoo hij het niet in persoon kon waarnemen , • met
voorkennis van den Vorst , aan een ander verkocht.
Nadat A l b i n u s nu vijf jaren Lijiarts van den Keuxvorst F r ed erik , later Koning van Pruissen , geweest was , werd hij in 1702
door de bezorgers der hoogeschool te Leyden , op voordeelige en
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vereerende voorwaarden , uitgenoodigd om den post van gewoon
Hoogleeraar der Theoretische en Practische geneeskunde te aanvaarden ; aan welke uitnoodiging hij , onder gunstige , dock niet
zonder moeite verkregene toestemming van zijnen Vorst voldeed.
A l b i n u s vertrok dan, door den Koning beschonken met eenen
gouden penning van groote waarde , waarop diens albeelding stond ,
met zijn gezin naar Holland , werwaarts hij door een groot getal
studenten uit Duitschland gevolgd werd. Met eene redevoering
Over den oorsprowg en voortgang der Geneeskunde (1)
aanvaardde hij , den 19 October van het gezegde jaar ee nn post, dien
hij tot nut en luister der hoogeschool met ijver en getrouwheid
waarnam , tot aan zijn overlijden den 7 September 1721.
IN was in 1696 gehuwd met Susanna Catharina Rings,
eene dochter van Thomas Siegfried Rings, Hoogleeraar in d e
RegtnFrakfodeO,hijwlkfndervwekte , vier zonen en zeven dochters. Van de zonen hebben twee
te Leyden en een te Utrecht , net veel roem , den koogleeraarstoel
bekleed. De groote Boerhaave vereerde zijne nagedachtenis met
eene lijkrede , welke , onder den titel van : 11. Bo erhaavii Ora-tio Academica de vita et obitu B. A lb i n i ,
gedrukt en onder diens Opuscula omnia geplaatst is. Zijne beeldtenis is onder
de Effigies bij P. van der Aa.
Onder de schriften , door hem nagelaten , zijn :

De corpusculis sanguine contentis.
De Tarantulae miry vi.
De sacro Freisenwaldensium fonte.
Zie Van-Hoogstraten en Brouerius van Nidek,

Groot Algern. Hist. Woordenb. ;
Kok, V aderl. TFoordenb. ;
Chalmot, Biogr. Woordenb.; van Kampen, Geschied.
der Nederl. Letteren en Wetens. ,
D. 1I. bl. 332 ; Siege nb e e k , Geschied. der Leydsche Hooges. , D. I. bl. 253, 294,
II. T. en B. bl. 166-167 ; Alger. Woordenb. der Zamenl.;
Biogr. Univers.
ALBINUS (BERNHARD SIEGFRIED), de oudste zoon van den voorgaande , werd den 24 Februarij 1697 te Frankfort aan den Oder
geboren. Onderwezen door zijnen kundigen vader en andere beroemde Hoogleeraren aan Leydens akademie , Johannes Jac ob u s Rau, Godefridus Bidloo en Hermannus Boerhaav e, maakte hij door eenen gelukkigen aanleg der natuur , gepaard aan eene ongemeene vlijt en leergierigheid in onderscheidene
wetenschappen, voornamelijk die, welke tot den wijden omvang der
Geneeskunde behooren , even snelle als uifstekende vorderingen , en
werd de bijzondere lieveling van alle zijne leermeesters , inzonderheid van Boerhaave en R a u. In 1718 deed hij eene reis naar
Frankrijk , waar hij met Win slow en Se n a c bekend geraakte ,

(1) De ortu et progressu Illedicinae.
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met wien hij naderhand briefwisseling over de Ontleedkunde hield.
Na zijne terugkomst beval ,zijn. leermeester R a u , door ziekte verhinderd de pligten van zijn ambt waar te nemen , hem aan de Bezorgers van Leydens hoogeschool aan , zoodat deze besloten hem under
den titel van Lector in de Ontleed- en Heelkunde, aan dien lloogleeraar toe te voegen. Hij aanvaardde dien post den 2 October 1719
een
met eene redevoering over de vergelijkende Ontleedkunde (1) ,
Coen nog zeer weinig behandeld onderwerp. Hij beval zich weldra
door zijn onderwijs zoozeer aan dat Curatoren , reeds in 1721 ,
zijne jaarwedde, uit eigene beweging , verhoogde. Nog in het zelfde jaar, na den dood zijns vaders verving hij dezen als Hoogleeraar in de Heel- en Ontleedkunde , welke post hij den 19 November aanvaarde met eene Redevoering, beheizende : een onderzoek

naar den waren weg , die tot de kennis van het menschelijk
zamenstel leidt (2). Tot zijne benoeming voor dezen post had
niet weinig bijgedragen de groote lofspraak waarmede de geleerde
Boerh a a v e hem , in de lijkrede op zijnen vader, openlijk vereerd had. Kort na zijne verheffing tot Hoogleeraar, in 1725, gal
(3), door deze
hij de Beschrijving van het Kabinet van R au
aan de Hoogeschool gemaakt , benevens eene lofrede op dim Heelkundige uit, in het zelfde jaar, met B oer h a a ve , de IVerken van
esalius (4) , in het votgende de beroemde verhandeling Over de
beenderen van het menschelijk ligchaam (5), waar stiji en aisbeeldingen met elkander om de voortreffelijkheid als in wedstrijd zijn ; in 1734
De Geschiedenis der spieren van den mensch (6) , welke gehoudeu
wordt als een der be.qe voortbrengselen in het vak;in 1737 de Beschrij-

ving der aderen en slagaderen van de buiksingewanden van den
mensch (7) , de Beschrijving der ingewanden (8), en eene Verhandeling over de kleur der Negers (9). Zitjne meer en` meer toenemende
vermaardheid was oorzaak , dat de Regering van Halle hem in het jaar
1743, aan hare hoogeschool zocht te verbinden ; doch hij wees dit aanzoek beleerdelijk van de hand , waarvoor de Bezorgers der Leydsche
Hoogeschool zich door eene aanzienlijke verhooging zijner jaarwedde,
op een pligtmatige wijze erkentelijk toonden. In 1744 gal A I b in u s eene nieuwe uitgave en Beschrijving der Anatomische

platen van den Italiaanschen Geneesheer Bar t ho lomeus

(1) De Anatomia comparata.
(2) Oratio , qua in veram quae ad fabricae hutnanae inducit cognitionem , inquiritur viam.
(3) index Suppellectilis Anatomicae , quam Acad. Lugd. Batay. legavit J. J.
B a u , c. Tab. L. B. 1725. 4o„
(4) A. Vesalii, Opera omnia .Anatomica et Chirurgica cur. B o e
haave et Albino. cum fig. L. B. 2 vol. pl .
(5) De Ossibus corporis humani. L. B. 1720. 4o.
(6) Historia musculorum hominis. L. B. 1734. 4o.
(7) De art eriis et venis intestinorum hominis , cum icon. col. L. B. 1737. 4o,
(8) Descriptio intestinorum hominis , cum icon. L. B. 1737. 4°.
(9) De sede et causa coloris Aethiopum cum icon. coll. L. B. 1737. 4°.
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Eustachius (1), uit de zestiende eeuw , eerst in 1712 wedergevonden en door Lanci s i (doch gebrekkig) uitgegeven. Daar deze
hem echter in de uitvoering zelve niet geheel bevielen , begon hij
met den beroemden kunstgraveur Wandelaar in 1747 zijne nog
niet overtroffen Platen van het geraamte en de spieren des menschelijken lig,chaams (2) in het Licht te zenden, welke zoowel als de haar
vergezellende beschrijving nog als meesterstukken beschouwd worden , die Neerlands kunst en wetenschap tot luister verstrekken.
Al b i n u s droeg zelf de kosten der uitgave van dit werk , het welk niet
minder dan 30,000 gulden bedroegen. De grootste zorgvuldigheid
en naauwkeurigheid , het taaiste geduld en eene bijkans te ver gedrevene ontevredenheid met zich zelven , deed hem geen plaat goedkeuren , waarin ook slechts de kleinste misslag was ingeslopen.
Als een blijk van zijn onuitputtelijk geduld dient , dat hij , om de
beenwording te verklaren , eens acht uren bezig was om een foetus, niet grooter dan een duim, met eene naald te ontleden. Toen
zijne oogen eindelijk begonnen te schemeren , staakte hij het werk
tot 's anderen daags , maar toen was zijne hand te zwaar geworden ,
hij bewaarde dus het bijna ontleedde kleine geraamte. Men heeft
de mikroskoop noodig om de verschillende ,deeltjes te besehouwen.
Inmiddels hadden Curatoren hem , tot verligting zijner werkzaamheden , zijnen jongeren broeder in 1745 , onder den titel van Lector in de Ontleed- en Heelkunde, en in 1748, onder dien van Hoogleeraar in de zelfde vakken , toegevoegd, terwijl zij hem zelven tot
Hoogleeraar in de Geneeskunde benoemden.
In 1748 gaf Albinus in het zelfde groote‘ formaat als zijne
vorige ontleedkundige platen , de Afbeelding van de Baarmoeder eener zwangere vrouiv (3) , in 1751 die van de Beenderen
van de menschelijke vru . cht (4), en in 1753 de Afbeelding der
beenderen (5) , even zoo keurig en doorden zelfden kunstenaar bezorgd als de andere platen. Van 1754 tot 1768 gal* hij nog acht
boeken , Academikche Ferhandelingen (6) uit , met beschrijvingen
zijner praeparaten , en in 1757 eene Afbeelding der Chylbuis (7) Zoo bleef hij steeds , tot nut der wetensehap en tot
luister der hoogeschool werkzaam tot hij , den 9 September 1770,
uit het leven scheidde , hebbende tot op het laatst zijns levens
zijne lessen gehouden.
Hij heeft zich als Ontleedkundige eenen onsterfelijken naam verworven , en was , in weerwil van zijne veelvuldige werkzaamheden, voor de Ontleed- en Heelkunde eene bijkans even groote en

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Explicatio Tabularum anatomicarum B. Eustac hi 1. L. B. 1761. fol.
Tabulae sceleti et musculorum corporis humani.
L. B. 1747. fol.
Tabulae VII uteri mulieris gravidae cunt appendice.
L. B. 17M. fol.
Icones ossium foetus humani. L. B. 1751. fol.
Tabulae ossium humanorum L. B. 1753. fol.
Annotationes Academicae. L. B. 1754-1768. VIII vol. 40.

(7) Tabula., ends Chyliferi cum explicatione.

L. B. 1757. fol.
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algemeene vraagbaak als Hoe r h a a v e, wiens eenvoudige beginselen
hij volkomen huldigde , voor de Geneeskunde. Van alle kanten
stroomden hem zieken of brieven om geneeskundige hulp toe. Zijne gehoorzaal werd niet alleen door leerlingen, maar ook door Geneesheeren nit onderscheidene landen van Europa druk bezocht. IN was
een vredelievend man, van wien men slechts twee minder belangrijke geschillen kent , met twee mannen , niet minder groot dan hij ,
Haller en Camper, over onderwerpen van wetenschap, dock
zonder bitterheid gevoerd.
Zijne nagelatene , door geheel Europa vermaarde, verzameling van
praeparaten kwam door aankoop aan de Leydsche hoogeschool , niettegenstaande de Keizerin van Rusland , Ca t h e r i n a II , die gaarne zou aangekocht hebben ; want 's mans weduwe had de edelmoedigheid , om den nagelaten schat der hoogeschool in handen te
stellen en zoo van het voordeel of te zien , dat haar zou ten
deel gevallen zijn , wanneer zij de Keizerin de voorkeur had
gegeven. Zijne beeldtenis is onder de Effigies van P. van der A a;
terwi11 ook J. Ho ubraken hem met zorg in plaat gebragt heeft.
Zie C. S a xi , Onom. Liter. , Pars VI. .pag. 306 ; C hal m o t,
Biogr. Woordenb ; van Kampen, Geschied. der Nederl. Letteren en Wetens. , D.11. bl. 332-336; Nieuwenhuis, Woordenb. van Kunsten en Wetens. ; Algem. Woordenb. der Zan2enl.
D. I. bl„
S i e g e n b e e k , Geschied. der Leydsche Hooges. ,
261, 262, 275, 285, 298; D. II. bl. 100, 102, T. en B. 183,
185 en 203 ; H. Collot d'Escury, Hollands Roem in Kunsten
en Wetens. , D. VII. bl. 477-479; Biogr. Univers.
ALBINUS (CHRISTIAAN BERNARD), een broeder van den voorgaande, geboren te Berlijn werd in 1723 tot buitengewoon Hoogleeraar
in de Ontleed- Heel- en Geneeskunde te Utrecht aangesteld. In
1724 werd hij gewoon Hoogleeraar en in 1729 Hoogleeraar in de
practische geneeskunde, Bij het nederleggen van hetrectoraat in
1741 hield hid eene redevoering: Over de Menschelijke Natuur
en hare oorzaken. Toen hij echter in 1747 tot lid van den Stedelijken Raad werd gekozen , legde hij zijn professoraat neder. Hij
overleed den 5 April 1752.
Van hem ziet het Licht :
Specimen Anatomicum etc. Leyd. 1722. 4°. 1724. 8°.
De Anatorne errores detegente in medicina etc. Utr. 1723. 4°.
Zie Algem. Woordenb. der Zasnenlev.; Biogr. Univers.; 'Vie y e r
Conversations Lexicon.
ALBINUS (FREDERIK BERNHARD) een broeder van de beide voorgaanden , was geboren te Leyden den 20 Junij 1715 , en een der
uitmuntendste kweekelingen van die hoogeschool. Na eerst eenige
jaren te Amsterdam met lof de Geneeskunde beoefend te hebben ,
werd hij in het jaar 1745 tot Lector in de Ontleed- en Heelkunde aangesteld; welken post hij den 20 October aanvaardde met
,
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eene redevoering Over de vermakelijkheden der Ontleedkunde
(1).
In het Saar 1748 zag hij zich tot gewoon Iloogleeraar in die zelfde
wetenschappen bevorderd ; bij welke gelegenheid hij eene redevoering
hield Over de oorzaken der geschillen tusseken de heoefenaars
der Ontleedhunde (2). Na het overlijden van zijnen beroemden
broeder , in 1771 , volgde hij dien als Hoogleeraar in de Oeneeskunde op. Bidzijne huldigingsrede te dier gelegenheid , den 30
April gehouden, sprak hij Over het wandelen , en de nuttigkeid ,
noodzakelijkheid en aangenaamheid dearvan (3). De zonderlingheld der stofgaf aanleiding tot het volgende luimig Latijnsch gedicht,
dat aan Burman of aan L. van Santen werd toegeschreven :
In
F. B. Albinurn,
Ambulatorem Clarissimum.
Inclyta nuper eras Albinis , Leida duobus ,
Nunc tibi vix tanti nominis umbra manet.
Lumine ut a Phoebi Latonia lumen adoptat ,
Sic eadem in tenebris , Fratre cadente , micat.
Ilk per innumeros -dextrae calamique labores
Lustravit fama solis utrumque latus.
Hie Batavum gyro breviore perambulat orbem ,
Et pedibus, Frater quod tulit arte , petit.
Atque utinam hic Pollux revocaret castora coelo !
Posset ut aethereas ire redire vias.
Hetwelk dezen zin heeft :

Op
F. B. Alb inns,
den Vermaarden Wandelaar.
Nog onlangs , Leyden , blonk uw glans in twee Albynen !
Nu blijft van al dien roem u naauw een schaduw !neer.
De een was der zon gelijk , en de ander bij 't verdwijnen.
Van Phebus , zond , als maan , zijn licht in 't duister neer.
De een heeft door hand en pen ontelbre vrucht gegeven ,
En wierp door Oost en West zijn heldre stralen af.
Naar deze , in kleiner iring , doorwandelt Bato's dreven
En zoekt te voet wat eens zijns broeders kennis gaf.
Och ! riep die Pollux weer zijn Castor uit zijn sfeeren ,
Zoo mogt hij op den weg der heemlen gaan en keeren !
Albinus overleed den 23 Mei 1778. Niettegenstaande hij niet
zoo vermaard was als zijn broeder , bewees hij echter aan de wetenschap gewigtige diensten en was , even als zijn vader en broeder,
een nuttig sieraad van de Leydsche Hoogeschool, van zijn Vaderland
(1) De dlmoenitatibus
(2) De causis dissensionum inter Anatomicos.
(3) De amtulatione eaque utili et necessaria et jucunda.
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Inzonderheid heeft hij
en van het gebied der wetenschappen.
zich verdienstelijk gemaakt omtrent de Natuurkunde van den mensch
door eene uitstekend korte en volledige Beschrijving van 's menschen natuur. (1). Hij liet der Hoogeschool een dierbaar aandenken
zijner genegenheid na door haar zijne aanzienlijke verzameling van
uitmuntende werktuigen tot uitoefening der heelkunde te vermaken.
Zie : van Kam pen, Gesch. der Letteren en Wetensch. D.
II. hi. 336 en 337; Siegenbeek, Gesch. der Leidsche Hoogesch. D. I. bl. 274 , 275 , 285 , 298 , 314 , 315. D. II. 175 ,
405 T en B. bl. 202 en 203; Collot d'Escury, Holland's
Roem in Kunsten en Wetensch. , D. VII. bl. 478 en 479.
ALBLAS. (\Yuma VAN) Ambachtsheer van den Mijl, Dubbeldam enz., was de zoon van Jan van Alblas en Maria Hal1 in ck. Hij werd Schepen zijner geboortestad Dordrecht in 1484,
was Burgemeester in 1494 en 1502 en moet een man van veel
invloed geweest zijn. In 1502 werd hij op straat vermoord door
zekeren Priester , Simon v an der Does. Hij had bij zijne
vrouw Mari a van D ren kw aar t twaalf kinderen verwekt , onder welke ,vijf zonen , namelijk Mr. Korn el is van Alblas,
Deken ter Groote Kerk; Will em van A 1 blas, Schepen; J a n
van Alblas, Burgemeester; Adriaan van Alblas, en Mr.
Frans van Alblas. Kanunnik ter Groote Kerk te Dordrecht,
van zijne dochters waren drie Nonnen in het St. Aagten Klooster te
-Delft en eene in het Klarissen Klooster te Hoogstraten. Zijn wapen
was van goud met vijf schuine ruiten van sabel , staande drie en twee. ,
Zie : B a I e n , Beschrijv. van Dordrecht, M. 805, 920 en
921 en Mr. J. Sche It em a, Staatk. iVederl. D. 11. bl. 53L
ALBRECHT zie AALBRECHT ALBERT en ALBERTUS.
ALBRICUS, AELBRICUS ALBERIK of ADELBRICUS de vierde Bisschop van Utrecht , was volgens sommigen een Engelschman , anderen spreken dit echter tegen op grond , dat hij een neef van zijn
voorganger G re gori us was en alzoo den Frankischen koning in.
den bloede bestond. Hij had zich eenigen tied in Italie opgehouden toen hij te Utrecht aankwam , waar hij door G r eg o r i us tot
Kanunnik der Utrechtsche Kerk werd verkoren. Hij stond zijnen
oom in diens oude dagen getrouwelijk bij , en werd na diens dood
in 776 tot Bisschop verkoren. Den Diaken Ludger us zond hij
met anderen naar Friesland, ten einde de impels der afgoden of
te breken en de afgoderij uit te roeijen. Na 8 jaren den bisschopszetel te hebben bekleed is hij den 21 Augustus 784 overleden.
Men schrijit het fraktaatje De Deorum imaginibus aan hem toe.
Zie : G. van L o o n , Aloude Holl. list. D. II. bl. 4 en 15;
v(a n) II( e u s s e n) en H. v(a n) R(h ij n) , Kerk. Hist. en Oudh.
D. I. bl. 107 en 108 ; K o k , Vaderl. Woordenb. ; (A. v an
bl. 62 ; Chalmot, Biogr.
Gils), Kath. Meijer. Memorieb. ,
Woordenb. ; Biogr. Univ.; H. J. Royaards, Gesch. der Invoer. en Vestig. van het Christend. in Nederl., H. 283.
:

,

,

(1) Libellus de natura hernias.

L. B. 1775.

163

Zie
ALBRUCX (CtusriNus vAN), 00k KRISPINUS VAN ALBRITG.
SOLBRUGGE (CusPINus
A LCKMA.AR (Mr. HENRICK VAN) Of HENRIC VAN ALCMAIR, meestal voorkomende als HENDRIK VAN ALKMAAR en alzoo genoemd naar de stad, waar
hij hougstwaarschijnlijk het eerste licht had gezien , was in het jaar
1477 Raad van David van Hour gon di e, den vijrenvijfiigsten
Bisschop van Utrecht, toen hij benevens zeven andere Raden, gelast werd buiten de stad Utrecht te blijven tot dat de Bisschop de
zaak zou hebben onderzocht , zonder dat men vermeld vindt , van
welk misdrijr hij beschuldigd werd. Zijne ballingschap duurde tot
in 1481 als wanneer hij weder vrijheid kreeg om in de stad te
komen. Naderhand , toen in 1485 Ph ilippina, dochter van Adolf
Hertog van Gelder met Rene II Hertog van Lotharingen
gehuwd was , bestuurde hij de opvoeding van hare kinderen.
Hij schreef in eene hier te lande aangenomen taal , het Neder Saksisch , met veel oordeel en levendigheid den Reinaart of Reintje
de Vos, zijnde een satyrisch heldendicht waarvan de Vos de held
en de zegepraal der loosheid het onderwerp is. De eerste druk
daarvan verscheen te Lubeck in 1498. De geleerde Mr. Jacobus
Schelte tn a heeft van Reintje de Vos eene nieuwe vertaling bezorgd , in 1826 te Haarlem gedrukt. Voor dit werk vindt men een
geschiedkundig betoog , waarin voldingend wordt bewezen, dat H e ndri k van Alkmaar de oorspronkelijke schrijver dezer geestige
satyre geweest is. IN had tot wapen een veld van gaud met drie
kepers van sahel.
Zie : K. Burman, Utrechtsche Jaarb., D. III. bl. 184 en
474 ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; H. Baron Collot d E sD. IV. St. I.
c ury, Holland's Roem in Kunsten en Wetens. ,
bl. 68 en 69 A. bl. 308-1310 ; Aanh. op het Woordenb. van
Kunst. en Wetens. van G. Nieuwenhuis; Ahgem, Woordenb.

der Zamenl.; Biogr. Univ.
ALDEGILLIJS. Zie ADGILT.
ALDEGONDE (Nam VAN MARNIX Heer van St.). Zie MARNIX (Pumps vAN).
ALDERKERK (JoirANNEs) , geboren te Leyden , in of omstreeks
1697 , werd in 1723 Predikant te Kwadijk , en in het jaar 1725
te Beverwijk , waar hij den 5 Mei 1742 overfeed , terwijl hij ter
laatsigemelde plaats stond , zond hij in 1729 te Leyden in het licht :

De Wonderdaden des Allerhoogsten Godts, Doorluchtig gezien in de grontlegginge en voortzettinge van Nederlants vryheyt ; inzonderheit kragtdadig gehleken in het vermaarde be.leg ende ontzet der Stadt Leyden, voorgevallen in den fare
1573 , ende 1574, nit de gedenk- en geloofwaardigste geschiedtschriften opgestelt.
Van dat werkje verseheen een tweede druk in 1730, de derde
in 1734 en de vierde in 1756.
Zie J. Alderkerk, de Wonderdaden des ./Illerhoogsten, in
de Voorrede.
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ALDERWERELT (Mr. JOAN CAREL VAN), geboren te Delft, in het
Saar 1726f heeft onderscheidene regeringsposten in de stad zijner
geboorte bekleed , en was een man van groote bedrijvigheid. Hij was
Oud-Burgemeester en Raad , Gecommitteerde Raad der Administra•
tie op de Maas , Bewindhebber van de generale geoctroijeerde OostIndisehe Cornpagnie, Hoogheemraad van Delfland enz. , toen hij
in 1785 met Nicolaas van Leeuwen Raad en Oud-Schepen der Stad Leyden , en den Controleur-Generaal der Hollandsche
fortificatie de Bock, van wege de provincie Holland naar Utrecht
werd gezonden, ten einde deel te nemen aan de onderhandeling en
overeenkornst van Holland en Utrecht , tot verdediging dier beide
gewesten , welke onderhandeling ten gevolge had dat de waterlinie
aan de Greb in staat van tegenweer gebragt , en te dien einde de
noodige magazijnen te Amersfoort en te Rhenen werden aangelegd. In1786washijedrCom snPlitckvadeZuHollandsche Synode at' te Delft bijeen twat)]. Den 21 Augustus
1787 werd hij , nevens tien andere Heeren , door het collegie geconstitueerden van de burgerij der stad , van zijnen post als Raad
der stad ontzet , bij welke gelegenheid hij den geconstitueerden op
eene waardige wijze ten antwoord gal: » dat hij niet wist , wat hij
der goede burgerij misdaan had ; dat hij haar altijd had voorgestaan ,
en zijn post volgens eed en pligt had waargenomen ; doch dat hij
die gaarne wilde afstaan , en liever zelf het slagtoffer zijn , zoo de
rust der stad er door kon bevorderd worden," welke .taal zelfs de
goedkeuring van W y b o F y n j e, den Secretaris der Geconstitueerden wegdroeg. Naauwelijks was hij eene maand van zijnen post
ontslagen geweest, of hij werd, ten gevolge van de omwenteling op
het laatst van 1787 voorgevallen , weder daarin hersteld.
Bij zijne echtgenoote, Alida de Roo van Roosenburg,
liet hij kinderen na , onder welke Mr. Casper van Ald erwerelt en Mr. Willem Pieter van Alderwerelt. Hij
voerde tot wapen een schild van keel met drie papegaaijen van
zilver.
Zie rervolg op de Faded. Hist. van Wagenaar, D. IX.
hi. 208 , D. XII. bl. 61 en D. XVI. bl. 195, 203 en 204.
ALEID. Zie ADELHEIDE.
ALEN (JAN VAN) , geboren te Amsterdam in 1651, was een
zeer bekwaam schilder van landschappen , gevogelte en stillevens ,
die zijn penseel zoodanig tot zijnen wil had , dat hij allerlei slag
van schilderen wist na te bootsen , inzonderheid deed hij dit de
stukken van Melchior Hondekoeter zoo naauwkeurig, dat de
fijnste kenners het moeijelijk vonden , om te beslissen , of een
stuk , door van Alen geschilderd , niet eene echte schilderij van
Hondekoeter was. Hij verkreeg daardoor meer geld dan roem;
want er worden in onderscheidene verzamelingen stukken van zijne
hand gevonden , welke onder den naam van II on d e k o e t er doorgaan. Hij overfeed in 1698.
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Zie A. Houbraken, Schoub. der Nederl. Konstsch., D. III
b1.320; van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Agent. list. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Immersed, De Levens en Werken der Kunstschilders ; Biogr.

Univ.
ALEN (Mr. PAUL VAN) geboren te "Utrecht , was Advokaat te
Grave , waar hij zich reeds voor 1717 had,,,neder.gezet , toen hij in
1752 te Utrecht in 4° met aanteekeningen vermeerderd uitgaf :

lifemoriaal of Beschryving van de stad Grave en den Lande van Cuyk , derselver tydellike .Heeren , hunne Regeringe ,
wedervaaren , rechten , privilegien , costurnen en usantien te
sarnen gebracht en in geschrift nagelaten door den Heer D iderik Paringet.
Zie: Het vers van N. Versteeg voor Paringet en van
en dat werk zelf , bl. 179.
Alen , Beschrijv. der stad Grave ,
ALENcON (FRANcOIS DE VALOIS Hertog v an), een zoon van
II en drik II , Koning van Frankrijk, en van Catharina de M edi cis, werd geboren in 1554 , en in 1573 met zijnen broeder den Hertog van Anjou (later , onder den naam van H e n d r i k
III , Koning van Frankrijk) naar het beleg van Rochelle gezonden.
Na het overlijden van den Franschen koning Karel IX wilde eene
magtige partij de terugktmst van H e n d r i k III , toen Koning van
Polen , naar Frankrijk heletten , en de kroon aan den Hertog van.
A l en q o n verzekeren ; maar het hof verijdelde het ten ditvoer brengen van dit onderwerp , door A 1 en c o n en den Koning van Navarre ,
later H e n d r i k IV te doen in hechtenis nemen en naar Vincennes
brengen. H en drik III, tot Koning erkend zijnde, deed zijnen broeder
in vrijheid stellen ; maar drie jaren later verwijderde de Hertog
zich van het hof, omdat men geweigerd had hem Luitenant-Generaal van het Koninkrijk te maken. Hij werd dadelijk door al den
Protestantschen adel gevolgd , en de Prins van Conde bragt hem
20000 man uit Duitschland aan. Naijverig op den Koning van
Navarre en den Prins van Conde, maakte hij om zijn persoonlijk
belang te bevorderen , weldra vrede net het hof, en kwam in het
bezit van Berri, Touraine en Anjou, naar welke laatste provincie ,
die toen tot Hertogdom verheven werd, hij den naam van II e rt o g van A. nj o u aannam , onder welken hij dan ook meest in de
g-eschiedenis voorkomt. Toen de burgeroorlog in 1576 weder begon te ontbranden , was deze zelfde Vorst die in den vorigen oorlog
aan het hoofd der Hugenooten gestaan had, in dezen de aanvoerder der
Katholijke partij. In het volgende jaar hood hij zijne dienst den tegen Filips II , Koning van Spanje, in opstand 2ijnde Nederlanders
aan , die met hem in onderhandeling traden , waarop hij den 12
Julij 1578 te Bergen in Henegouwen aankwam , vanwaar hij eenige
Heeren naar Antwerpen afzond om de voorwaarden te helpen beramen , op welke hij de bescherming der Landen zou op zich nemen. Het gevolg daarvan was, dat men den 13 Augustus met die
Gemagtigden een verdrag sloot , hetwelk den 20 dier maand , te
,
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Bergen , door den Herzog bekrachtigd werd en waarbij , onder meer
andere voorwaarden bepaald -werd; » dat hij voor Bescherrner der
»Nederlandsche Vrijheid zou worden uitgeroepen , mits op zijne
n kosten den Staten bijstaande met 10000 krijgsknechten en 2000
»paarden , drie maanden fang ; en zoo de vrede dan nog niet geslo3) ten was , al leen met 1300 kriechten en 500 ruiters." Ilierop verklaarde de Herzog den oorlog aan Don Jan van 0 o s t en r ij k ,
destijds van wege Spanje Landvoogd der Nederlanden , en belegerde
Binche , welke stad den 7 October aan hem °verging. Ook Dam
bij daarna Maubeuge bij verdrag in , doch ongenoegen opgevat helrbende, dankte hij zijn leger af, en keerde naar Frankrijk terug ,
-waar Hendrik III , die zijne bemoeijing met de Nederlandsche
zaken afkeurde , hem deed in bechtenis Demers ; doch de Hertog ,
aan zijne bewakers ontsnapt zijnde , .werd door zijnen gunsteling
B oi s s y d' A m b oi s e naar de abdij van Saint-Germain geleid, van
waar Parys verliet door een gat , dat in de stadsmuur gemaakt
was. Zijne zuster , de Koningin van Navarre , had inrniddels de
gemoederen in de Nederlanden zoodanig ter zijner gunste gestemd
dat men den 19 September 1580 weder een verdrag met hem aanging , waarhij bij tot Landsheer werd aangesteld , terwiji hem den
13 Januarij 1581 een Raad van eenendertig personen , al le inboorlingen , werd toegevoegd. Hierop begaf hij zich naar Guyenne on-s
eenen vrede met de Protestanten te sluiten , en kwam vervolgens met
een leger van 10000 voetknechten en 4000 ruiters behalve nag
eenige benden , die in 's Konings soldij stonden , op de Nederlandsche grenzen. Hij opende zijne krijgsbed•ijven met het ontzet
van Kamerijk , welke stad gedurende orntrent een jaar door Parma
belegerd werd en door hongersnood op het uiterste gebragt was.
Vervolgens verdreef hij de Spanjaarden uit Orleux , acluse en veroverde Cateau-Cambresis. De Staten en de Prins van Oranje
maanden hem aan , om zijne overwinningen voort te zetten , en
Artois in te rukken , doch een ontijdig geschil onder de Fransche
Legerhoofden , die de een na den ander weigerden dieper landwaarts in te trekken , noodzaakte hem zijn leger te doers uiteengaan; de vrijwilligers begaven zich naar huffs en de bezoldigden
trokken over Calais , langs het zeestrand , naar -Frankrijk.
Terstond na bet uiteengaan van zijn leger begat' A. nj o u zich
naar Engeland, ten einde zijn huwelijk te sluiten met de Koningin
Elizabeth , waarover het Fransche hof de onderhandelingen had
aangeknoopt. Zoover was hij daarrnede reeds gevorderd , dat de
Koningin hem , in ,hare brieven , Mon coeur (mijn hart) in plaats
van Monsieur (Nitin beer) naernde. Zelfs waren sedert eenigen tijd
de huwelijksche voorwaarden reeds ontworpen. De Hertog werd op
zijnen togt naar Engeland vergezeld van verscheidene Nederlanders , onder welke J u s t i n u s van Nassau, de natuurlijke noon
van Willem I, Prins van Oranje, en Marnix van s t. AI d egonde , waren. Bij zijne aankonist den 1 November werd bij niet
groot betoon van hoogaehting ten Hove ontvangen, zoodat velen
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het huwelijk als voltrokken beschouwden, en zulks te weer nada
de Koningin den 22 November den Hertog eenen kostbaren ring

op trouw gegeven had. Eenige Engelsche grooten en onder deze
de Graaf van Leicester, die de jufferschap op zijne zijde had ,
wisten door deze , het huwelijk , dat reeds gesloten scheen , te doen
afspringen, De Koningin liet zich door het schreijen en de voorstellingen barer Hovelingen bewegen en trok' in een geheim gesprek
met den Hertog haar gegeven woord terug. A 1 en c on ontstak
hierop in toorn , verbrak den ring , welken Elizabeth hem gegeven had , en wilde vertrekken. Elizabeth hield hem echter nog
drie maanden bij zich , welke in feestelij kheden werden doorgebragt , terwij I de Koningin niet ophield hem bewijzen van vertrouwen en vriendschap te geven ; zij begeleidde hem tot Canterbury,
overlaadde hem met aanzienlijke geschenken en deed hem door
eenen aanzienlijken sleep van Engelsche Grooten , en 15 oorlogschepen vergezellen , door wie zij hem in haren naam. den Staten deed
aanbevelen.
Des anderen daags deed hij zijne intrede binnen Middelburg , en
vertrok den 17 , met zip] tairijk gezelschap , in 54 schepen naar
Antwerpen, waar bij twee dagen later, op het prachtigst ingehaald ,
en tot Hertog van Braband en Narkgraaf des Heiligen Roomschert
Rijks gehuldigd werd ; wordende hembij deze plegtigheid , door
den Prins van 0 r.a nj e , de Hertoglijke mantel ornhangen en
de HertogIijke hoed opgezet. Vervolgens deed de nieuwe Hertog
zijne intrede in de stad, aan welke hij den 22 nog eenen bijzonderen eed deed. De Gernagtigden der andere gewesten, die van
tijd tot tijd te Antwerpen kwatnen , werden nu ook aangezocht
hem hulde te doen. Die van Gelderland , ofschoon vroeger niet in
den handel met hem hebbende willen bewilligen , namen hem
mede tot Hertog van Gelder en Graaf van Zutphen aan. Insgelijks
huldigden hem de Groninger Ommelanden tot Heer en Vlaanderen
tot Graaf. Doch de Gemagtigden van Holland , Zeeland en Utrecht ,
hoewel daartoe aangezocht , vonden zvvarigheid hem hulde te doen ,
als hebbende Been last van hunne meesters.
De oorlog werd in het begin van 1582 flaauwelijk voortgezet ,
bij gebrek aan kriksvolk ter wederzijde. Lens in Artois werd door
de Fransdien verrast , dooh op den 1 April wederom overgegeven
aan den Heer v a n ill o n t i g n y. Ook mislukten de aanslagen om Namen , Kortrijk , Aarschot en later ook om Leuven to
verrassen. Naar Aalst werd des nachts na den 23 April beklommen en veroverd , met verlies van slechts 25 man , terwijl er van
's vijands zijde orntrcnt 200 gedood en 100 gevangen genomen werden. Den 29 Augustus werd het leger van den Hertog , dat door het
verloopen van vele Engelschen en andere toevallen zeer gedund was ,
te St. Lievenshout , 2 uren van Gent , onvoorziens door den Her-

tog van Parma aangevallen. De Franschen waren echter op hunne
hoede doch aanmerkelijk minder in petal zijnde dan de vijand weken zij , in zeer goede orde , tot onder het geschut van
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Gent. Bier viel een vinnig gevecht voor , tussehen de Engelschen
onder N o r r i t s en de vijandelijke voorhoede , die ook hevig beschoten werd uit de stad. Terwijl de Hertog en de Prinsen van
0 ra n j e en Es pin oi onder de muren zaten , om het gevecht
te aanschouwen , doodde een kogel , op geringen afstand van A nj o u en Or an j e , eenen sergeant , hetwelk hen deed ter zijde
treden. Meer dan eens werd de strijd bervat , die tot den avond
duurd,e , toen P a rm a aftrok begravende omtrent 200 dooden ,
terwijl hij de voornaamsten , nevens de gckwesten met zich voerde.
De onzen hadden ook vrij wat geleden. De Hertog en de Prins
begaven zich , met al het krijgsvolk , over de Schelde naar Dendermonde , en van daar, in het begin van September, naar Antwerpen , alwaar het leger eenigen tijd uitrustte.
In Julij te voren , terwijI A. nj o u en 0 ra n j e zich te Brugge
ophielden , was er een aanslag ontdekt van zekeren Niko 1 a a s
S a 1 seda , een noon van Pieter Salsed a , die op de Parijsche Bruiloft , om het voeren van wapenen tegen die van Guise,
omgebragt was. Deze bad eenige tijd geleden , te Rouaan , van
valsche munt betigt , van den Koning van Frankrijk vergiffenis verworven , door voorbede van den Hertog van Lotbaringen , wiens
zijde hij , na het omkomen van zijnen vader , gekozen bad. Hij
begaf zich eerst naar den Hertog van P a r m a , en toen naar A nj u , wien hij zijne dienst aanbood , om een sterk regiment knechten aan te werven. Anjou liet zich met hem in, niet kunnende
denken , dat iemand , wiens vader door die van Guise vermoord was ,
iets ten voordeele van dat huffs zou willen ondernemen. Maar Oranje
kreeg kwaad vermoeden op den valsehen munter en ontdekte
weldra dat hij met Par ma in verstandhouding gestaan had , die
hem zekere Fransisco Basan en Nicolas Hugot, bijgenaamd la B orde, had medegegeven. Or a n j e raadde nu deze
beide in hechtenis te nernen. Anj o u , sedert ook vernomen hebbende , dat S a Is e d a met die van Lotharingen verzoend was ,
deed hem ten hove in stilte vatten , terwijl zijne makkers hem
buiten stonden te wachten , doch deze achterdocht krijgende pakten zich weg. Bas an werd nogthans achterhaald en beleed , gepijnigd zijnde , dat zij , ter begeerte van Parma, aangenomen
hadden , den Hertog en den Prins , door vergif of eenig ander middel , van leant te helpen. Sal s e d a loochende ecbter iets tegen
den Hertog voorgehad te hebben , doch beleed , dat hij zich in zijne
dienst had begeven , op hoop van , met behulp van zijn regement
en eenige anderen , Kamerrijk en Duinkerken aan den vijand te
kunnen overleveren. Voorts had hij het voornemen gehad , van al
wat er omging berigt te geven aan die van Guise, die er den Hertog
van P a r m a en door dezen den Koning van Spanje van verwittigen
zouden. Tevens openbaarde hij een geweldig eedgenootschap , gcsmeed door die van Guise , om Frankrijk onder Spanje te brengen.
Zijne bekentenis werd den Koning van Frankrijk toegezonden , die
hem opeischte. In Frankrijk gekomen herriep S al seda wel zijne •
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bekentenis , doch werd evenwel verwezen , om met vier paarden te
worden van een gescheurd. B a s a n had zich inmiddels in de gevangenis het hart afgestoken.
In den nacht van den 8 Januarij 1585 werd Eindhoven verrast
door een hoop Franschen , onder den Heer de Bunn i v e t. HelMond en andere sterkten in dien oord gingen mede aan de Staatschen
over , doch dit gunstig begin des nieuwen jaars werd gevolgd van
eene gebeurtenis , welke Anj o u op eens al zijne eer benam , en
deze landen op het punt van hun verderf bragt. De Hertog van A nj o u vatte nainelijk weldra het ontwerp op om eene onafhankelijke
magt in handen te krijgen , en de privilegien te schenden van een
yolk, dat hem zijne verdediging had toevertrouwd. Hij zocht zich
van alle sterke steden , van de gemagtigden der A lgemeene Staten
en van den Prins van 0 r a n j e meester te maken , welke laatsten
hij dwingen wilde tot het uitleveren der renversalen wegens Holland , Zeeland en Utrecht , opdat hij aan het geheele bewind over
alle de landen geraken en de Roomsche Godsdienst herstellen mogt.
De Hertog had bepaald, dat de toeleg den 17 Januarij zou worden
ten uitvoer gebragt, doch te Duinkerken scheen men er twee dagen
te voren reeds eenen aanvang mede te maken , aangezien twee Nederlandsche vaandels aldaar,, ter gelegenkeid van zeker verschil
over de zeebuiten , tusschen de Franschen en de burgers, door zeven Fransche vaandels , onder den Heer de Chamois ter stad uitgedreven werden. Pit opende Hoprnan U i t e n r e g t de oogen , en
deed hem , met zijn Vlaamsch vaandel , het Fransche , dat nevens
hem te Oostende lag , ontwapenen en wegjagen. Te Nieuwpoort
dreven de burgers de Fransche bezetting uit , doch van Dixmuiden
en Dendermonde maakten de Franschen zich met geweld meester.
In Vilvoorde , Aalst , Meenen en Wijnoxbergen waren zij reeds
de sterkste. Te Brugge Miter mislukte het den Franschen van
Meenen en Dixmuiden , die reeds in de stad waren , er meester
van te worden , doordien de Hoogbaljuw G rijz e de burgerij in de
wapenen bragt , de Hoofden der Franschen op het stadhuis in verzekering hield en door de Hoplieden der burgerij met eenen wreeden dood liet bedreigen , als zij hun yolk niet ter stad uitzonden ,
waartoe zij eindelijk besluiten moesten. Te Antwerpen , waar de
aanslag op den zelfden tijd ondernomen werd , en de Hertog zelf het
beleid der zaak op zich genomen had , slaagde hij nog minder dan elders. Onder schijn van een aantal Franschen en Zwitsers te monsteren , begeeft zich de Hertog buiten de stad, vermaant zijne benden de poort te overweldigen en dus , maar zonder plundering , de
stad in te nemen. Reeds is de soldaat , door het dralen van eenen
Edelman , de poort weder binnen ; reeds weergalrnt de moordkreet
de stad is ons! leve de Mis! sla dood! sla dood! toen alle

burgers , Roomsch en Onroomseb , op de been komen , en voor
vrouwen , kinderen, godsdienst en vaderland , met het eerste wat
hun voorkomt gewapend , een nieuw bewijs geven , dat een yolk onverwinnelijk is , hetwelk voor haardstede en altaren vecht. De reeds
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zegevierende Franschen, aan alle kanten bestookt , beschoten en
omringd , zien om naar een goed heenkomen; vergeefs ! de poorten
zijn gesloten , de stads muren bezet; een hagelbui van kogels , steepen en dakpannen velt de verraders neder. Vijftien honderd werden er gedood en 1500 gevangen , van de burgers , hadden eC
tachtig het leven bij verloren.
A nj o u , zich naar het leger te Berchem begeven hebbende ,
schreef van daar terstond aan de Regering van Antwerpen , om
zijne pakkaadje en papieren, om de pakkaadje van eenige andere
Beeren, en om het ontslag van eenige gevangenen. Van liet gebeurde gaf hij de schuld voornamelijk aan de minachting, waarmede men hem sedert eenigen tijd, en inzonderheid nog dien dag
bejegend had , latende voorts vragen wat men van hem begeerde?
In dien zellden zin schreef hij ook aan de Algemeene Staten en
aan den Prins van Oranje. Doch die van Antwerpen en de Prins
zonden hem geen antwoord. De Algemeene Staten schreven hem
den volgenden dag om vrijgeleide voor hunne Gemagtigden. Dit
scheen hem te veel mistrouwen aan den dag te leggen. Intusschea
iced het leger groot gebrek aan mondbehoeften , die hij , met schrijyen en herschrijven , aan Staten , aan Steden en aan Overheden
niet wist te bekomen. Hij zelf had er zijn deel aan en men zag
hem te Duffel , waarheen hij getrokken was , raauwe rapen eten ,
en met een tarwenbrood en - wat melk zijnen maaltijd houden. Geprest door honger en kommer , zette hij het van Duffel over de
Nethe naar Rymenam , waar hij de Dyle zoo gezwollen vond , dat
er geen brug over te leggen was. Zijn toeleg was , over Vilvoorde naar Dendermonde te komen , waar de zijnen meester waren.
Hierom begaf de soldaat zich te water, door de voile Dyle, die
omtrent 1000 man wegsleepte. De Hertog zelf waadde tot aan
de sehouders door den stroom , en kwam alzoo te Vilvoorde aan.
Ofschoon de Staten, op aandrang van den Koning van Frankrijk
zich tot het aangaan van een verdrag met Alencon inlieten ,
ging het echter zeer langzaam in zijn werk , zelfs wilden sommigen,
zoo als onder anderen Vlaanderen , in het geheel van geen verdrag
met hem hooren , terwitil voorts alle verdere onderhandelingen door
zijnen dood werden afgebroken. Door de op zijne vlugt van Antwerpen uitgestane ongemakken had hij zich eene ongezondheid
opden hals gehaald , die hem sedert bijbleef, en op deli 1
Mei 1584 werd hij overvallen van eene zware kwaal , bij welke
hem het bloed uit alle de openingen des ligchaams vloeide; daar
zich hierbij een gebrek aan eetlust paarde, verzwakte hij zoodanig,
dat hij , na zes weken gesukkeld te hebben, den 6 Junij, te Chateau Thierry overleed. Bij het openen van zijn lijk vond men in
het hart eenige plekken van knaging , zoodat er vermoeden rees
of hij soms mogt vergeven zijn ; sommigen hielden de Spanjaards
verdacht van deze wandaad. Hij liet 300000 kroonen schuld achter,, en de Koning van Frankrijk wilde hew 200000 aan zijne
, uitvaart verkwisten , dan eene uitgeven one zijne schulden te betalen,
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wtigrom men zeide dat de Hertog door niemand beweend werd dan
door zijne schuldeischers.
Als men zijn karakter afmeet naar zijne daden, da,n levert het
geen gunstig gevoig op. Evenwel is hij meer onder de zwakke
dan onder de slechte Vorsten te tellen. Eerzuchtig van aard
doch onbekwaam om den waren roem an den valschen te onderscheiden , leende hij gretig het oor aan vleijende vrienden. Steeds
verwarde hij de zucht om van zich te doen spreken met ware heldhaftigheid.
Zijne spreuk was : Fovet et discutit (zij koestert en verdrijit) ,
zinspelende op zijn blasoen, zijnde eene heldere ion, die na het
verstrooijen der wolken het aardrijk koestert.
Zijne afbeelding komt voor bij B o r , Nederl. Oorl. , B. XVII ,
bl. 3; de Groot, Nederl. Jaarb. , bl. 76; K o k , Vaderl. Woordenb. en Chalmot, Biogr. Woordenb.
Zie, behalve de gemelde schrijvers , van Met er en,
Hist.
van de Owl. en Geschied. der Nederl. , D. III. bl. 145-533,
D. IV. bl. 4-172 ; Hoof t , Nederl. Hist. M. 562-690 ;
E. van R e y d , Hist. der Nederl Oorl. , bl. 18-46; J. van d en
Sande, Nederl. Hist. , bl. 13 en 14; Le Clerc, Geschied. der
Vereen. Nederl. , D. I. H. 113-253; Cerisier, Geschied. der
Nederl. , D. III. hi. 540-597; van Loon, Nederl. Bistorip. ,
:I). I. hl. 285-341 ; Wage naar, Vaderl. Hist., D. VII. bl.
199-502 ; S c h e l tema, Staatk. Nederl. , D. II. bl. 384-386;
van Kampen, Verhorte Geschied. des Vaderl. , D. 1. bl. 352—
364 ; Biogr. Univ., Tom. I. p. 241 et 242; Algem,. Konst- en
,

Letterbode voor 1847 , D. I. bl. 370.
A LENDORP (LUBBERT VAN) Heer van Bleijenb u r g en
Abelschoten, een zoon van Willem van Alendorp en van
Lubbert Bollen met de Roozen, wordt in , het jaar 1434
als Kalenderbroeder te Utrecht vermeld , en was in 1441• en 1455
aldaar .R.aad en 'in 1446, 1451 en 1453 Schepen. In 1455 weed
hij , benevens eenige andere poorters , van zijn burgerschap ontzet ,
omdat zij , met stadp baniere gewapend , op de piaats waren gekomen , welke hair gezette stede niet en was ,
ten einde de gemeene stadsweiden , die in 1433 verkocht waren , aan de Gilden
terug gegeven werden. In 1457 werd zijne tweede vrouw , G e e rt r u id Gr a wert, nevens onderscheidene anderen , de stad ontzegd ; terwijl hun opgelegd weed , voor dat zij de stad verlieten ,
oirvede te doen en te beloven , niet gedurende hun afzijn met stadsballingen te spreken of to Amersfoort of te Rhenen te komen ,
zullende, hun , indien zij zich wijsselijk gedroegen, toegelaten worden , na verloop van een half jaar terug te keeren, aarin hunne misdaad bestaan hebbe , wordt niet gemeld , al teen staat er , dat
zulks om bestwil geschiedde. A I end o r p overleed in het jaar 1468 ,
latende uit zijn eerste huwelijk met Elizabeth Freis van
Dolre, drie zonen en eerie dochter na. Zijn wapen was van zit- ,

drie leeuwenkoppen , getand en getongd van good.

vermt
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Zie IC. Burman, LW. Jaarb. , D. IL M. 2, 97, 116, 182,
223 , 264 , 291, 348; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot,
Biogr. Woordenb.
ALENSOON (JAN) was een der burgers van Leyden , die
in het vege jaar 1672 uittrok om de Goudsche sluis te bezetten ,
en was Vaandrig onder Kapitein An dries van Groenend ij k.
Toen echter die burgers met zeker daggeld beloond werden , wilde
A lensoon dit niet aannemen. Ten loon van deze edelmoedigbeid beschonken Burgemeesters hem met een gouden gesneden penning , op welks voorzijde men boven de afbeelding van de Goudache sluis eenen vliegenden engel ziet , die in zijne regter hand
eene bazuin houdt , waarop bij den lot der wakende burgers uitblaast , en in zijne andere de zaamgevoegde wapenschilden der provincie Holland , van den Prins van 0 r a n j e en van de stad Leyden ; onder aan leest men
7 / 13 1672 7/2 8
beteekenende van 11 tot 28 Julij 1672 , zijnde buiten twijfel de
tijd die genoemde A lens o o n aldaar verbleven is. De tegenzijde
heeft tot randschrift : Penning voor gagie van J. Ale n s oo n,
Vendrig onder Capit. A n dr. v an G r o e n e n d k.
Voorts
leest men er boven een vaandel en eenige oorlogswapenen de vol.- ,
gendichtrl:
Soo loont aouivsluis met gout ,
Voor Burgertronw en wagten ,
Tot welstant en behout,
Gevaers-gewaek veel nachten.

Hij had tot wapen een schild van goud , met eene keper van
keel , vergezeld van viji eikels van sinopel , twee en chef en drie
en pointe , de laatste geplaatst een en twee.
Zie S e v e r i n us, Besch. van de Beleger. en het Ontzet der
Stad beyden , bl. 149 en 150.
ALENSON (HANs) was , in de zeventiende eeuw Leeraar bij, de
Doopsgezinden , eerst te Delft en vervolgens te Haarlem. Hij heeft
zich bekend gemaakt door zijne geleerdheid en werden , welke laat-ste meest in twistschriften bestonden , die in de jaren 1626 en
1630 gedrukt zijn.
Zie ICok, Vaderl. Woordenb. , D. II. bl. 580; Chalmot,
Biogr. Woordenb. ; Koning, Tafer. der Stad ilaarl. , D. IV.
hi. 28.
ALEVVYN (ABRAHAM), geboren te Amsterdam, was een Regtsgeleerde en in zijn tijd een niet ongeacht dichter, , die zich dan ook
niet onvoordeelig boven zijne diehtoefenende tijdgenooten onder-scheidde , zoo als blijkt uit zijne Zede- en Harpzangen , waarvan in
1713 de derde druk in 4°. verscheen. Maar vooral heeft bij zich
Zijue tooneelpoezij beverdienstelijk gemaakt ais Blijspeldichter.
staat uit :
Amarillis , blijeindend spel. Amst. 1693.
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Hardersspel. Amst. 1699.
Hardersspel ter eere van Corn. Pruimer. Amst. 1702.
De bedrooge woekeraar, , blijspel. Amst. 1702.
Amst.
Latona , of de verandering der Boeren, in kikvorschen.
1703 , met pl.
Philippyn, Mr. Koppelaar, , blijspel. Amst. 1707.
Beslikte Swaantje en drooge Fobert , of de Boere rechtbank,
blijspel. Amst. 1715.
De Puiterveensche Helleveeg , of bestikte Swaantje aan den
tap , blijspel. Amst. 1720.
Jan Los, of den bedroogen Oostindievaer, , blijspel Amst.
1721.
Orpheus Helleva -art om Euridice, muzijkspel. Amst. met pl.
De sti,j1 is in alle deze stukjes natunrlijk , los en vloeijend
doch de uitdrukkingen zijn hier een daar voor onze tijd wat onkiesch , waarom zij tegenwoordig niet weer vertoond worden. Ook
wist hij zich , wanneer zijn onderwerp zulks vorderde , krachtig uit te drukken. Mede heeft hij in MS. nagelaten een werk ,
dat hij , met de teekeningen year de platen , geheel voor de pers
gereed gemaakt had en gevonden werd in de rijke boekverzameling
van Nederduitsche Dichters van Mr. C P. E. R ob ide van der A a,
Het heeft tot titel : A. A le w y n s Simmebeelden , bestaande in
22 prenten , door den schrijver uitgevonden , waders door denselven net vaarzen en zedekundige redeneeringen op yder prent
toepasselijk verrijkt , en venders gestoffeerd net veele aanmerkelfjke en gedenkwaardige aloude geschiedenissen en zinspreuken , uit aanzierilyke geloofwaardige schriivers en zedeleeraars getrokken, zynde de prenten in koper gesneden door
Uit deze laatste zinsnede schijnt het dus
Pieter van Bergen.
dat A 1 e w y n alleen door den dood verhinderd werd het uit te ge=
ven daar hij zelfs er reeds een graveur voor had aangenomen.
Het proza in dit werk draagt allerwege kenmerken van des schrijvers groote belezenheid , luim en vernuft terwijI de verzen onder
iedere prent , waarop steeds Apen de ge este rollen vervullen , van
's mans dichterlijke bekwaamheden niet ongunstig getuigen. Nog
bewerkte hij net J. 'Coll e:
Tesouro dos Voctibulos das dims Linguas , Portuguez-a e
Flamenga. Woordenschat der twee Taalen , Portug. et Nederd.
Amst. 1718. 8°.
Zie Ch al mo t, Biogr. Woordenb., D. III. hl. 368 ; J. d e
-D. III.
Vries, Proeve eener Geschied. der Nederd. Dichtk. ,
bl. 67; W i t s e n Gevsbeek, Woordenb., der Nederd. Dicht.;
Algem. Woordenb. der t amenlet. ; Catal. van de Biblioth. der
"hats. van Nederl. Letterk., D. I. bl. 115 , D. I. b. bl. 47 en 167.
ALEWYN (Colon's), misschien .wel een aflitainmeting van den
voorgaande werd in 1789 uit een aanzienlijk Amsterdamsch geslacht
geboren, en betoonde al vroegtijdig veel leerIust in het beoefenen
der wiskundige wetenschappen en oude talen , eerst onder de leiding
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van bekwame onderwijzers te Amsterdam , doch daarna te Gottingen en te Utrecht. Reeds op zijn negentiende jaar leverde hij van
zijne talenten een sprekend bewijs , door het in het licht geven
eener Akademische proeve Over de spiraallijnen (1). In deze
verhandeling toonde de jeugdige schrijver op eene zinrijke en bondige wijze aan , dat alle kromme lijnen , welke men gewoon is
door regthoekige coordinaten bepalen , tevens even als de
spiraallijnen door polaire vergelijkingen kunnen bepaald worden. •
De hiertoe betrekkelijke formulen zijn door hem opgegeven en
toegepast op alle bijzonderheden , welke bij eenige kromme lijn in
aanmerking komen. Het tweede stuk , dat van zijne vorderingen
in de wiskunde getuigde, was zijne dissertatie over de wijze

om de sneMeid van den stroorn in rivieren te bepalen.
De vriendschap van den Hoogleeraar van B e e c k Calk o e n,
aan wien hij de eerste verhandeling opdroeg, en onder wien hij de
tweede verdedigde en den titel van Meester in de Vrije Kunsten
en Doctor in de Wijsbegeerte verwierf, versierde zijn akademieleven. In 1812 werd hij met andere jongelingen bij de zoogenaamde Gardes d'honneur ingelijfd en vertrok naar Frankrijk. In
het. begin van 1814 bekwam hij zijn ontslag, en keerde onverwijid
naar het vaderland terug, waar inmiddels de omwenteling was tot
stand gekomen. A I e w y n haastte zich om het vaderland zijne diensten
aan te bieden , en daar , bij de beoefening der wis- en natuurkundige
wetenschappen, ook zijn smaak zich op de bouwkunde gevestigd had,
ontving hij onder dagteekening van 31 Jan. 1814 eene voorloopige
aanstelling als 2de Luitenant Ingenieur. Hij werd spoedig in dienst gesteld en begun andermaal zijne krijgskundige loopbaan bij de insluiting
van de vesting Naarden, onder de bevelen van den Generaa!
Kraijenho ff. Nog in het zelfde jaar , en wel op den 18 Augustus , werd hij benoemd tot 1ste Luitenant bij het corps ingenieurs , hetwelk , hij Vorstelijk besluit van den 12 Maart , was opgerigt. In deze betrekking bewees hij vele gewigtige diensten
zoo bij den nieuwen opbouw der vestingwerken te Namen, als bij
die van Dendermonde, in welke laatste plaats hij met den rang
van Kapitein , waartoe hij den 6 September 1817 bevorderd was , de
dienst als eerst aanwezend Ingenieur waarnam tot op het uitbreken der Belgische onlusten in 1830. Tijdens het beleg van Ant'werpens citadel was hij eene geruime tijd . bij de verdedigingsdienst
aldaar werkzaam , doch , na het bekomen van een eervol ontslag , in
1832 , werd hij benoemd tot Commissaris van stasis publieke werken te Amsterdam , welke drukke betrekking hij tot aan zijne
dood toe , die den 22 Mei 1839 voorviel , met roem heeft bekleed.
A 1 e w y n bezat geen sterk ligchaamsgestel , het kon met zoo
, veel ijver en kunde bezwaarlijk eenen gelijken tred houden. Hij
volbragt echter nog wat hij kon , en trachtte meer te doen dan
(1) De lineis spiralibus , tentamen academicum ; auctore C.
iimstelodamo-Batavus , Gott ing. 1808.

Ell e w n.
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hij vermogt. De helderheid van zijn inzigt, de juistheid van zijn
oordeel , gepaard aan de uitgebreidheid zijner kundigheden, maakte den man als, geleerde belangwekkend, terwijl de openhartigheid ,
zachtheid en adeldom van zijn karakter hem in de zamenleving
deden hoogschatten. Een en ander werd dan ook op prijs zesteld , zoo als kan blijken uit zijne benoeming tot ridder der
orde van den Nederlandschen Leeuw , tot Lid der eerste klasse van
het Koninklijk Nederlandsch Instituut (waarvan hij geruimen tijd
Voorzitter is geweest en wier werken van zijne kennis en arbeidzaamheid getuigen) , alsmede tot Lid van den Raad van Bestuur
der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
en van vele andere geleerde Genootschappen.
Behalve de hier boven vermelde Verhandelingen ziet nog van hem
het licht:

Beschrijving van een ontwerp van sluizen met gekoppelde
deuren, Brussel 1824. gr. 8°. met pl.
Zijn wapen is een gevierendeeld veld ; het le. en 4e. kwartier
van sahel met eene meermin , het 2de en 3de van azuur met d;ie
penningen en over het geheel een kruis, alles van zilver ; op bet
midden van het kruis een schildje van keel met eenen toren van
gond.
Zie Alphab. Naaml. van Boeken, welke sedert 1790 tot 1832

in Noord-Nederl. zijn uitgekomen; Algem. Konst- en Letterb.
voor het jaar 1839, D. I. bl. 355.
ALEWYN (JACOB DIRKSZOON) een poorter van Amsterdam, werd
den 17 October 1569 tot Nuntmeester aangesteld in de HertogelijkGeldersche Mint te Nijmegen. Zijne aanstelling werd drie jaren
later, namelijk den 1 Julij 1572, en nogmaals den 17 Februar ij
1578 vernieuwd. Onder zijn bestuur zijn dus de Philips-'daalders
met hnnne onderdeelen en audere -munten geslagen , welke men
argebeeld en besclireven vindt in het werk van P. 0. van der
C h y s , getiteld: Nunten der Graven en Hertogen van Gelder-

land.

ALEWYN (W.) heeft meest te Amsterdam gewoond, alwaar hij met
coed gevolg, als liefhebber,, de schilderkunst beoefende. Hij was ook
een u.itmuntend teekenaar,, en legde zich meest toe op het waken
van teekeningen mar oude meesters , onder anderen mar A. v a n
Os ta de , welke laatste door J. E. Marc us zijn in het koper gebragt. Hij overfeed, in ge'vorderden ouderdom , in 1839 te Utrecht,
waar hij de laatste jaren zijns levens doorbragt.
Zie Immerzeel, Levens en werken der Kunstsch.
vermoedelijk een bloedverwant .
ALEWYN (ZActuattts HENRIK)
,

vanderiog,brentAmsda,wSchepn
zijner geboortestad en een der meest ijverige beoefenaars onzer taal ,
zoo als blijkt uit de eerste Werken van de 111aatschappij der
waarin de volgende stukNederlandsche Letterkunde te Leyden,
ken van zijne hand voorkomen:
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Mengelingen, behelzende verbasterde Spreekwijzen en een
.danhangsel van verminkte plaatsen in oude schrifvers.
Yerdediging van de voornaamste Dichterlijke vrijheden.
Toets van nieuwerwetsche Taalkunde, en
Vertoog over de voorzetsels te , ten , ter.
Bij zijn overlijden legateerde hij eenige kostbare oude gedeeltelijk
allerzeldzaamste handschriften aan de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde , waarbij ook een aantal aanteekeningen , betreffende
onze that , van zijne hand. Hij schijnt ook de dichtkunst te hebben
beoefend , althans hij is de vervaardiger van eene parodie op V o ndels Geuse Vesper , of krankentroost voor de vierentwintich,
getiteld : Krankentroost voor de vijanden van de Nationale

Bynode.
Zie Catal. van de Maats. van Nederl. Letterk. , D.

I. bl. 60 ,
69, 82, 91, 93, en D. II. bl. 189, 200 en 201; Bilderdijk,
Geschied. des I/ aderl., D. VIII. bl. 290-293.
ALEXANDER (FREDERIK SIGISMUND) werd den 15 Februarij 1787
te. Nymegen geboren , en verkreeg , na zijne Geneeskundige studie
onder de leiding van den beroeniden B r ugm a n s wiens geliefkoosd leerling bij was , volbragt te hebben , in 1809 aan de Leydsche Hoogeschool den doctoralen graad. Aan de militaire geneeskunde zich toewijdende, klom hij spoedig op tot den rang van Chirurgijn-Majoor,, had verschillende steden van ons vaderland tot garnizoen , tot hij bij de Artillerie- en Genieschool te Delft werd geplaatst , alwaar hij bij zijne menigvuldige bezigheden , door eerie
bijzondere vorstelijke gunst daartoe verlof gekregen hebbende, eene
uitgebreide burgerpraktijk uitoefende. In 1824 viel hem de eer te
beurt , door de Utrechtsche Universiteit tot Doctor Chirurgiae honoris eausa benoemd te worden , en vijf jaren later werd hij terzelfder stede bij het Groot Rijks Hospitaal voor de instructie °vergeplaatst , aan het hoofd van welke inrigting hij kort daarop werd benoemd met den titel van honorair Hoogleeraar aan de Utrechtsche
Akademie. Het bleef echter niet bij deze onderscheiding; hij werd
benoemd tot !Udder van den Nederlandschen Leeuw , in 1841 tot lid
van de Commissie voor de herziening der verordeningen op de Geneeskunde , en in hetzelfde jaar tot eerste Officier van Gezondheid der eerste
klasse, welken rang hij bekleedde , toen hij twee jaren later, om
voor hem gewigtige redenen , op zijn verzoek eervol werd ontslagen
uit eene moeijelijke betrekking , waarin hij naar zijn vermogen was
werkzaam geweest, en zich mogt verheugen vele kundige mannen
te hebben gevormd , die later tot sieraad strekten van de militaire
• geneeskundige dienst , zoowel als van 's elands Hoogescholen. De
rust , die hij thans genoot , was kort van duur. De regering van Am-.
sterdam meende zich gelukkig te zullen achten eenen man van
dergelijke uitgebreide kunde in Naar midden gevestigd te zien. Zij
benoemde hem alzoo , in 1843 , tot Hoogleeraar aan de Kliniesche Geneeskundige school en honorair Hoogleeraar aan het Athenaeum Il-

lustre aldaar. A 1 ex a n d er aanvaardde die .gewigtige betrekking
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met jeugdig vuur en ijver. Een ruim veld stond hier wederom ,
vorhempn,ijtdokherainbdlg
der menigvuldige zieken een Geneesheer was , zoo ars er slechts weinigen gevonden worden; hij was ook hier een voorbeeld voor velen ,
dat moeijelijk was na te volgen. De taak , die hij had opgenomen,
en die krachtvolle inspanning van ligchaam en geest vereischte,
mogt slechts kort door hem worden Nervuld. Een half jaar daarna ,
zijnde den 6 April 1844, werd hij als het slagtoffer zijner menschlievende kunst, door eene verraderlijke typhus weggenomen , als op
het bed van eer , bezweek hij voor eenen vijand , dien hij bij anderen zoo dikwerf met gelukkige wapenen had bestreden.
Erkende verdiensten , grondige geleerdheid , ongeveinsde christelijke beginselen in woord en daad , strekten hem zelven even zeer
tot aanbeveling , als hij daardoor tot een hoogst nuttig lid gevormd
werd in dien grooten kring, waarin hij met liefde in het hart en
iker voor zijne kunst onvermoeid werkzaam was. Voor den lijder
meer dan Geneesheer , ja , een deelnemend broeder zijnde , kende ,
wilde en bevorderde hij het ware , goede en schoone.
Behalve een groot aantal andere stukjes, waaronder vele wetenschappelijke receusien, in verschillende vaderlandsche tijdschriften ,
als ook in het Journal fiir die praktische Heilkunde von
H ufe land geplaatst , verdienen afzonderlijk vermeld te worden , de
navolgende geschriften van zijne hand:
Diss. inaug. de tumoribus nervorum. Lugd. Bat. 1809.
Over de zoogenoernde verharding van het celwijsweefsel ;
in
1813.
de Jaarb. der Gen.- , Heel- en Natuurkunde.

Waarneming en eener hersenontsteking ; in Hippocrates Magazijn. 1817.
aldaar 1818.
Verhandeling over het Hospitaalversterf ;
Geneeskundige waarnemingen omtrent het Sulphas Chininae ;
aldaar 1819.

Verhandeling over de lies- en dijehreuken.
Amst. 1821.
Waarneming eener door de natuur verrigte afscheiding van
den linker arm; in de Nieuwe Verh. van het Gen. tot bevord.
der Heelkunde te Amst. 1822.
Verslag nopens eene op te rigten Ilaatschappij ter hevordering der Genees- en Heelkunde ten platten lande ;
in de
gem. Konst- en Letterbode.
1823.
Verhandeling over het afwisselend algemeen ziektekarakter
en de daarop gehouwde wijzigingen der geneeskundige behandeling. Arnh. 1829.
Nededeelingen omtrent de besmettelijkheid van den kwaden
droes voor den mensch , door waarneming nader bevestigd.
Utrecht 1833.

Waarneming over het delirium tremens; in het Prakt. Tijds.
van Dr. Moll en Dr. van Eldi k. 1833.

Waarneming eener bijzondere wijziging der waterzucht ;

aldaar 1833.
12
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lets aver de levertraan in een geval van tering ; in de Algem. Vaderl. Letteroef.
1835.
Bjjdragen tot de Ontleedkundige Ziektekennis ; in het Prat.
Tips. van Dr. Moll en Dr. van Eldik. 1835.
Bedenkingen omtrent de stelling van A. Pe tz k o hl t Es
giebt Poeken auf innern Theilen ; in Wenken en Meeningen
van Dr. Ile ij e. 1836.
inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroeaere Geneeskunde net die van lateren t#d ; gehouden den 16 Oct.
1843 te Amsterdam.
Nederlandsck Lancet. Praktisch tydschrift aan de Geneeskunde in Karen geheelen omvang gewijd. VT .& en Zesde jaargang.
Eindelijk bezorgde hij eerie Hollandsche uitgave van het werk van
amphry Da vy: De laatste dagen van eenen Wijsgeer. Leeuw.
1836.
Bon man , °ratio , dicta pu-Lie amtrent de levensehets :
Mice 3 Apr. 1845 ; en verder omtrent de gesehriften , aidaar de
notatio scriptorum.
ALEY D. lie ADELHEIDE.
ALFEN (KLAAS JANSZOON VAN) gewezen Schout te Zevenbergen ,
was een dergenen die het geld opschoot, tot uitvoering van den
roekeloozen aanslag, in het jaar 1622 , tegen het leven van M a uri ts, Prins van 0 ranje gesmeed.
ALFEN (Kons JANszoon vow), haringkooper te Rotterdam, een
der zaamgezworenen tot dien aanslag, was vermoedelijk zijn broeder.
Zie Brandt, Hist. der Reform.. D. 1V. hi. 908; Wagena ar, Vaderl. list., D. X. bl. 451 en 452, Kok, Faded.
Woordenb. ; Chalmot. Biogr. Woordenb.
ALFEN (WI-um VAN). Zie ALPHS1 (WILLEM wit).
ALFR1CUS , of ADELFRIC178 de negende Bisschop van Utrecht,
was van geboorte een Friesch Edelman doch mismaakt van ligehaam.
Door het beleid van 0 du 1phus, Kanunnik van St. Saivator te
Utrecht, beklorn hij in het jaar 838 den Bisschoppelijken stoel en
werd alzoo de opvolger van zijnen broeder F r e d e r i k. 114 stond
met de Christenkerk aan vele vervolgingen bloat, daar de Noormannen , met eene groote magt, in dit land vielen en vele dorpen
langs den Rijn en de Maas verwoestten. Hu ging met alien ijver
de ketterij der Arrianen te keer ; deed ten dien einde , verge-.
zeld van den geleerden Odulphus eene reis naar West-Friesland,
en overleed, na een bestuur van weinige jaren , den roan nalatende
van in uitstekende deugden te hebben uitgeblonken , zeer godvreezend en een versinader der rijkdommen te zijn geweest.
Zie Sehotanus, Friesche Hist. bl. 66; W. van Gouthoev en, Chron. van Boll. enz. D. I. bl. 66; v(a n) H(e usse n) en
v(a n) R(hij n) Kerk. Hist. en Quth. der zeven Vereen. Prov.
D. I. bl. 145 ; Ha l m a , Toon. der Vereen. Nederl. , D. I. bl.
21 en 22 ; K o k , Vaderl. Woordenb. , D. I. bl. 285 en 286 ;
Chal mot, Biogr. Woordenb. D. I bl. 54 en 55.
,
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ALKEMARE (Iluyco vAN) of zoo als hij zich teekende H. ALLEMADI
schijnt niet tot het adellijk geslacht van dien naam behoordte hebben.
liij woonde te Leyden en was een der genen die, ingevolge eerie aani
schrijving van de Vrouwe Regentesse der Nederlanden, den 11 Mei 1561
voor Commissarissen van den Hove van Holland geroepen werd om
te verklaren : n- wat affectie ende genegenheid zij tot den dienst
Yk van den Koning hadden : ende of zij gezind waren het met Zijne
» Majesteit te houden , en denzelven tegens een ieder te dienen,
"en hetgeen hen wegens zijne Majesteit zal worden bevolen te geD hooren , alles ingevolge de verpligting van hunnen Leenen en van
"den Eed , alsmede om te renuncieren van alle verbonden , Confe» deratian en Obligation ter contrarie."
Ofschoon A l kemade, door Te Water in zijne llistorie von
niet onder de teekenaars van dat Verhet Verbond der Edekn
bond wordt opgegeven , moet hij daaraan Loch hebben deel genomen , blijkens eene verklaring door hem den 10 Maart 1567 voor
het gezegde hof afgelegd , waarin hij onder anderen zegt » dat hij
mede geconsenteert heeft voerende de Requeste gepresenteert bij
» de Edelen Geconfedereerde nopens daffdoening van Inquisitie en
nmoderatie van placaten , der hij mede die onderteykeninge ge» Jaen heeft;" terwijl hij tevens den eed aan den Koning van Spanje
vernieuwde , » di by de inhoude van dien verclaerde , zyne Majesteit
» te wi lien wesen gehou en getrou en voorts hem te dienen als een
» goed Leenman betaemt nae nature efi verbintenisse van zyne leenen."
Zie M. Baron d'Yvoy van Mydrecht, Bijdragen tot de
medegedeeld
Hist. van het Verb. en de Smeeksch. der Edelen ,
D.
in de Nieuwe Werken van de Illaatsch. der iVederl. Letterk.
I. St. II. hi. 186 , 203 en 244.
ALKEMADE (CoaNzus vAN), geboren te Noordwijk , den 11 Mei
1654 , behoorde mede niet tot het adellijke geslacht van dien naam.
Hij werd , voor hij den mannelijken ouderdom, bereikt had, op een
Nutariskantoor te Leyden gezonden , waar hij zich tevens op de
oude talen toelegde ; hij vertoefde er eenige jaren en ontving er
het onderwijs van Mr. Nicolaas An toni Flinck, in de teekenkunst , hoedanig hij mede , nadat hij zich te Rotterdam gevestigd had , van A driaan van der W erf genoot , die hem een
goed teekenaar noemde. Hij bekleedde lange tijd het arnbt van
Eersten Commies ter Comptoire van Convoyen en I icenten te Rotterdam , hetwelk hij meer om eer dan nit voordeel bediende ; dock
niettegenstaande deze betrekking vriej lastig was , hield hij zich onophoudelijk met het nasporen van de Nederlandsche oudheden bezig,
waarover hij onderscheidene werken schreef , die hem als een der
ijverigste oudheidkundigen van ons land hebben doen kennen. Achtervolgens zagen van hem het licht :
'

Behandeling van 't hampregt ; d'aaloude en opperste Repvordering Door den Hove van Holland, onder de eerste Graayen, Delft 1699. 8°. waarvan in 1700 een tweede druk met fraaije
plaatjes verscheen, terwiji A l k e m a d e's schoonzoon Pieter van der
Sc h el 1 i n g , in 1740 eene derde nicer dan de helft vermee•derde
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uitgave bezorgde , net bijvoeging van eene rerhandeling over den
oorsprong , het begin, den voortyang en het einde van het
geregtelijk Kampen, mitsgaders van de Duellen, uit de Regten en Geschiedenis nagespeurd.
Hollands Jaarboeken of Rijmkronyk van Hells Stoke , behelzende de Geschiedenissen des Lands , onder de Princen van
het eerste Huis, tot den fare 1305. Met de Afbeeldingen van
alle Hollandse Graven, geschetst naar de Aloude schilderyen
der Karmelieten te Haarlem. Nevens verscheide egte
gen , betreffende de ware toestand der geschillen tussen Graaf
Floris V, en de Hollandsche Edelen. Mitsgaders de Beenenisse van Heer Gerard van Velsen ; en andre oude Frayigheden , noit te voren in 't ligt gebragt. Leyd. 1699. fol.
De Munt der Graven van Holland. De Goude en Zilvere
gangbare Penningen der Graven en Gravinnen , van Holland
in er egte stand en ware wezens vertoond en behandeld , en
net eene Korte beschrijving der Prinselijke leevens-bedrijven
opgehelderd. Delft 1700. fol. (1).
Inleidinge tot het Ceremonieel , en de Plegtigheden der Begravenissen , en der Wapen-kunde : uit deszelfs oorspronkelijkDelft 1713. 8°.
Acid aangewezen en opgeheldert.
Rotterdamse Beldendaden , onder de stadvoogdij van den
Jongen Heel. Frans van Brederode , genaamd Jonker Fransen
oorlog. Rotterd. 1724. 8°.
Met zijnen schoonzoon van der Schelling te zamen gaf hij nit :
Beschryving van de stad Brielle en den Lande van room,
Rotterd. 1729. 2 Deelen in fol. en
Nederlands Displegtigheden , vertoonende de plegtige gebruiken aan den Dis , en het houden van Maaltyden en het
drinken der Gezondheden Under de oude Batavieren en Forsten, Graaven , Edelen en andere ingesetenen der Nederlanden
weleer gebruikelyk, nevens den oorsprongk deser Gewoontens
en derzelver - overeenkomst net die van andere FOlken. Rotterd.
1732-1735. 3 deelen, 8°.
Ook had hij de voornaamste hand in de beide vermeerderde en
verbeterde uitgaven der Katwijksche Oudheden van A. 1) a r s.
Deze lettervruchten zullen bij de nakomelingsehap altijd 's mans
nagedachtenis doen eerbiedigen, en hem als een zeer naarstig beoefenaar onzer vroegere en latere historic doen beschouwen. Wanneer men de beschrijving leest van zijne verzamelingen van oorspronkelijke en door hem veeltijdrs eigenhandig afgeschreven stukken,
(1) Dit muntwerk zeer verouderd zijnde en ook voor vele aanvulling en
verbetering vatbaar geworden , schreef Teyler's Genootschap in 1842 eene
Prijsvraag uit , waarin eene nieuwe Munt der Graven van Holland en daarenboven dergelijke Muntboeken voor alle de overige Gewesten gevraagd werden.
De Hoogleeraar van der Ch ij s te Leyden droeg den prijs weg. In 1861
in 1862
verschenen zijne Munten der Hertogdommen Braband en Limburg ,
zijneMunten der Graven en Ilertogen vau Gelderland. Die van Holland en
Utrecht zullen het laatst het licht zien.
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men niet slechts verbaasd staan over zijne arbeidzaamheid
maar tevens dat hij er , bij het getrouw waarnemen van eenen
werkzamen post , nog tijd toe heeft weten te vinden. A l k em ad e overleed den 12 Mei 1737.
Een gedeelte zijner nalatenschap werd na den dood van van
der S oh el ling verkocht , het andere te Amsterdam 17 Januarij
1848 en volgende dagen. Dr. G. D. J. Schotel stelde den thans
zeer zeldzamen Catalogus dier handsch•iften op (Amst. 1847. 8°.)
en schreef eenen brief aan Prof. Pr e e de te Utrecht , over het
belang dier Verzameling Bosch 1847. 8°.).
Zie verder Dr. G. D. J. Scho tel , Leven , gedrukte Werken
111Ott

en Handschriften van C or n el i s v an Alk e ma de en Piete r van der Schelling, Breda 1835, en vooral zijne Abdij
van Rijnsburg, bl. 332 en volg.; voorts : K o k , Vaderl. Woordenb.;
Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Biogr. Nation. ; Aanh. op het
Woordenb. van Kunsten en Wetens. van G. Nieuwenhuis;
.dlgem. Woordenb. der Zamenl.
ALKMAA.R (HENDRIK VAN). Zie ALCNAER (HENRIcK vAN).
ALLAMAND (JOHANNES NICOLAAS SEBASTILAN), ook wel , ofschoon
verkeerdelijk , ALLEMAND gespeld , werd den 18 October 1716 , volgens anderen den 18 September 1713, te Lausanne geboren. Aanvankelijk legde hij zich aldaar op de Godgeleerdheid toe , en kwam
vervolgens naar de Nederlanden , waar hij te Leyden de wis-, natuur- en scheikunde, mitsgaders de natuurlijke historie , beoerende.
Zijn gelukkige aanleg , zijne bescheidenheid en het bevallige van
zijnen omgang verwierven hem de vriendsehap van 's G r a v e nsande , die hem de opvoeding zijner beide zones toevertrouwde,
en met het uitvoeren van zijnen laatsten wit belastte. Onder dezen
beroemden Leydschen Hoogleeraar , breidde Allamand zijne kennis in de natuurkunde grootelijks nit , en werd op diens veelvermoo-ende voorspraak , den 3 Naart 1747 , benoemd tot Hoogleeraar in
de "Wijsbegeerte aan de Hoogeschool te Franeker. Twee jaren later
beriep men hem , als Hoogleeraar in de Wiskunde en Wijsbegeerte
te Leyden. Hij aanvaardde dien post den 30 Mei met eene redo.
'voering Over den waren Wijsgeer (1), welke grootendeels tot lof
van zijnen grooten leermeester 's Graven sa n de was ingerigt. Gedurende vele jaren was hij in de genoemde hetrekking op eene loffelijke wijze werkzaam, en maakte zich , daar hij vooral een vlijtig
beoefenaar der Natuurlijke Historie was , in het hijzonder omtrent den
aanleg en de uitbreiding van een Kabinet van Natuurlijke Historie
hij de Hoogeschool verdienstelijk. Ook had hij op eigen kosten een
Kabinet van natuurkundige zeldzaamheden bijeengebragt , hetwelk
reeds bij zijn leven , in eene zaal achter het Akademiegebouw
voor de beoefenaars was opengesteld , en bij zijnen dood , vaelke den
2 14aart 1787 voorviel , door hem tot een blikend eigendom aan
de Hoogeschool werd afgestaan ; zoo als hij ook reeds vroeger het
Kabinet van oudheden rijkelijk besehonken had. IN verrijkte de
(1) De vero phi losopho.
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Vogelbeschrijving in de Hollandsche uitgave yak). B a ffo n's Natuurlijke historie met vele gewigtige bijvoegsels en beschrijvingen ,
hetgeen de Fransche schrijver dankbaar erkende. Allamand bezorgde verder eene uitgave der nagelaten schriften van 's Gray
s an d e , onder den titel : Oeuvres philosophiques et mathematiques,
2 vol. in 4to , avec 28 planches , Amst. 1774 , en van Prosper
M a r ch a n d , wiens Geschiedkundig Woordenboek door hem met
veel moeite gerangschikt en in orde gebragt werd. Daarenboven
vertaalde hij nog in het Latin :
Brisson's Dierenrijk , Leyd. 1762 , in 8vo, welk werk hij met
•vele aanmerkingen voorzag ;
In het Fransch
Oliver's Verhandeling over de Kometen ,
1777.
H. Hopp's nieuwe beschrajving van de Kaap de Goede loop ,
1778, in 8vo.
Redevoering van Jakob Forster over verschillende onderwerpen , Leyd. 1793.
Boerhaave's elementen der scheikunde.
Ellis Natuurlijke Historic van de Koraalgewassen en andere
Zeeligchamen , Amst. 1756. met pl.
Ook leverde hij nog eenige belangrijke verhindelingen over natuurkundige onderwerpen , en gat het eerst de verklaring van het verschijnsel der Leydsche flesch.— Bij zijne echtgenoote , M a rga r e th a
C r ommelin, liet hij Beene kinderen na.
Zie Vaderl. list. ten vervolge op W a genaar, D. XXIII. H.
40; Chalmot, Biogr. Woordenb.; van Kampen, Beknopte
Geschied. der Nederl. Lett. en Wetens. ,
D. II. bl. 342 en 343;
Siegenbeek, Geschied. der Lei& Hooges. , D. I. hi. 275,
321 , D. II. bl. 90-92, en 125 I en B , H. 203 en 204; Biogr.
Univ. ; Meijer's Conversations Lexicon.
ALLAMONT (EuGuitus ALBERTU8,
geboren te Brussel , was
de tweede zoon van J a n Baron d' A I 1 am o n t , een dapper krijgsman. Na zijne studien in de Wijsbegeerte en Regten te hebben
voleindigd, verkreeg E u g en i us in 1653 eerie Prebende in de domkerk
van St. Lambert te Luik , en werd het jaar daarna Priester. In 1659
door den Koning van Spat* tot vijfden Bissehop van Roermond
benoemd , werd hij den 24 Augustus van dat jaar , met veel praeht
te Mechelen gewijd. Paus Alexander VII gat hem in 1662,
als Apostelijk Vikaris , het geestelTr bestour over de lierk van
's Hertogenbosch, welk ambt hij tot in 1666 net grooten lot wegens zijne uitmuntende bekwaamheden , bekleedde; terwijI hij ook
bij de Landaregering in hooge achting (stond. In het jaar 1666
tot Bisschop van Gent verkoren , bekleedde hij den stoel aldaar
nog zeven Oren , en overleed den 28 Augustus 1673 in Spanje ,
waar hij , ter behartiging van kerkelijke belangen , was heengereisd.
Zijn ligchaam en ingewand werden te Madrid begraven , npar zijn
hart overgevoerd naar de Dornkerk van Gent , waarin hij reeds eene
marmeren tombe had laten oprigten. Zijne zinspreuk was : patiens
esto (zijt geduldig).
'),
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Zie Kok, Vaderl. Woordenb ; (A. van Gas) Kati's. Meyer. Me'nor. , ht. 100-101 digests. Konst- en Letter& 1847, D. I. b1. 33D.
ALLARD of ALAARD VAX AMSTERDAM, welken naam hij aannam
naar zijne geboorteplaats Amsterdam , waar hij in 1491 geboren
werd , beoefende de fraaije letteren eerst te Keulen en daarna te
Leuven , en genoot tevens op laatstgemelde school het onderwijs in
,de Godgeleerdheid van Jacobus La tomus en Ruard Tapper.
Hij was een voor zijnen tijd kundig Godgeleerde, en tevens zeer
bedreven in de Latijnsche en Grieksche talen, terwiji hij met het
Hebreeuwsch niet onbekend schijnt te zijn geweest. IN was een
groot vriend van Rudol fu s Agricola, wiens werken , zoo als
Avij vroeger gezien hebben , door hem zijn uitgegeven , en wiens
voorschriften en leerwijze hij in sommige opzigtea schijnt te heb ben nagevolgd. Ook E ra s m u s stond hoog bij hem aangesehreven,
.en daar hij van nature hardhoorend was, zeide deze van hem :
»Allard maakt met de tong goed , wat hem aan de ooren ont» breekt." De hekende inquisiteur R u a r d Tapper, de Leuvensche Hoogleeraren Conraad Goclenius en Petrus Nonnius
telde hij onder zij ne gemeenzame vrienden. Dear hij zich vooral
op het onderwijzen van jonge lieden in de oude Letterkunde toelegde , hield hij te Leuven voorlezingen over een Grammatikaal
werk van Erasmus, die hij echter op bevel van hooger hand , in
1520 , moest staken. Hij leidde een zeer zwervend\leven , houdende
zich bij afwisseling te Amsterdam , Keulen , Utrecht en Leuven op ,
ter welker laatstgemelde plaats hij in 1544 overleed en in de kerk
der Franciskanen begraven werd. Aan zijnen naam Allard de
beteekenis van AI aar de gevende , maakte hij , daarop zinspelen,de , het volgend graischrift op zich zelven:
Tota Legit tellus qui tellus Iota vocatur.
(Al de aarde dekt hem hier die Alaard was geheeten.)
Zijne boekerij had hij aan het weesbuis te Amsterdam vermaakt.
De w,erken, van hem gedrukt , zijn de volgende:
Rites edendi agnum Paschaieln cum X piagis iEgypti , carmine heroic° , Aunt. 1523. 12°.
Dissertatio de augustissimo Eucharistia,e sacramento , Lovan.
1537. 8°.
Selectae aliquot Similitudines , sive collations, turn ex Bibilis sacris ,turn es veterum arthodosorunt comnsentariis , per
Alardum Amstekedamum tomis tribus accuratius concinnatae ,
lurimurn adlaturae adiumenti verbi Del eoncionatoribus , jusa ac Scripturae S. tractatoribus , cum epistola Episcopi Traectensis , Colon. 1539. Dit werk is later herhaalde malen, zoo te
Parijs als elders uitgegeven.
Haeretici descriptio , 1539. 12°.
Matthaei Plailadelphiensis Precationes piae , latinitatae donatae , Salingiaci 1539. 12°.
Dissertatiunculae tree breves ac pernecessariae contra praecipuuns fundamentum hujus temporis haereticoruni, Ante. 1541. 12°
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Sylvulae novae concionum poenitentialium , sive de vulneri
ribus animae et eorunidem remediis etc. , Lov. 1542. 12°.
Praeconiurn Divi Nicolai Episcopi , Ultraj. 1543. 12°.
Paraenesis de Eleemosyna , quae ills sit , a quibus quibusve
eroganda , Colon. 1544. 4°.
Parasceue ad S. Eucharistiae Sacramenti perceptionem.
Orationes de passione Christi e S. Patribus aliisque collatae.
Panegyris Carolo Y. Caesari , versu heroico scripta , cum S.
Eucharistiam , in flammis Amstelredami repertarn et a multis
retro seculis miraculis coruscantem , invisisset,
Colon. 1561.
12°.

Ecclesiastes sive concionator, , Colon. et Par.
Baptismus Christianus et Matrimonium.
ilistoria et miracula venerabilis Sacramenti miraculosi
liruzellis frequentati e flandrico latine reddita.
8°.
Onderscheidene dezer schriften zijn , zoo als trouwens nit den
titel van enkelen blijkt , gerigt tegen de aanhangers der HervorEning , welken hij eenen zoo bitteren haat toedroeg, dat hij niet
schroomde hen , zonder grond en tegen alle waarschijnlijkheid aan,
te bescbuldigen van voorbedachte brandstichting in het klooster van
St. Maria in de Nes te Amsterdam. In een zijner werken verdedigt hij zelfs het refit der overheid OM de ketters te straffen.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb. , D. I. IA 195 ; K o k , Vaderl. Woordenb. , D. II. bl. 420 en 421; Chalmot, Biogr. Woordenb. ;
D. I. bl. 232 en 233 ; van Kampen, Beknopte Geschied. der
Nederl. Lett. en Wetens. , D. III. bl. 342 en 343 ; Coll ot d' E sear y, Holland' s Roem in Kunst. en Wetens. , D. IV. St. I A. bl. 87 ;

Glasius, Godgel. Nederl.
ALLARD (ABRAllin) was een graveur, die eene verzameling van
vogels , naar de natuur geteekend , in groot formaat te .Amsterdam
uitgaf; ook bestaat er van hem een werkje , waarin hij boerengezelschappen voorstelde en dat onder den naam van Boerenbanket
bekend is. Vermoedelijk is hij de zelfde , die in het begin der acht
tiende eeuw te Amsterdam bij Carel Allard in 4°., uitgaf:

Herschepper der waereld , of to monarch des levens nederig
geboren , onschuldig gedood en eeuwig verheerlijkt ; een werkje ,
waarin beknoptelfjk verhandeld wordt het leven , de dood , de
opstanding en de hemelvaart van Jezus Christus, vertoond in
XIV Historise en zinnebeeldi ge kunstprinten , in veersen vet ,klaard , overeenkomende net de H. Schriftuur en andere geloofwaardige kerkhistorieschrijvers ; waarvan de prentjes niet onverdienstelijk , doch de zoogenaamde veersen al zeer rniddelmatig
2ijn.
Zie van Eynden en van der Willigen,

Geschied. der
aderl. Schilderk. , D. I. bl. 65 ; Nieuw Woordenb. van Nederl.
Dichters , waar hij echter verkeerdelijk Alla r t genoemd wordt.
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ALLARD (CkRotars) was een zwarteknnst-graveur, die naar P i eter Le 1 y, Jan Li e v en sz en anderen gewerkt heeft; ook is hij
bekend als uitgever van onderscheidene prentwerken.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Faderl. Schilderk., D. I. bl. 65 en 66.
ALLART (HENDRIK) was in of omstreeks 1560 Schepen te Leeuwarden ; welke stad hij , doordien hij de hervorming was toegedaan , en de burgerlijke vrijheid met al zijn vermogen voorstond,
genoodzaakt was te verlaten. Misschien voegde hij zich toen bij
zijne stadgenooten , die zich naar Groningen begaven , met oogmerk
om zich van die stad te verzekeren, Hij koint ook voor onder de
teekenaars van het verbond der Edelen.
Zie Kok, Faded. Woordenb. ; T e Water, Hist. van het
Verb. der Edelen, St. II. bl. 147 en 148; Chalmot, Biogr.
Woordenb.
ALLARTSZOON (ANDRIES) of ALLERTSZ was een der beroemdste
Leydenaren gedurende het beleg dier stad in 1574. Hem werd de
belangrijke post van Ks:4°nel en Kapitein over de Burgers en soldaten toevertrouwd, doch bij eenen uitval dapper strijdende , sneuvelde hij met vier der zijnen.
Zie 0 rl e r s , Beschrijv. der Stadt Leyden , bl. 449 en 450;
Bo r , Nederl. Oorl., D. VI I. bl. 504 (22); van Loon , Nederl.
Historip. , D. I. bl. 188 ; Kok, Faded. Woordenb.; Chalmot,

Biogr. Woordenb.
ALLEMAN (JOHANNES NICOLAAS SEBASTIAAN). Zie ALLAMAN
(JOHANNES NICOLAAS SEBASTIAAN).
ALLER kWILLEN vAN), geboren te Vere , in de zeventiende eeuw,,
heeft zich doen kennen als een uitmuntend Regtsgeleerde, door de
beide volgende werken :
Proces Crimineel , Leyd. 1656. 8°. en
Van de Testamenten , Codicillen en Lelraten , Rotterd. 1656. 8°.
Zie van A b k o u d e en Arrenberg, t/Vaamr. van Ned. Boeken.
ALLERTSZ (ANDRIES). Zie ALLARTSZOON (ANDRIES).
ALLINGA (Purim) werd na zijne studien volbragt te hebben
in het jaar 1658 Predikant te Wijdenes , waar hij in 1692 overfeed.
Hij deed zich kennen als een hevig voorstander van het Cartesiaansche
Coccejanisme , door in 1672 nit te geven eene Verdediging van
de eer en leer der voornaamste Leeraren van Nederland,
zijnde gerigt tegen liet in 1669 in het Licht verschenen werk van den
Iloogleeraar H e r n nu s Witsi us , getiteld : Twist des Heeren
met zijnen wifrgaard.
Toen die Iloogleeraar in 1673 het boekje van A lli n g a beantwoordde met een werkje getiteld : Het aanstootelijke nieuw in waarheid en liefde liet deze daarop volgen :

Zeker oudt in waarheid bevestigt en in liefde gezuyvert van
de kladde van 't Aanstootelijk 1Vieuws van
H. Wits 8°. en
Bedenkingen over de goede Ironic van H. Wit s 8°.
Behalve deze twistschriften zap; nog van hem het Licht :
Zedige verhandeling van de voornaamste verschilstukken

der Gereformeerden en Lutherschen 8°.
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Of A. A I linga, die in 1675 te Utrecht een werk Over de voldoefling van Christus 4°. en in 1675 aldaar Jets ter Uytvaart van
Ds. L. R yss en ius liet drukken , met hem verwant was , is ons
niet gebleken.
Zie Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk,
D. II. bl. 538. en Aant. 351.; G. van Abkoude, Aanh. op
het Naamr. van Nederd. Boeken en van Abkoude en Arren..
berg, Naamr. van .Nederd. Boeken.
ALMA (Ecit.Aan vAN) , een Fries van geboorte, was, zonder eenig
ander onderwijs genoten te hebben , door eigen oefening zeer bedreven in de Grieksche en Latijnsche Wen; terwijI hij zich tevens
den roem verwierf, van een bekwaam Lat4nsch dichter te zijn.
Een jaar na zijn overlijden , dat in September 1586 voorviel , kwarn
zijn dichtstuk : Bellum Gigantum in 4° in het Licht. Zijn dood.
werd met een vereerd door Ludolf van Deventer ,
hetwelk tot opschrift heeft : Memoriae et honori praestantis8irni

Poetae Eclardi ab Alma.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek,

Bist. Woordenb. ;Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr.
FPoordenb. ; Algem. Woordenb. der Zamenl.
ALMA.RAS (AARON LULU) D') was Secretaris te Hasselt , toen
in het jaar 1787 die stad , even als geheel ons vaderland , door
partijschap beroerd werd. Hij die tot de Oranjepartij behoorde, schreef
in Junij 1787 twee brieven , een aan een Heer uit de Regering van
Zutphen en een aan den Kwartiermeester Colbout te Elburg in
garnizoen , waarin hij de Patriotscbgezinde Staten van Overijssel ails
zijne vijanden verklaarde, en van de gezegde Ileeren holp en geld
verzocht , met aanwijzing van den weg , hoe die huip 'best binnen
Basselt te krijgen ; terwijI de gewone weg daartoe gesloten was.
Nadat deze brieven , toevallig in handen van die Staten gekomen
waren , werd er eene commissie mar Basselt gezonden om hem
deswege tot verantwoordigg te roepen , terwijI er reeds vroeger
bevel was gegeven om hem in hechtenis te nemen (loch alvorens men
hiertoe ken overgaan , had hij zich door de vlugt weggemaakt. Na
de omwenteling echter , die in Augustus van dat zelfde jaar plaats
had , werd hij in eer en post bersteld.
Zie vervolg der Faded. Hist. van Wagenaar D. XVIII.
I•1. 20, 21 , 24 , 27 en 125.
ALMELOVEEN (JAR), was een graveur,, geboren omstreeks het
jaar 1614, van wien men niet weet, of hij te Utrecht, of te Gouda
het eerste Licht zag. Zijn werk besttat uit 37 stuks landschappen,
van veelke de beste gevolgd zijn naar H e r in an Sa ftle v en. Ook
scbilderde hij portretten en landschappen.
Zie van Eynden en van der Willigen Geschied. der
Paderl. Schilderk. D. I. bl. 230. ; Imme rz e el , Leven en wer-

ken der Ifunstsch.
ALMELOVEEN (THEODORUS JANSSONIUS vary), geboren to Itlydrecht ,
den 24 Julii1657, was ten zoon vanJohannes van Ahneloveen,
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tdestijde Predikant te dier plaatse, en van Maria Janssonius,
seen dochter van de toen alom bekenden Amsterdamschen Boekverkooper , Theodorus Janssonius, naar wien ooze Almelo v e e n genoemd werd. Na door bekwame meesters in de beginselen der wetenschappen te zijn onderwezen , vertrok hij naar
de Hoogeschool te Utrecht , waar hij zich eerst op de godgeleerdheid wilde toeleggen; doch wars van de godgeleerde verschillen ,
ging hij tot de geneeskunde over , zonder evenwel zijne taalstudie
te veronachtzamen. Na zich alzoo aan de hoogeschool in velerlei
wetenschappen te hebben geoefend , het onderwijs van de vermaarde Jan George Graevius, Johannes Leusden, Gerard
de Vries, Jacobus Vallan en Johannes Munniks te hebben genoten , heeft hij in het jaar 1680 , met grooten lof, eene
disputatie Over het zaad (1) gehouden , en werd den 23 Junij 1681
na het verdedigen van een proefstuk Over de aamborstigheid (2)
tot DOctor in de geneeskunde bevorderd. Nu zette hij zich ter uitvefening van die wetenschap te Amsterdam neder. Doch toen hij
zich in 1687 met Aletta Catharina van Immerseel, wier
vader Joan van Immerseel te Gouda de burgemeesterlijke waardigheid bekleedde , in het huwelijk had begeven, vestigde hij zich
als Arts te dier stede , waar hij zich , niet slechts als helper der
lijdende menschheid, maar tevens als een getrouw raadsman van
velen in allerlei aangelegenheden , de algemeene hoogachting verwierf. Door het uitgeven van onderscheidene werken in de geleerde wereld bekend geworden, verbreidde zijn mem zich zelf
buiten 's lands , zoodat hij bij bet Collegium Caesareum Naturae curiosorum te Weenen tot lid werd verkozen , en daarbij met
den eernaam van tweede Celsus (Celsus secundus) vereerd. Den
26 Februarij 1697 , tot gewoon Itoogleeraar der Geschiedenis ,
Welsprekendheid en Grieksche taal te Harderwijk beroepen, aanvaardde hij die betrekking met eene _redo , waarin hij de Beoefening der taalkunde roemde ; vijf jaren later werd hem , die tevens Arehiater of Stads Doctor was, door den Senaat der Hoogeschool het regt verleend , om ook de Studenten in de Geneeskunde te onderwijzen en hun Promotor te zijn, hetwelk nog dat zelfde jaar door zijne aanstelling tot gewoon Hoogleeraar der Geneeskunde gevolgd werd , zonder dat nogthans zijne jaarwedde vermeerderde. Na alzoo nog Lien jaren in beide betrekkingen ten
nutte der Geldersche Hoogeschool te zijn werkzaam geweest overleed hij , den 29 Julij 1712, terwijl hij zich met de .vacantie ate
Amsterdam beyond. Hem volgde in het graf de getuigenis der tijdgenooten , dat zijne zeldzame geleerdheid door uitnemende godsvrucht , zaehtmoedigheid en vredelievendheid werden opgeluisterd.
De werken , die van hem in het lieht verschenen , zijn :
Dissertatio epistolica de vitis Stephanorum , Amst. 1683. 12°.
Inventa Nov-Antiqua ; Amst. 1684. 8°.
(1) De Semine.

(2) De Asthmate.

188
Onornasticon rerum inventarum et inventa

nova - antiqua.

1846. 8°.
Hippocratis Aphorismi ,

Amst. 1685; L. B. 1732 et 1785 ;

Glasg. 1748 alle in 8°.
Opuscula. Amst. 1686. 8°.

Rutilii Numantiani Itinerariutn cum notis variorum ,
Amst.
1687. 12°, •iterum cura And r. G or tz Altorf 1741 8°.
Celsus cum notis Amst. 1687 12° ; 1713 8°. Paduae 1722 8°;
L. B. 1746 8°. Roterod. 1750 8°. Paduae 1750 8°.
Bibliotheca promissa et latens , Goud. 1688 , 8°. 1692 , 1698.
12°. cum accessionibus Meelfuhreri , Noriberg. et Lips. 1699. 8°.
Asconius Pedianus in aliquot Ciceronis orationes.
Amoenitates theologico-philologicae, Amst. 1694 et 1698. 8°.
Fragmenta Deterum Poetarum.
Plagiariorum syllabus.
Strabo , cum notis variorum, Amst. 1707 fol. max.
Caelii Aureliani de Hotta acutis et chronicis , Libri VIII,
cura J. C. Amman, accedunt notes et animadversiones. Th.
Janss. Almeloveen, Amst. 1704, 1709, 1722. 4°.
Fasti Consulares , Amst. 1705 , 1740 8°.
Epistolae Casauboni.
Ap i ciu s Coe liu s , de Ohsoniis et Condimentis , site de
Arte coquinaria, Amst. 1709. 8°.
Voorts heeft hij nog bijdragen geleverd tot de uitgaven van J uvenalis en Quin ti lian us; terwijl hij onuitgegeven aanteekeningen op Ambrosius en Apollinaris Sidonius heeft nagelaten. Achter M. Martin i i Lexicon philologicum, Amst. 1698 ,
1703 et Traj. 1711 fol. max. vindt men van zijne hand Aucta-

rium emendatt. et not. ad Isidori Glossarium.
Hij leverde ook eene vertaling. van A. de Heyde,

Anatomia

Mytuli , onder den titel van Ontleedkundige tvaarnemingen des
Mossels, Amst. 1684 met pl., en vermeerderde met aanteekeninvan Henricus Buysen, van
gen de Practijk der Medicine
hetwelk in 1742 een vierde druk versciieen. Nog was hij medear
beider aan het groote en zeldzame werk Hortus indicus Malebaricus , adornatus H. van Reede, J. Caesarum et T. J. ab
Al meloveen, Amst. 1678-1703 fol. max. Na zijne dood gaf
de beroemde Amsterdamsche kerkleeraar Johannes d' 0 u t r e i n
drie brieven , door Almeloveen aan hem geschreven , in het licht (1)
welke. tot opschrift hebben :

Epistola ad J oh. d' 0 utr e i ni um , in qua multa scripturae loca illustrantur ; Epistolae continentes quaedam ad tractaturn ,d' 0 utreinii , de tabernacti lo Dei inter homines ,
Joh.
I : 14. spectantia, en Epistola do loco cant. VIII : 5. Ook Ds.
Schotel heelt eenige brieven, tusschen Almel ov een en diens neef
(1) In Bibliotheca Bremensi elass III. pag. 230 et p. 1123. Class V. p.
989-996.
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Johannes Veehoven gewisseld, in zijn Kerkelajk Dordrecht
medegedeeld.
Almelo v e e n had met vele kosten eene verbazende menigte nitgave van Q u in tilian us verzameld , dien hij bij uitersten wil aan
de boekerij der Utrechtsche hoogeschool vermaakte terwij1 hij zij.
ne andere boeken besprak aan Hendrik van Sypenstei n, Predikant te Doom.
Zijn wapen was van keel , met twee rugwaarts gekeerde vissehen
vergezeld van zeven St. Andries-kruisjes , geplaatst 4 in het hoofd,
1 tusschen de visschen en 2 in de punt , alles van zilver; met een
hoofdstnk van gaud , met drie dubbele weerhaken van sabel.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb. ; Burman, Traj. Erud. , p. 7-10;
ICok Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; v
Kampen, Beknopte Gesch. der Nederl. Letteren en Wetensch. ,
D. I. bl. 413, 423 en 424, Aanh. op het woordenb. van kunst. en
wetens. van G. Nieuwenhuis; Biogr. Nation.; H. Baron C o 11 o t d'Escury, Holland's roem in kunst. en wetens. , D. I V. St. 1.
Aant. bl. 237. D. VII. bl. 381 en 382.; Schote 1, Kerkel. Dordrecht,
D. II. bl. 158, 248 en 252-262; Biogr. Univ.; Glasiu s, Godgel.
Nederl. ; en vooral H. B o u m a n Geschied. der Gelders. Hoogesch.,
D. II. bl. 4 , 35-45, 148 , 606 en 607.
ALMONDE (ADRLAAN VAN) werd , door den roem van zijne be-.
kwaamheid, tot Pensionaris van Brielle benoemd, en was dater een
voornaam lid van de vergadering der Staten van Holland. Toen in
1654, eene commissie naar Engeland werd gezonden , ter vereffefling der geschillen over Oost-Indische en andere zaken en (evens
om over de netelige zaak van Amboina te handelen , werd A 1-.
monde derwaarts afgevaardigd in plaats van Pieter Vogel,
Pensionaris van Amsterdam , die zich daarvan verschoond had ,
uithoofde van zijne onkunde in de Engelsche taal. Uit Engeland
teruggekomen , deed hij met zijnen medecommissaris Chris ti a a n
Roden bur gh, lid der geeligeerden van Utrecht den 29 September van het zelfde jaar , uitvoerig verslag van hunne welgeslaagde
verrigtingen. Na in 1655 tot Raad in den Hove van Holland te
zijn aangesteld, werd hij in 1658 tot Raad van Indien benoemd ,
met behoud van zijnen rang in het Hof, doch overleed in 1659
op zijne reis naar Batavia.
Zie Aitsema Saeken van Staet en Oorlogh D. III. bl. 917,
1069 en 1085 ; Scheltema, Staatk. Nederl.
ALMONDE (PHILIPS vAN) , Luitenant Admiraal , geboren te Brielle
den 29 December 1644 , misschien een noon van den voorgaande ,
of van den Burgerneester van Brielle Pieter van Almonde,
werd , na alvorens vier jaren de zee te hebben bebouwd en
onderscheidene proeve van dapperheid en bekwaamheid te hebben
gegeven, als Luitenant geplaatst op het schip van zijnen oom, Kapitein K 1 e id y k. Weldra tot Kapitein bevorderd, woonde bij als
Bevelhebber van het schip Dordrecht, in Junii 1666, onder de
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Il u y ter, den beroemden vierdaagsehen zeeslag bij, en deelde niet
weinig in den daarbij behaalden lof. Niet minder roeniwaardig gedroeg hij zich in de andere zeeslagen; in dat zelfde jaar geleverd,
blijvende zich altijd gelijk, zoo ten aanzien van bedaard beleid, als
onverschrokken dapperheid. In den slag van. 7 Junij 1672 , het
bevel voerende over het schip Wassenaer, , twee branders op
het schip van den Luitenant Admiraal de Ruyt er ziende afkomen , plaatste hij zich tusschen dien zeeheld en de branders, ten
einde ze of te keeren, doch wat moeite hij aanwendde de eene
brander raakte in zijn bezaanswand vast, zoodat men hem verloren achtte, doch door moed en arbeidzaamheid zijn wand gekapt
hebbende, werd hij van den brander verlost, die toen achterom
drijvende vruchteloos verbrandde, terwijl de andere dit ziende de
vlugt nam. In September van het zelfde jaar werd hij Koffmandeur van eene vloot voor Goeree liggende, en in October 1673 zag
hij zich tot Schout bij Nacht bij de admiraliteit van de Maas benoemd, in welke hoedanigheid hij den Admiraal Tr om p, op dienstogt naar de kusten van Frankrijk en Spanje in 1674 verzelde.
Zoodra in het jaar 1676 de tijding van het sneuvelen van den
Luitenant Admiraal de R u y ter in het vaderland was gekomen
reisde A I m o n d e op hoog bevel , te post overland naar Napels ,
waar de vloot zich toen beyond , ten einde er het bevel van op
zich te nemen , en bragt haar , met het lijk van de R uy t er in
het vaderland terug. Niet weinig bragt hij in 1677 bij tot de overwinning door Cornelis Tromp op de Zweden behaald, waardoor
Denemarken buiten gevaar gesteld werd. Tien jaar later voerde hij
als Vice-Admiraal het bevel over eenige schepen, bestemd om tegen
de Algiersche zeeroovers te kruisen ; daar hij echter minder bezeild
was dan zij , kon hij weinig tegen hen uitrigtten. In 1688 was
A 1 m o n d e als Luitenant--Admiraal titulair bij de vloot , welke den
Prins van 0 r a nj e naar Engeland overbragt. In 1690 zelfde hij
naar Spanje om de bruid van den Koning daarbeen te voeren, met
den Engelschen Admiraal Russell, doch deze scheidde zich van
hem of en liet aan Al monde en den Engelschen Vice•Admiraal
Kill egren, de zorg der begeleiding van eene menigte koopvaarders. Bij die gelegenheid joegen de beide Admiraals , van
Cadix uitgezeild, eene Fransche vloot op de vlugt , olschoon ze met
haar niet konden slaags raken. Uit de Middellandsche zee teruggekeerd, vereenigde zieh. Al m o n d e met den Luitenant-Admiraal
E v e r t s e n en eene Engelsche vloot tot eene landing in Ierland,
die gelukkig slaagde. In 1691 werd A l m o n d e tot LuitenantAdmiraal en Opperbevelhebber van 's Lands vloot benoemd. Grooten
roem behaalde hij in 1692 bij Kaap La Hogue, waar hij, vereenigd
met de Engelsche vloot onder Admiraal Russell tegen de Franschen , onder den Graaf van Tour vill e, streed en er eene volkomen overwinning behaald werd , van welke de gelukkige uitkomst
grootendeels aan A 1 mon d e's kloek beleid werd toegeschreven, terwijI hij het ook geweest was , die aangeraden had naar de Fransche
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lust over te stele') en de vijandeltike vloot aan te tasten. Hij was
tegenwoordig bij den ongelukkigen aanslag op Brest in 1694 en bij
den gelukkiger tegen Dieppe , in het zelfde jaar had hij het bevel
over eene vloot , die in 1695 , met de Engelschen vereenigd , St.
Malo en Granville bombardeerde , hielp St. Martin en Olonne beschieten , ofsehoon deze wijze van oorlog voeren hem onaangenaam
was. Het volgende jaar had hij bevel over de vloot naar de Oostzee
gezonden , tegen de Deenen , die met de Engelsche en Zweedsche,
ofschoon met weinig gevoig, Koppenhagen beschoot. Zijne togt in
1701 had ook weinig vrucht; A 1m onde moest, met de Engelsche
vloot vereenigd , toezien op de toerustingen der Fransche , die in
de havens bleef. Nog eens in 1703 naar de Middellandsche zee
gezonden , had hij , zoo als meer , de grievende teleurstelling dat
zijne pogingen werden tegen gestaan en de togt vruchteloos was.
Bij het uitbarsten van den suecessie-oorlog, had hij het bevel over
onze vloot , welke vereenigd met de Engelsche , onder den Admiraal Roo k e , in 1702 , bestemd was tot den aanval op Cadiz
en naderhand in de Baai van Vigos de Spaansche zilvervloot hielp
vernielen en de Fransche vloot vermeesteren , van welke door de
onzen twee oorlogschepen meer dan door de Engelschen bemagtigd werden. Daar A l m o n d e voornamelijk deze onderneming
had aangeraden , verstrekte de uitkomst hem tot geen geringe eer
en maakte hem door geheel Europa beroemd. De laatste togt,
welken hij schijnt te hebben bijgewoond , was in 1705 , toen de
Engelsche en Staatsche vloten , onder Shovel en Almonde,
verzeld van 5000 man landtroepen, onder den Graaf van Pet erborough, ter gunste van Karel 11, Koning van Spanje , eenen
togt naar Catalonie en Valentia deden, en na Barcelona te hebben ingenomen , alle de steden van Catalonie, behalve Roses , aan Koning
Karel onderwierpen. Sedert schijnt hij de dienst te hebben verlaten , misschien wel uit hoofde van zijne doofheid welke hij door
het gebulder van het geschnt in een der zeegevechten , die hij bijwoonde , zou hebben opgedaan. Zonder twijfel had hij tegenzin ,
om onder de Engelsche Vlootvoogden te staan minder in rang dan
hij , en verklaarde hij conduit zulk eene kleinachting den staat en
zijne vlag aangedaan niet te willen gedoogen. Ilij eindigde zijne
Lange en roemvolle loopbaan op zijne hofstede HaaswYk , bij Oegstgeest , den 11 Januarij 1711, den naam nalatende van zeer beleefd
en minzaam van aard , eerlijk en manhaftig, doch tevens bezadigd
van gemoed te zijn geweest. Zijn lijk is in de St. Catharina-kerk
te Brielle begraven , waar door zijne beide neven , Pieter en
Will em van Al monde, eene heerlijke graftombe te zijner eer
is opgerigt.
Zie Sy
Saken van Staat en Oorlogh ; D. IV. bl. 339
en 340. B. XXXI11. bl. 76-79 ; Brandt, Leven van de Ruiter, ,
bl. 449, 879 , 1003 en 1004; Wagenaar, Vaderl. Historie ,
D. XIV. bi. 25 , D. XV. bl. 381 ,' D. XVL bl. 152 , 169 , 172 ,
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D. XVII. bl. 170 , 196 en 267 , Bijvoegs. en Aanmerk. ap de
Faded. list. van W age naa r, D. XV. H. 117; C erisier, Gesch.
der Ifereen. Nederl. D. VIII. bl. 361-371 , D. IX. bl. 24-32. :
V an Loon, Nederl. Bistorip. D. IV. bl. 30-33 , 46 en 245;
Kok, raderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.; C ollo t d'Eseury , Holland's roem in kunst en wetens. , D. H
Aant. hi. 363 ; Biogr. Nation.; Engelberts Gerrits, Nederl.
Heldend. ter Zee , D. II. bl. 288; Biogr. Univ. ; de Jonge,
Nederl. Zeewezen, D. III. St. 2. D. IV. St. 1 en 2 , waar ook zijne
handt eek en in g voorkomt.
ALOPICIUS. 'Lie VOSSIUS.
ALOUD of ALAND was Baljuw van Zuid-Holland in het jaar
1299 , toen hij met Schepenen van Dordrecht in geschil geraakte ,
die beweerden dat Dordrecht , bij brieven van Koning Willem ,
het voorregt bekomen had a dat de misdaden aldaar begaan , ner» gens anders , en door niemand dan door de Schepenen der stad ,
» beregt mogten worden ," en daar nu de Baljuw over eenige aldaar in
hechtenis zittende misdadigers eene stille waarheid, zoo als men het
toen noemde , wilde bezitten , beweerden de Schepenen dat hun dit regt
alleen toekwam , en wilden er zich van bedienen , zoo als zij deden.
Naderhand beweerden zij , dat de Baljuw zelf zijne toestemming gegeven had , tot hetgene zij gedaan hadden , hoewel deze zulks ontkende. Terwijl de Schepenen met de regtsvordering bezig waren,
kwam W o I fe rd van Borssele , destijds , als voogd van Graaf
Jan I, het bewind in handen hebbende , vergezeld van den Graaf,
te Dordrecht. IIij eisehte terstond , dat hem de stukken van het geding
overhandigd werden , voorwendende dat de zaak tot 's Graven-Regtbank behoorde. Indien de misdaad hoog verraad geweest ware , zoo
als sommigen widen , scheen W o I fe r d s voorgeven zoo ongegrond
niet als men te Dordrecht waande. Doch waarin de misdaad der
gevangenen bestaan hebbe , blijkt niet duidelijk zeker is het dat
de Schepenen de stukken weigerden over te geven , ernstig beweerende dat zulks met hunne voorregten streed. W o 1 fe r d hierover
verstoord , dreigde de Schepenen met de gijzeling en beval eenige
van hen den Graaf te volgen , die terstond hierop , over Delft naar
'8 Gravenhage vertrok. Die Schepenen , welke W o I fe r d geboden
had te Delft te komen , liepen om het voorstaan hunner voorregten meest bij hem in het oog. Men oordeelde hierom te Dordrecht , dat zij niet onverzeld vertrekken moesten. Hun werden derhalve een goed aantal gemagtigden nit de Wethouderschap toegevoegd , zoodat zij in het geheel tien of twaalf sterk waren.J a n
de Mole naar en Pieter Heeren Tielemanszoon zijn de
eenige dier Gemagtigden , welke men met naam en bijnaam genoemd vindt. Nog drie anderen Jacob, Hein en P a u w e 1 s worden , na het eenvoudig gebruik dier tijden , alleen bij hunne voornamen beschreven , van welke de twee Iaatsten meest voor de voor-

regten geijverd hadden. Ook bleven zij te Delft, terwijl eenige der
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anderen den Graaf te 's Gravenhage kwamen spreken. Nadat zij
pier eenigen tijd vertoefd hadden , alzoo Graaf J a n buiten W o lfe r d , die eerst niet ten Hove was , geen besluit kon nemen , vroeg
men hen naar de andere Afgevaardigden , in het bijzonder naar
Hein en Pauw els, die nog te Delft waren. Dit deed hun vermoeden , dat men iets ergs met deze twee voor had, die hiervan
gewaarschuwd terstond naar huis keerden. De Graaf en W o 1 fe r d
begaven zich ook kort hierop naar Delft, waarschijnlijk met oogmerk
om de twee ijveraars te doen vatten. Doch toen men vernam, dat
zij vertrokken waren , deed hij de anderen op het stadhuis roepen
ten bijwezen van den Graaf en van de Schepenen aldaar. De Dortenaars , om zich te verdedigen , wilden hun beding met den Baljuw doen voorkomen als eene overeenkomst om de straf naar goedvinden te verligten of te verzwaren. De Baljuw , over dit verdraaijen
van de zaak in drift gerakende, heette het liegen. Allen aanwezigen
begonnen over die uitdrukking, welke in 's Graven tegenwoordigheid
te gevoeliger was voor dien het aanging, te morren en Aloud niet
gezind het woord -in te trekken , zei dat hij het tegen ieder , met
het zwaard in de hand , in besloten kamp staande wilde houden.
Doch die van Delft oordeelden dat men der steden voorregten aan
den uitslag van een kampgevecht niet hehoorde te wagen. Toen
wendde men het over eenen anderen boeg. Hein en Pau w els
werden in het ongelijk gesteld, omdat zij den Graaf niet durfden afwach ten. Nen kreet dit voor wederspannigheid uit , en nam het zoo
euvel , dat de Graaf de stad Dordrecht met zijne ongenade dreigde ,
en verstoord naar 's Gravenhage terug keerde. De Afgevaardigden van.
Dordrecht wederom te huis gekomen zijnde en verslag gedaan hebbende van '8 Graven bedreigingen , nam men dit zoo zeer ter harte ,
dat men besloot zich in staat van tegenweer te stellen. Terstond
werden er vier Burger-Hopluiden gekozen. Men vaardigde brieven
af aan alle de goede steden van Holland en Zeeland , die gebeden.
werden , zich de zaak van Dordrecht, als eene gemeene zaak , te willen aantrekken. Kortom, men verzuimde niets , om zich tegen den
Graaf of liever tegen Heer W o 1 fe r d en den Baljuw Aloud,
ou
sterk te maken.
't Leed niet lang of de stad werd belegerd. W o 1 fer d had voor ,
haar den toevoer af te snijden en haar daardoor tot onderwerping
te brengen. Witte van Ha amstede werd op het huis van
Putten gelegd Nikolaas van Kats lag beneden de stad te Al.
blasserdam , en hield uitleggers op de Merwede , die de vaart naar de
stad beletteden. De Baljuw A 1 o u d , wien het huis Kraaijenstein,
te Sliedrecht haven Dordrecht gelegen , aanbevolen was, had den
stroom met paalwerk belemme•d. Eene enkele kogge , onder zijn
bevel staande , bij nacht ondernomen hebbende de stad te naderen
verwekte zooveel opschudding onder de burgerij , dat elk te wapen
liep en zoowel te water als te land de stad uit naar Kraaijenstein.
toog. A loud , die toen niet op het huis was, mengde zich bedektelijk onder den hoop, en had het geluk van onbekend te blijven
13
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tot dat hij voor het huis gekomen zich omwendde en met eenigen
der zijnen op de burgers aanviel. Al wijkende geraakte hij over
de valbrug binnen bet slot , bij welke gelegenheid Hein, de dappere
voorvechter der Dordrechtsche vrijheden , in het water gedrongen
werd. Eer men hem gered had , was de valbrug wederoni opgehaald. De burgers , geen voornemen hebbende om 't slot te winnen,
keerden schier zonder verlies terug. Doch van A louds zijde waren er eenigen gesneuveld. Dit viel in bet laatst van Julij voor.
Naauwelijks echter hadden die van Dordrecht het otnkomen van
W o 1 fe rd van B or ssele vernomen , of zij trokken voor Kraaijenstein , dat zich welhaast op genade en ongenade moest overgeven.
Aloud en eenigen der zijnen , gevankelijk naar Dordrecht gevoerd ,
waren naauwelijks aan de stadspoort gekomen of zes hunner , onder welke ook A 1 o u d , werden door het gemeen dood geslagen.
Zie B ale n, Beschrijving van Dordrecht, bl. 7, 724 en 725;
C. Commelin, Beschrijvinge der Stadt Amsterdam, bl. 103,
104 en 106; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. III. bl. 115, 124,
125 en 127 ; Kok , Faded. Woordenb. D. II. H. 422-425 ;
Chalmot, Biogr. Woordenb.; Bilderdijk, Geschied. des Pa.
derl. D. II. H. 290-302.
ALPIIEN (ANTomus vAN) , geboren te Boxtel den 16 Mei 1748 ,
werd , na te Leuven zijne studien volbragt te hebben, in 1774 Licentiaat
in de Godgeleerdheid en Lector van het collegie van Driutius tot
in 1777 , toen hij tot Kapellaan in zijne geboorteplaats werd aangesteld. In 1782 werd hij tot medebestuurder en opvolger van den
Apostelijken Vikaris van het bisdom 's Hertogenbosch , Andreas
Aerts, benoemd ; terwij1 hij tevens de bediening aanvaardde van
Kapellaan te Schijndel , waar gezegde Vikaris de Pastory waarnam ,
doch waarvan deze in 1787 afstand deed , als wanneer van A Iphen die bekwam ; terwijl hij tevens een groat deel had in het
bestuur van het bisdom , hetwelk hem na de dood van Aerts,
den 13 Augustus 1790 , geheel werd opgedragen. Bij den inval
van het Fransche leger, in 1794 , zorgde hij te midden van de plunderingen en lasten des oorlogs , dat zijne onderhoorigen, wier godgeleerde studien te Leuven, door het vervoeren der Hoogleeraren
en andere omstandigheden , waren afgebroken , die elders konden
voortzetten. Onder de Bataafsche republiek hielp hij den vrede
en de stichting in de kerk bewaren , en verkreeg belangrijke middelen , om zijne onderhoorigen in het onderhouden van kerken en
Bedienaars te ondersteunen. Onder de regering van Lode w ij k
Napoleon, bij wien van Alph en zeer in achting stond, wist hij
standvastig de christelijke tucht en het gezag der kerk te handhaven.
Doch toen Lod e w ij k den 16 Maart 1810 de toenmalige provincie
Braband aan het Fransche keizerrijk had moeten afstaan , werd van
Alphen den 14 April daaraan volgende door militaire magt uit
zijne pastory gehaald en op het kasteel van Vincennes in verzekerde
bewaring gezet , omdat de Vikaris weigerde God openlijk met de gemeenten to danken voor de inlijving van Bataafsch • Braband in het
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'Fransche keizerrijk, en Been creel had willen nemen in de vreagdebedrij ven over het toen door Napoleon ondernomen tweede huwelijk.
Volgens het gevoelen van sommigen was echter het voorname doel van
deze handelwijze, om van Alph en te noodzaken tot medewerking bij
het oprigten van het nieuwe bisdom van 's Hertogenbosch , hetwelk de
Keizer kort daarna uit gedeelten van zes onderscheidene kerkelijke
distrikten wilde oprigten. Ook werd hij reeds den 21 December daaraanvolgende uit de gevangenis ontslagen , naar Mechelen en vervolgens
naar Antwerpen gezonden om zijn kerkelijk gezag aan den nieuw
benoemden Bisschop of te staan of mede deelen; daar hij dit
evenwel uit gemoedsbezwaar 'weigerde, werd de Vikaris weder naar
Parijs verbannen. Hier verbleef hij tot na den val van N a p oleon , wanneer hij den 24 April 1814 , tot groote vreugd van zijne
onderhoorigen , in zijn bisdom en pastory terug keerde , waar hij
werkzaam bleef tot op zijn overlijden den 1 Mei 1831.
Zie (A. van Gil s) , Katholyk Neijerysch Memorieboek ,
bl.
125-128; Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv.
Herb, D. IV. bl. 552.
ALPHEN (DANIEL vAN), geboren to Leyden in 1660, zoon van
Daniel van Alphen, Burgemeester van Leyden , en Tanneke
d e 11 a m o u t s , was eerst Raad in de vroedschap , vervolgens Schepen en daarna Burgemeester zijner geboortestad. Hij was zeer bedreven in de Latijnsche en Grieksche talen , als ook in de oudheden
en historian , daarbij zeer ervaren zoo in de Romeinsche als Vaderlandsche regten , voegende bij eene ongemeene kunde in de oudere
en latere geschiedenissen dezer landen , en in de wettige voorregten
en geregtigheden van bet yolk en de steden , ook eene uitmuntende
vrijheids- en vaderlandsliefde, gepaard aan een doorschrander oordeel , minzame nederigheid en vriendelijke deftigheid. Niet zelden
verdedigde hij ook , zoo bij monde als in geschrifte , gedurende
den tijd van twee en vijftig jaren , dat hij lid der vroedschap was ,
de regten van het yolk, des geheelen Vaderlands en inzonderheid
der stad Leyden , manmoedig en met klem van redenen tegen elken
onwettigen aanval. De herinnering hiervan maakte de stedelijke
regering voor hem dierbaar,, door hem in 1706, toen hij met de
waardigheid van eersten Voorzitter der Schepenen was bekleed, een
geschenk te vereeren , zijnde eene zilveren vergulde bokaal met
deksel , fraai gewerkt, pronkende met het gekroonde wapenschild der
stad , ter wederzijde gehonden wordende door twee leeuwen , en
staande op eenen insgelijks zilveren vergulden schotel , op welke
men las:
Do D. v. Alphen, D. F.
Qui populi leges , et jura tuere Senatus ,
Dum fluit ingenua pagina scripta manu ,
Munera to Batava judex lieet , accipe dextra ,
Quae dedit haec , debet plus tua Leyda , tibi.

d. i.
Aan den lIeer D. van Alphen Danielsz.
Gij , die het regt des Raads, de wetten van het yolk
Beschermt, terwijI uw pen hen beide strekt ten tolk.
Ontvang 't geschenk waardoor men u, schoon Regter, huldigt.
Uw Leyden , die 't u gaf, is meer aan u verschuldigd.
Deze bokaal berust thans bij de familie van Al ph en te 's Gravenhage.
Van Alph en overleed den 10 Julij 1737 ; bij zijne echtgenoote,
Geertruida van der Maarsche, was hij vader van vijfzonen,
van welke drie slechts weinige dagen hebben geleefd , doch de beide andere , Daniel en Pieter zijn gehuwd geweest en kinderen
hebben nagelaten.
Zijn wapen was van zilver met eene achtpuntige ster van sabel.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb. ;
Scheltema, Staatk. Nederl.
ALPHEN (DANIEL vAN) , een kleinzoon van den voorgaande , en
noon van Daniel van AI phen, eerst Secretaris der vierschaar
van 's lands universiteit en later Griffier der stad Leyden , en van
Sara v an B a n chem, was geboren te Leyden den 7 November
1713. Zich reeds vroeg aan de letteroefeningen overgevende , maakte
hij daarin zulke groote vorderingen , dat hij den 17 December 1735,
op de plegtigste wijze , dat is , zoo als men zulks gewoonlijk noemt,
met de kap tot Doctor in de Regten bevorderd werd. Ilij, die reeds
voor zijne promotie (in 1734) tot Commissaris van de huwelijksche
zaken der stad Leyden was aangesteld , werd in 1742 tot Raad in
de Vroedschap, in 1747 tot Weesmeester, in 1748 tot Schepen
en in 1749, afstand doende van zijne Raads- en Sehepenplaats,
tot Griffier van die stad benoemd, van welken laatsten post hij echter , op zijn verzoek , den 9 November 1778, behoudens den eertitel , ontslagen werd. Niettegenstaande de veelvuldige bezigheden
aan zijne onderscheidene ambten verknocht , vergat hij echter de
edele letteroefeningen Diet, die zijn vermaak waren en tot aan zijne
dood , den 16 Julij 1797, hem bezig hidden , zoo als de door
hem uitgegeven schriften daarvan ten getuige strekken; want , hoewel hij zijnen naam niet op den titel plaatsee, is het echter zeker,
dat men hem te houden hebbe voor den schrijver van zeker traktaatje, nopens het regt der overheden in het kerkelijke, hetwelk gevoegd bij eenen herdruk van eene andere verhandeling , ten titel
voerende : het Predikarnpt en 't Recht der kerke, bepaald naar
de Regelen van Gods woord, en de gronden van onze .Reformatie , in het jaar 1660 door Lambert van V e l t h u y s e n voor
het eerst in het licht gezonden , door hem in het jaar 1755 te
Leyden is • uitgegeven onder den titel van : het Recht der Overlieden over kerkelijke Persoonen en zaaken in twee Verhandelingen voorgesteld en verdedigd ; terwijl dit traktaatje, daar de eerste
druk spoedig uitverkocht was , reeds in het volgende jaar voor de
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tweedemaal in het liclit verscheen , doch aanmerkelijk vermeerderd,
in eene geschiktere orde gebragt en met eene voorrede voorzien ,
waarin de geschiedenis van dit geschrift ontvouwd werd. Toen de
onvermoeide F r a ns va n Mieris, na het eerste dee' van de Beschrijving der Stadt Leyden, in het jaar 1762, te hebben in
het Licht gegeven , voor het afwerken van het tweede deel in het
volgende jaar overleden was , nam van Alphen de voltooijing
van dat werk op zich , zoodat dit deel , waarvan men Nina de helit
aan hem te danken had , in het jaar 1770 te voorschijn kwana.
Dezen arbeid zette hij voort en gaf in het jaar 1784 een derde deel
dier Beschrijving in het Licht; waarbij, weinige maanden later ,
in een uitvoerig berigt over zijne voorouders en stamgenooten door
hem geschreven , en naamloos in het Vaderlandsch Woordenboek
van K o k geplaata , eene belofte kwam , dat men eerstdaags nog
een vierde deel te wachten had , en bovendien nog andere voortbrengsels van zijne noeste vlijt, ten nutte en ter bevordering van
de vrijheid en het welzijn van ons Vaderland. Eene belofte, welke
evenwel niet is nagekomen , niettegenstaande van Alphen, na
dien tijd, nog omtrent twaalf jaren geleefd heeft. , •
Hij was reeds aanstonds na de openlijke oprigting van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden Lid daarvan, en
bekleedde onderscheidene jaren den post van Voorzitter. Sedert
1771 was hij Directeur van het Zeeuwsch genootsehap der Wetenschappen , destijds nog te Vlissingen gevestigd.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ; J. W. te Water, Aanspraak
in de Jaarlyksche Algem. Vergad. van de Maatschappij der
Nederl. Letterk. te Leyden, den 22 Aug. 1797. bl. 2-7 ; C h a Im o t ; Biog. Woordenb.
ALPHEN (DANIEL FEANcors VAN) , geboren te Utrecht , den 30
Augustus 1774, was een zoon van den na te melden, als Staatsman ,
Geleerde en Dichter eerbiedwaardigen, Mr. Hier on y mu s van
Alphen en van Johanna Maria van Goens. Na zich aan
de Hoogeschool te Leyden in de regten te hebben geoefend , maakte
hij , toen er, in 1791 eene commissie naar de Nederlandsche OostIndische bezittingen werd gezonden, van de hem aangeboden gelegenheid gebruik , oat die reis mede te maken, en vertrok in de
maand December met het voornemen , om bij zijne terugkomst de
studie weder op te vatten. Eerst diende hij als cadet bij de marine,
werd vervolgens in 1793 tot tweede Luitenant benoemd , en bled
in dienst tot in 1796, toen hij , even als alle Zeeofficieren, die
het huis van Oranje waren toegedaan , werd afgezet. In 1797
zich genoodzaakt ziende op Java te blijven , ging hij in de
dienst van het Indisch Hollandsche Gouvernement over , en werd
achtervolgens tot onderscheidene ambten bevorderd, zooals tot Secretaris . van het Gouvernement en tot Resident van Soerabaja.
In deze laatste betrekking bragt hij , in 1807, er veel toe bij , om
het land , de stad Soerabaja , en de geheele handelsvloot , welke naar de Moluksche eilanden besternd was, voor eene geheele
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vernieling te bewaren , waarmede zij zich bedreigd zagen, ten gevoTge
van het gedrag van den Kolonel Cowell, die , met verkraehting
van het regt der volken , den zoon van den Engelschen Admiraal
Pellew, als Parlementair aan het burgerlijk bestuur van Soerabaja
gezonden , krijgsgevangen gehouden had. De Engelsche vloot , met
3000 man troepen aan. boord , was reeds de Swam van Menari doorgedrongen en zou alles verwoest hebben , indien het burgerlijk bestuur niet door verstandige middelen den dreigenden storm had
afgeweerd. Cowell werd in arrest gesteld , de opstand van 2000
man zij ner troepen werd onderdrukt en de zich in hechtenis bevindende Parlementair aan zijnen vader terug gezonden. Men deed
den Engelschen Admiraal eervolle voorslagen, die aangenomen werden en het land reddeden. De Gouverneur-Generaal Wiese
keurde deze handelwijze .niet alleen goed, mar prees die zelfs;
de. Generaal Daendels, die weinige maanden later op Java
kwam, dacht er anders over en wilde haar aan het oordeel van
eenen krijgsraad onderwerpen. Van Alp h e n weigerde zijn gezag
te erkennen , en bovendien verdacht van het eiland Java aan het
Fransche gezag te willen onttrekken , in geval het koningrijk Holland , zoo als men toen reeds voorzag , in het Fransehe keizerrijk
werd ingelijfd werd hij van zijnen post ontzet kort daarna werd
hem door den Generaal Da endels eene andere betrekking aangeboden , doch hij verliet Java in 1808 , om naar Europa terug te
keeren. Op dezen togt werd hij door de Engelschen gevangen genomen en begaf zich naar Noord-Amerika , waar hij geruimen aid
verbleef, In het vaderland aangekomen , vestigde hij zich , in 1810 ,
in de Provincie Gelderland. Hier vatte hij het ontwerp op , on)
met het Engelsehe Gonvernement middelen te beramen , ten einde
het eiland Java en zijne onderhoorigheden aan Nederland terug te
geven , onder het bestuur van den Erfprins van Oranje , later Koning Willem I, die dit voornemen goedkeurde. Van A l p h en
begaf zich met zijn gezin naar Engeland om bet ontwerp in wer ,
kingtebr.Duniseva183 4mkten
dat dit niet behoefde. Nadat het Vaderland zijne onafhankelijkheid
had herkregen , keerde hij derwaarts terug , werd tot lid der Provinciale Staten van Holland benoemd en was, in 1815, na de yestiging van het Koningrijk der Nederlanden , onder de eei'sten , die
door bet vertrouwen hunner medeburgers en op de daartoe gedane
voordragt nit de Provineiale Staten door den Koning tot Leden der
Tweede Kamer van de Staten-Generaal benoemd werden. Hij mogt
dit vertronwen telkens bij vernieuwing genieten , zoodat hij , tot aan
zijn uiteinde in die aanzienlijke betrekking werkzaam bled, in welke hij zich door onbaatzuchtige vaderlancisliefde , bescheidene vrijmoedigheid en grondige kennis der gewigtige belangen , welker verzorging hem mede was aanbevolen, loffelijk onderscheidde. Hij
everleed , op Stadwijk onder Voorschoten , den 16 October 1840.
Zijne redevoeringen deden hem als een man van hooge geestbeschaIrk% kennen , en schitterden niet zelden door trekken van vernuft
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en eclite staatlundige welsprekendheid. Zijn omgang was minzaatn
en door de verscheidenheid zijner kundigheden onderhoudend.
Voorts was hij een liefderijk echtgenoot , een wijs en zorgvuldig,
vader an zijn talrijk gezin , hebbende hij bij zijne echtgenoote,
Jeanne Guilelmine de Vignon, welke hem in 1808 door
den dood ontviel, en bij zijne tweede gade, Louise R udo 1phin e
Julie de V ign on, eene zuster zijner eerste vrouw , welke hem
overleefde , in het geheel zeventien kinderen , waaronder zeven zonen,
verwekt. Hij werd in 1815 met eenige andere geslachten , die zich voorbeen verdienstelijk gemaakt en ook wel vroeger tot den adelstand
behoord hadden , met den titel van Jonkheer in den Nederlandschen adelstand opgenomen. Koning Willem I. benoemde hem
in het jaar 1826 tot Ridder der orde van de Nederlandsche Leeuw.
Sedert 1817 was v a n A I phen lid van de lYlaatschappij der Nederlandsche Letterkunde.
Van hem zien het licht :
Jets over Armoede en het gebrek aan arbeid, in &trekking
tot huishoud- en staatkunde
Leyd. 1820. 8°.
Redevoering over het ontwerp van Wet der Geldleening ten
hehoeve van de Overzeesche Bezittingen , uitgesproken in de
Zitting der Staten- Generaal van den 27 Fehr. 1826 , vermeerderd net eene Inleiding en Aanteekeningen , Leyd. 1826. 8°.
Zie : Biogr. Nation. ; N. Siegenbeek in de Handel. der
Jaarl. Vergad. van de Maats. der Nederl. Letterk. to Leyden,
gehouden den 17 van Zoinerin. 1841.
AMEN (DIRK VAN), een zoon van Daniel v an Alphen
en Adel h e i de v an S w i et en , was een opregt en getrouw boezemvriend van Re i n o u d v a n Br e d erode , Burggraaf van
Utrecht en bleef ook zijne weduwe en kinderen met raad en daad
bijstaan , ten gevolge waarvan hij , toen Wa Ira v en van Am-.
merzode en Reinier van Broekhuizen zich, in 1477, van
Vianen meester maakte , met eenige andere Edellieden aldaar werd
gevangen genomen en tot op zijne dood , welke eenige jaren daarna
voorviel , gehouden. Bij zijne echtgenoote J o 1 a n d a van Noo r dw ij k liet hij eenen zoon na, genaamd Dan i e I.
Zie Kok, Vaderl. Woordenboek ;
Chalmot, Biograph.

Woordenboek.
ALPHEN (FLoius vAN) diende reeds vroeg in de veertiende eeuw
onder illem van Henegouwen , den vierden Hollandschen
Graaf van dien naam , wien hij op zijnen togt tegen de Friezen volgde. Teen het leger van dien Graaf in September 1345 , omtrent
Stavoren , was geland , sneuvelde v an Alphen , even als een
groot aantal andere Edelen en de Graaf zelf. Hij liet eenen zoon
na van den zelIden naam , die in bet jaar 1363 Hoogheemraad van.
Rijnland was en in of nabij Leyden moet gewoond hebben.
lezen wij dat de burgers dier stad , toen er in het jaar 1381
tusschen hem en eenige Hollandsche Edelen een hevig geschil
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ontstaan was , zijin huis bestormde, om daarin eenige Edelen op te
zoeken en ze er uit te halen.
Zie A. Ferwerda, Adelijk Wapenboek der VII Provincign ,
op het woord; Kok Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr.

Woordenb.
ALPHEN (HERMAN vAri) de tweede zoon van Hendrik S i mon s
van Al phen, koopman, Raad en Burgemeester te Hanau, en van
Sara Jacoba van de W al werd gehoren den 22 Julij 1712.
Hij werd in het jaar 1739 Predikant te Ottoland- en- Neder-Blokland, in het jaar 1741 te Asperen, in het volgende jaar te Montfoort en eindelijk in het jaar 1755 Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en kerkelijke historian te Hanau,•welken post hij aanvaardde
met eene oratie de Haereditate Mundi Terraeque Piis Novi Tes-

tarnenti promissa , quamque ii ex parte jam adierunt et adhuc adituri sunt. Kort daarna werd hij tevens tot Consistoriaal
Raad aangesteld. Behalve zijne oratie heeft hij in het Licht gezonden : Ontleedende verklaring over het VIIIste Kapittel van
Balomon's spreuken, Leyd. 1750, 4°. (1). Hij overleed den 25 Januarij 1767 te Nieuw-Hanau, zonder mannelijk oir na te laten , hebbende bij zijne echtgenoote Maria van Muss ch en broek, eene
dochter van den beroemdcn Leydschen Hoogleeraar Piet er v an
M us s eh enbroek slechts eenen zoonverwekt, genaamd Hendrik,
die maar weinige dagen geleefd heeft.
Zie Kok Vaderl. Woordenb.; Chalmot Biogr. Woordenb. ;
G1asius Kerkel. Nederl.
ALPHEN (HIERowntus vAx), geboren den 9 Mei 1700 te Amsterdam, was een zoon van Hieronymus Simons van Alp hen, die later volgt en van diens tweede vrouw Mar tina Jan sd o c h ter B i 1 er. Na zijng studien volbragt te hebben werd hij
eerst in het jaar 1724 Predikant te Nieuw-Loosdrecht. Nog aldaar
staande , kwam hij in 1725 bij de Curatoren der Hoogeschool te
Harderwijk in aanmerking, om tot opvolger van den Hoogleeraar
er benoemd te worden. Vervolgens werd hij in het jaar 1726
Predikant te Leeuwarden en eindelijk in het jaar 1733 te Amsterdam. Behalve eene Latijnsche verhandeling

De terra Chadrach et Damasco
heeft hij geschreven

rerklaringen van het XXIV en XXV Hoofdstuk des Euangeliums van Mattheus , Leeuw. 1734. 2 deelen 4° , in welk
doorwrocht werk 's mans oordeelkunde en geleerdheid allezins
doorstraalt. •
Korte schets der Godgeleet dheid, Utrecht 1748. 4°.
terwijI hij zich tevens als beoefenaar der Nederduitsche dichtkunst
heeft doen kennen door:

(1) Pit wordt door Be. Glasius ten onregte aan den Hoogleeraar H i e—
r ony ma s Simo ns van Alph en toegeschreven.
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Honderd geestelfike Liederen in dichtmaat gebragt naar
de
sangwijse van eenige der berijmde Psalmen Davids , van welke
de tweede druk verzeld van Eenige lieisgezangen, te Amsterdam
in 1748 in 12° het licht zag,
Vermoedelijk 'zou de geleerde wereld nog weer vruchten van zij nen ijver ten nutte der Christelijke kerk hebben molten verwachten ware hij niet eenige jaren voor zijne dood bezocht geworden
door zware ziekten en ongemakken en daaruit gevolgde lamheid
en velerhande het ligchaatn en den geest nederdrukkende kwalen,
welke hem noodzaakten in 1757 zijne dienst ceder te leggen. Hij
overleed te Gouda tusschen den 21 en 22 April 1758. Bij zijne
vrouw Judi th Anna limber eene dochter van 11 erman uber, Lid der gedeputeerde Staten van Friesland, heat hij geese
kinderen verwekt.
Zie K o k , Vaderl. IJ"oordenb. ; Chalmot , Biogr. J'Poordenb.;
Glasius, Kerkel. Nederl.
ALPIIEN (Mr. litEnowymus VAN), geboren te Gouda den 8 Augustus 1746 , was een zoon van Mr. Johan van A 1phen ,
Raad in de Vroedschap en Schepen der stad Gouda , en van diens
voile nicht Wilhelmina Lucia van Alphen. Daar hij reeds
in zijn vierde levensjaar zijnen vader verloren had , was in zijne eerste jeugd zijne geheele vorming aan zijne teedere en refit christelijke moeder toevertrotiwd terwijl , nevens haar,, zijn eenige oom van
vaders zijde , de hier boven vermelde geleerde en vrome Amsterdamsche Predikant Hi eronymus van Alphen , wiens naain
hij ook droeg , daarop den voornaamsten invloed had. Het schijnt
dat de jeugdige van Al phen eerst het voornemen had in de
Godgeleerdheid te studeren , maar dat het tweede huwelijk zijner
moeder met Mr. T. A. B o d d e n s en diens aanzienlijke betrekking
in de maatschappij , aanleidink gegeven hebben , dat van A 1phen
tot de studie der Regtsgeleerdheid bestemd werd. Doch behalve
zijn hoofdvak beoefende hij ook met lust en ijver de fraaije letteren en wetenschappen , de godgeleerdheid , de geschiedenis en de
dichtkunst. In alle deze vakken heeft hij onvermoeid en met gelukkig gevolg gearbeid. Reeds in zijne jeugd verwierf hij hoogachting en roem aan de Utrechtsche en Leydsche Hoogescholen ;
op de eerste verdedigde hij , onder voorzitting van den Hoogleeraar
in e i n a rd T y d e m an , eene verbandeling over zekere soort van
echtscheiding , doorgaans de scheiding van tafel en bed (1) geheeten , welke ieders wel verdienden lof wegdroeg , en te Leyden werd hij
den 1 November 1768 tot Meester in de Regten bevorderd , na
het verdedigen van eene dissertatie Over den Regtsgeleerde J a v olenus Priscus (2).
(1) Dissertatio Juridica morals de eo quod justum est circa tori et
mensae separationem.
(2) Specilegia de Javoleno Prisco , Jureconsulto, et specimen observa-

tionum ad quaedam ejusdem fragmenta in Pandectis obvia.
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Lich vervolgens als Advocaat te Utrecht gevestigd hebbende gat
bij gemeenschappelijk met Pieter Leona rd van de Kastee le
te Utrecht in 1772 en volgende jaren Proeve van stichtelijke
Mengelpoezy uit (1) , waarin men het eerst weder , na het verval
van de Nederlandsche poezij , eenen meer gekuischten toon voor de
uitdrukking van godsdienstige gevoelens hoorde. Hicrop volgde in
1774 eerie Verhandeling over den Eed der Utregtsche Bis-

schoppen , genaamd den Eed net zeven stolen , in het tweede
deel der Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden , opgenomen. Toen een der zoogenaamde Nieuwe
Hervormers in Duitschland , Johan Augu s t Eberhard, in zijne

Nieuwe Apologie van Socrates of Onderzoek der Leere , aangaande de zaligheid der Heidenen , de noodeloosheid van het
positive Christendom tot 's menschen behoudenis beweerd , en den
Heidenschen Wijsgeer de zaligheid toegezegd had, op gronden , die
alle de hoofdwaarheden der Protestantsche belijdenissen ondermijnden of tegenspraken , besloot van A l p h en eene uitvoerige wederlegging van den Duitschen Neoloog te schrijven , welke bepaaldelijk was ingerigt om eene verdediging der grondwaarheden van
het Protestantismus te zijn en slaagde daarin niettegenstaande
eene, ernstige tusschengekoinen ziekte , zoo gelukkig , dat het
.werk in 1775 , onder den titel van : Eenige leerstukken van den

Protestantschen Godsdienst , in eene beoordeeling der gronden
op tvelken de zaligheid den Heidenen door den Beer E b e rha r d wordt toegewezen, verdedigd, te Utrecht in het bat verscheen,
waarvan alle de Utrechtsche Hoogleeraren verklaarden , » dat zij deze
» schrandere en bondige verdediging en wederleggingen van de te» genstellingen der valsch genaamde wetenschap met genoegen gezien
» hadden." Omtrent twee jaren later , in 1777 , verschenen zijne
Gedichten en Overdenkingen, welke bundel twee malen herdrukt is.
In laatstgenoemde jaar leverde v a n A.1 p h en eene vertaling der beroemde Verhandeling van den Duitschen geleerde en wijsgeer T h om a s A bb t Over de verdiensten , en in 1779-1780 eene vertaling of liever omarbeiding van Riedeis Theorie der schoone
Kunsten en Wetenschappen , in 2 deelen , in welk voortreffelijk
werk en in zijne ten jare 1782 verschenen Dichtkundige Verhandelingen hij het resultaat leverde zijner overdenkingen bij het
lezen van al , wat er voortreflelijks over de kunst in het gemeen
en de dichtkunst in het bijzonder,, door Engelsche, Fransche , Hoogduitsche en andere Wijsgeeren en Belletristen in het licht gezonden
was. Van A I p hie n s in 1779 in bet licht gezonden Nederlandsche Gezangen does ons betreuren , dat hij niet meer onderwerpen uit ooze Vaderlandsche Geschiedenis bezongen heeft. » Welk

(1) Later vijf inalen herdrukt,
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» eene kracht van uitdrukkini," zegt een bevoegd oordeelkundige (1),
» welke stoute beelden , welke schoonheden van den eersten rang
» treft men in de weinige reeds aan , die wij van hem bezitten !"
Doch weer roem dan door dat alles heelt van A l p h e n zich verworven door zijn van 1778-1781 voor het eerst in het Licht verschenen , doch sedert herhaatde malen herdrukte, Kleine Gedichten
voor kinderen , » eene soort van poezij. waarin hij , zonder ietnands
» wederzeggen , ja boven alle bedenking zoo zeer de grootste is , dat
» hij. verdient de Eenige genoewd te worden , als door niemand
» onder ons bij zijn Leven gee'venaard , door niemand na zijn ver» scheiden achterhaald" (2); ja waarvan men de wedergade misschien
in geen andere taal aantreft (3). Onmiddelijk daarop , in 1783,
volgden de Mengelingen in proza en poezij (4) , met Gedichten
voor Elize (godsdienst en lielde) , en de drie beroemde cantaten :

de Doggersbank , de starrenhemel en de hoop der zaligheid,
» waarin ," zoo als van Kampen (5) teregt zegt , » de zuiverste
»huwelijksmin door vurige godsvrucht niet verzwakt maar geheiligd
» wordt ,. en Cantaten, meesterstukken , die noch voor noch na hem
» in Nederland hu,nne wedergade hebben gezien."
Inmiddels was van A I p h e n in 1780 aangesteld tot ProcureurGeneraal bij het Hof van 'Utrecht , en had geen Bering aandeel in de
politieke bewegingen van het heilloos tijdvak van 1780 tot 1787 ,
gedurende hetwelk hij zich als een getrouw aanklever van het Buis van
Oranje deed kennen , hetgeen onder anderen bleek uit een breedvoerig 4dvys , dat hij in October 1787 den Prins aanbood, tot sistering

van alle vervolgingen , om de liefde der overwonnenen te winnen , enz. Niettegenstaande de bezigheden aan zijne ambtsbetrekking verknocht wist van Alphen nog tijd .te vinden tot
het beantivoorden van eene in 1782 door de Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde uitgeschreven prijsvraag : Over de ken-

merken van waar en valsch vernuft , als ooh, over de behoedmiddelen tegen het laatste , waarmede hij de zilveren medailje behaalde (6), eu zond hij omstreeks 1786 eene met zeer werkelijke
(1) W i t s e n Geysbeek, W oordenb. der Nederd. Dichters ,
D. I.
blz. 19.
(2) Dit oordeel over het Boekje van v a n dip h en , zoo als wij het in
onze jeugd heetten en onze kinderen het nog noemen , vindt men in J.
Clarisse, Over Hieronymus van diphen , als Dichter en Kinderdichter,
blz. 44.
(3) Men zie dit beweren ten opzigte van Duitschland bevestigd door Dr.
J. C h. B. G i t t e r m a n n , Voorrede voor zijne ten jare 1832 te Emden verschenen vertaling van van Alphe n's Kleine Gedichten veer kinderen.
Behalve deze is er nog eene Eloogduitsche vertaling van dat werkje door
eenen ongenoemde te Essen , in het Licht verschenen , en van den Beer A' u g.
Clavar eau bestaat er eene welgeslaagde bearbeiding in de Fransche taal ,
die in 1834 te Utrecht is uitgekomen.
(4) Deze Mengelingen kwamen in 1792 vermeerderd, nogmaals te Utrecht
nit , en daarna nog eens in 1802.
D. II. bl. 376.
(5) Geschied. der Nederl. Letteren en Wetensch. ,

(6) Zie Gerken van de Maatschappij der ZYederlandsche Letterkunde to
Leyden , D. VII. bl. 163.
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nasporingen en uitgebreide geleerdheid zamengestelde prijsverhan&bug : Over de voortreffelijkheid der burgerlijhe weigeving van
Mozes boven die van Lycurgus en Solon , bij T e y 1 e r s Tweede
Genootschap in , waarvoor hem de gouden medaille nerd toegekend (1), terwijl hij tevens in laatstgenoemd jaar
De gronden
mijner geloofsbelijdenis openjelegd voor mipte kinderen
(2) het
Licht deed zien.
In bet voorjaar van 1789 tot Raad en Pensionaris der stad Leyden
aangesteld , zag hij » de noodzakelijkheid en zijne verplibting in , om
» door eenen gezetten arbeid die kundigheden op te doen , welke hij ,
)) of nog in 't geheel niet , of te oppervlakkig en te weinig in bijzon» derheden bezat , en echter hebben moest , zou hij aan zijne ver» pligting en bestemming kunnen beantwoorden " (3). Gedurende
zijn verblijf te Leyden zijn er dan ook slechts eenige kleine stukjes
van van A 1phen uitgegeven , zoo als Missive aan den Gene-

raal D u rn o u r ier, bij gelegenheed van deszelfs zoogenaamde
proclamatie ; .flan den standvastigen , menschlievenden en onvervaarden verdediger der Willemstad (v an Boet l a e r);
op den 8. Maart 1793 aan Willem den Vijfde ; een woord
op zijn tijd, bij gelegenheid van den aanstaanden Dank-, Fasten Bededag en De ware Volksverlichting , met opzigt tot Godsdienst en Staatkunde , heschouwd in haren aard , oogmerken ,
grenzen , bronnen en gevolgen, Utrecht 1793. 8°. (4).
Ten gevolge zijner benoeming tot Raad en Thesaurier-Generaal van
de Unie, welke in Junij 1793 plaats had , moest van A !ph e n
zich met der woon te 's Gravenhage vestigen , waar hij dan ook
voortaan zijne dagen sleet. Het was in die gewigtige betrekking ,
dat lib in 1793 , de lnleiding opstelde tot de (zoogenaamde) Generale Petitie en Staat van Oorlog voor den .fare 1794 , door den
toenmaligen Prins Erfstadhouder aan het hoofd van den Raad van
State en corps voorgedragen ter vergadering van de Staten-Generaal
den 27 December 1793. Ook de Petitie en Staat van Oorlog voor
1795 is door van A 1 ph en vervaardigd en met de gewone plegtigbeid gehezigd in de vergadering van 30 December 1794 (5). Slechts
anderha1fjaar was hij in laatstgemelden post werkzaam , want bij de
Omwenteling van bet jaar 1795 1egde van Alphen zijn ambt
neder, en bragt het overige zijner dagen, tot op zijn overlijden den
2 April 1803, ambteloos , dock niet werkeloos, door , want in 1796
verrijkte hij ooze letterkunde met Kleine 'hydrogen tot bevordering
van Wetenschap en Deugd, welke in 1799 gevolgd werden door
De Christeliike Spectator , in twaalf Vertoogen , en in 1801 het
(1) Yoorkomende in het IXde Deel der Verhandelingen van dat Genootschap.
(2) Van dit werkje verscheen in 1793 een tweede druk,
(3) Mengelingen in proza en poizy, Yoorr. bl.
(4) Van hetwelk helaas 1 niet meer dan het eerste gedeelte het licht heeft
ge zi en.
(5) Beide stukk en zijn gedrukt in de Mnemosyne (Derde v'erzameling),
D. II. bl. 91-138.
,
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laatste en uitgebreidste werk van zijne hand : Predikt het Evangelium alien Creaturen , eene Staatsmaxime in het ilijk van
Waarheid en Deugd, waarvan in 1803 de tweede druk verscheen.
Inmiddels Het van Alphen ook de tier niet aan de wilgen • hangen, maar tokkelde nog met krachtige hand de snaren , zoo als blijkt
uit Ter Gedachtenis , 's Hage 1800. 8°. en Proeve van Liederen
en Gezangen voor de openbare Godsdienst , 's Ilage 1801 en
1802 , van welke laatste onderscheidene in de Evangelische Gezangen zijn opgenomen. Tien jaren na zijnen dood zijn nog in het
licht verschenen : Nagelatene Schriften, gevonden in de papieren van Mr. Hieronymus van Alphen,
Utrecht 1813 ;
en weinig jaren geleden zijn alle zijne Gediehten voor het eerst volledig uitgegeven door de zorg van Mr. J. I. D. N e p v e u , onder
den titel van : Dichtwerken van Air. Hier ony mus v an Alphen, volledig verzameld en met een Levensberigt van den
Dichter verrijkt door Mr. J. I. D. N e p v e u , Utrecht 1838 en
1839. 3 dn. 8°.
Van Alph en is tweemalen gehuwd geweest , eerst in 1772
met Johanna Mari a van Goe ns , die hem bij haat' overlijden
den 13 Augustus 1775 drie zonen , onder welke de reeds boven
vermelde Daniel Francois van Alphen, naliet, en later in het
jaar 1781 met Catharina Geertruid van Valkenburg,
die hem overleefde en bij wie hij eene dochter Wilhelmina
naliet , welke bij den ramp van Leyden , den 12 Januarij 1807 ,
met hare moeder deerlijk omkwam.
Zijne afbeelding komt voor , bij J. C l a ri s s e , Over Hier on y mu s van Alp h e n als Dichter en Kinderdichter , Rott. 1836
en voor het derde deel der volledige uitgave zijner Gedichten.
Zie , behalve de hierboven reeds vermelde werken , J. W. t e
Water, Aanspraak in de Jaarl. Algem. Tergadering van de
Newts. der Nederl. Letterk. te Leyden ,
den 8 Oct. 1803 , bl.
22-36; Co1lot d'Eseury, Holl. Roern in Kunst. en Wetens.
D. I. Aant. 155 , II. bl. 37 en 38. IV. St. I. bl. 92. St. II. bl. 341,
345, 431 , 434, 447-449, 453-455, 477 en 478; Biographie
Nationale ; Nieuwenhuis, Woordenb. van Kunsten en Wetens. ; Algem. Woordenb. der Zamenl. ; Biographie Universelle ;
Glasius, Godgel. Nederl.; Mr. 11. J. Koenen, Hier on ymu s van Alphen, als Christen , als Letterkundige en
Staatsrnan , Amst. 1844 , en vooral het hier voor vermelde Leven
van Hieronymus van Alphen , door Mr. J. I. D. Nepveu
voor het derde deel der Dichtwerken.
ALPHEN (IIIERoxYmus SIMONS VAN) , de grootvader van den
voorgaande , geboren te Nieuw-Hanau den 23 Mei 1665, was waarsclibnlijk een arstammeling van lien, die in de tweede helft der
zestiende eeuw voor het geloof Nederland verlaten hadden : zijn vader
was Hieronymus Simons van Alphen, Koopman te NieuwHarlan , zijne moeder Catharina van der Crnyc e. Na gedurende
ITT jaren zich in de Godgeleerdheid te hebben geoefend werd hij in
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1687 tot Predikant te Warmond beroepen , van waar hij, na voor
eene beroeping naar Tiel bedankt te hehhen , in November 1691
naar Zutphen vertrok. Hier verbleef hij slechts twee jaren , daar
hij in 1693 naar Amsterdam werd berocpeu , welke stad zich in
zijn bezit mogt verhengen tot in 1715 , toen de Curatoren der
Utrechtsche Hoogeschool hem eenen leerstoel in de Godgeleerdheid
aanboden , op welke hij zoo door zijne groote geleerdheid , als
voortreffelijke gaven en uitmuntende deugden niet weinig heeft uitgeblonken. Als bewijzen zijner grondige studien heeft hij nagelaten :
Lijkrede op G. iinsla a r tat Ilebreen XIII :
7. Amst.
1694. 4°.
Verklaring over het IX. Kapittel van Daniels Boek.
Amsterd. 1716. 4°.
Over de twee brieven van Paulus aan de Corinthen.
Utrecht
1732. 2 deelen.
Specimina -analytica in epistolas Pauli quinque , ratione
ordinis temporis , quo scriptae sunt , priores.
Specimen analyticurn in ,Epistolam Pauli ad Ephesios.
Over den eersten Brief van Petrus , met de Bijlagen.
Amsterd. 1734. 2 deelen. 4°.
Redevoering over de Drieeenheit. Amst. 1734. 4°.
Oeconomia Catechesis Palatinae.
Over de CXI Psalm. Amst. 1735. 4°.
Ontledende verklari'ng en aantnerkingen over Psalm XXI
en XLI , XLVII en CXII , mitsgaders over het Lied van
Mozes Deut. XXXV. Amst. 4°.
Redevoering over het Jubelfeest te Utrecht.
4°.
Over de Brief aan de Thessalonicensen. 'Utrecht 1741. 4°.
Van A 1ph en schijnt nu en dan de Nederduitsche her te hebben ter hand genomen , zoo komt hij onder anderen in het stamboek van Joanna Koerten voor.
Hij overleed den 7 November 1742 , na driemaal te zijn gehuwd geweest , eerst met Judith van der Maarsche , die
hem geen kinderen naliet , toen met N a r t i n a J a n s doch ter
Biler, die hem vier zonen schonk , van we14 twee , met name
Hi eronymus en Johan hunnen vader hebben overleefd , en
daarna met Cornelia van den Togt, weduwe van Caspar
va n Rob en , in leven Vroedschap en Burgemeester der stad
Utrecht , bij wie hij Beene kinderen verwekt heeft. IIij liet den
roem na van een man te zijn geweest van ware godsvrucht , treffelijke hoedanigheden , sohrander oordeel , groote geleerdheid , en
versierd met alle christelijke deugden. Zijne verdiensten zijn door
zijnen ambtgenoot Draken bore h, in eene lijkrede , met levendige
klearen geteekend, Zijn portret staat voor zijn werk over den eersten Brief van Petrus.
Zie Kok, Taderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.;
Nieuw Woordenb. der Nederd. Dichters , ten vervolg op W i tsen Geysbeek; Glasius, Godgel. Nederl.
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ALPHEN (JAN vet) , een zoon van Daniel van Alphen ,
eerst Raad in de Vroedschap en daarna Burgemeester van Leyden

en van Tanneke Johannesdochter Derratnout, en alzoo
een broeder Aran den hier boven met lof vermelden Leydschen VrOedschap Daniel van Alphen , was Advokaat voor den Hove van
Holland , en een zeer geacht Regtsgeleerde , die zich bijzonder
verdienstelijk gemaakt heeft door in 1681 in een deel in folio nit
van den beroemden
te geven : .Ale de Regtsgeleerde Werken
Mr. Pieter Bort, Wiens dochter Wilhelmina Bort met onzen
van Alph en gehuwd was en hem twee zonen schonk , Daniel
van Alphen, Kommies ter Secretarie van Holland , en Gerrit
van Alphen, Schont van Soeterwoude. Jan van Alphen
overleed den 6 Maart 1709.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ; C h a l m o t , Biogr. Woor--

denboek.
ALPHEN (PETRONELLL CORNELIA VAN) geboren te Rotterdam in
of omstreeks het jaar 1763 en aldaar overleden den 16 Julij 1833,
was vermoedelijk eene dochter van Isaac Johan van Alphe n.
Zij heeft , ofschoon op den rang van geletterde vrouw geen aanspraak makende , zich echter zod door Gedichtjes voor de Jeugd,
welke in 1810 in hare geboortcplaats het licht zagen , als door een
aantal in Almanakken en andere dichtverzamelingen geplaatste zinrijke en meestal zedekundige en satyrieke dichtstukjes , in de Letterwereld bekend gemaakt. Aan fijn vernuft , schrandere menschen- en opgeklaarde godsdienstkennis paarde zij eene zeldzame
mate van menschenliefde , die niet schroomde eigen fortuin , rust ,
ja , ware zulks noodig geweest het leven , voor hare vrienden ten beste
te geven. Zij onderscheidde zich van hare kunstzusters doordien zij
in meer dan eene Letterkundige Maatschappij optrad , om hetgeen
zij harer her onttokkeld had , persoonlijk voor te dragen.
Zie Algemeene Konst- en Letterbode voor het jaar 1833. D. II.
,

bl. 49; Nieuw Biogr. Woordenb. van Nederl. Dichters.
ALPHEN (WILLER VAN) , een zoon van Jan van Alp hen en
van Geertruid. Paulusdochter Buis, geboren te Leyden
in 1608 , wend reeds op 23jarigen ouderdom. Secretaris van den
Hove van Holland , Zeeland en Friesland , welken post hij bekleedde tot den 27 ,September 1684, toen hij daarvan afstand deed ten
behoeve van zijn schoonzoon Mr. Pieter v a n S t a r c k , die met
eene zijner dochteren Angela van Alphen gehuwd was. Ilij
heeft zich bij de Regtsgeleerden van zijnen tijd zeer verdienstelijk
gemaakt door een formulier-boek , zoo van allerhande requesten ,
mandamenten , conclusien , als van andere memorien , advertissemen-

ten van regten en soortgelijke schriften, hetwelk hij onder den naam
van Papegaai of Formulierboek in het licht zond en ten minste
zes drukken beleefd heeft , zijnde de laatste in 1720, te Utrecht ,
in twee deelen uitgekomen.
Van Al ph e n, die in Junij 1691 overleed , was tweemaal gebawd geweest. Bij zijne eerste vrouw C a t h a r i n a Doublet had
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hij eenen zoon J a n gewonnen , die slechts eenige maanden geleefd heeft , bij zijne tweede vrouw Judith van Clev es tein
twee zonen , van welke de oudste Jan A r n o l d u s , den 13 Junij
1665 in eenen zeeslag tegen de Engelschen , in 22jarigen ouderdom zijn leven ten dienste van het vaderland gelaten heeft.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ; C h a 1 m o t , Biogr. Woordenboek ; Biogr. Univ.
ALTENA (11ENRicus WIARDIIS VAN) geboren in 1709 , was eerst
Vaandrig onder het regiment Oranje-Friesland , en werd den 13
Maart 1739 aangesteld tot Griffier van het Hof van Friesland , voor
welke waardigheid hij in 1746 schijnt bedankt te hebben ; then werd
hij Voltnagt ten landsdage, in 1748 was hij Lid van de Staten van
Tietjerksteradeel. Ilij
Friesland en werd in 1751 Grietman,
bij J oh ann4 Hill eoverfeed den 13 December 1771, en had
gonda Glinstra negen kinderen. Na hare dood hertrouwde hij
met Anna Catharina Doys, weduwe van Samuel de Lann o y. Zijn wapen bestond in een veld van azuur,, met eenen dwarsbalk van goud , waarop drie eenden van zilver , boven en onder den
balk een klaverblad van goud.
Zie Jonkhr. Mr. 11. Baerdt van Sminia , Nieuwe Naamlijst van Grietmannen , bl. 135 en 136.
ALTERAS (LAURELS JAcossz) , was wegens Zeeland Vice-Admiraal der Vloot , die in bet jaar 1607 onder den Hollandschen
Admiraal Jacob van Heemskerk, in den slag bij Gibraltar
de overwinning op de Spanjaarden behaalde. Hij voerde het schip
de Roode Leeuw en had met Kapitein Bras van Hoorn , van v a n
11 e e m s k e r k bevel ontvangen om den Spaanschen Vice-Admiraal
te bevechten , maar door den landwind dien niet kunnende naderen , schoot hij twee galjoenen geheel reddeloos en veroorzaakte
aan onderscheidene andere groote schade. Na het sneuvelen van
den Admiraal 11 eemsk e r k , stelden die van de Staatsche vloot
A I ter as tot hunnen Admiraal, en Kapitein Pieter W ill ems z.
Ver hoe f tot hunnen Vice-Admiraal aan , waarna zij zich Nerdeelden om den Spanjaarden , ware het mogelijk , op dezen togt nog
weer of break te doen. Het kleinste gedeelte , onder V e r ho e f ,
begaf zich alzoo naar de Vlaamsche eilanden , en het grootste gedeelte , onder Altera s , naar de kust van Portugal waar zij bleven
kruisen , tot dat zij , ten gevolge van het kort daarna gesloten
bestand opontboden , met hunne prijzen thuis kwamen.
's 'Mans welverdiende lof betrekkelijk de boven gemelde gebeurtenis vindt men herdacht in eene Deductie van de Staten van Zeeland , nopens den rang der Vlagge-Offieieren , in 1607 , aan die
van Holland toegezonden. Om de verdiensten der Zeeuwsche Zee.
helden te betoogen , merkten de Zeeuwsche Staten aan dat Al t era s
als de tweede in rang , den gesneuvelden Admiraal in het opperbevel was opgevolgd , onder zijn bevel de aangevangen onderneming
op Gibraltar , benevens den zeeslag , loffelijk volvoerd, en de vloot
zegepralend in het vaderland had terug gebragt. TOCD. Joachim
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Hendriks Swartenhond in 1622, met eene vloot, tegen . de
Spanjaarden, naar de Middellandsche zee gezonden werd , diende
Alteras daarbij als Vice-Admiraal , en werd in een gevecht , den,
16 October bij Kaap Molle geleverd, achter op de kampanje staande en kloekmoedig strijdende, uit het schip van den Spaanschen
Schout bij Nacht, met twee kogels zoodanig getroffen , dat bij dood
ter neder viel.
Zie : van M e t e r e n , Hist. van de Oorl. en Geschied. der
Nederl. , D. 1X. bl. 203-211; la Rue, Staatk. en Helthaftig
Zeel. , bl. 119 en 120 ; Kok, Faded. Woordenb. ; Wagenaar, Vaderl. Hist. , IX. bl. 253-255; Chalmot, Bioyr.

Woordenb.
ALTRUYSEN (JAN) , was Predikant te Hiaure-en-Bornwert , toen
hij in het jaar 1755 te Leeuwarden in 4to eenen bundel Gedichten
in de Friesche landtaal , zoo van hem zelven als van zijnen vader
in het licht zond , onder den titel van : Friesche Bymlery , yn

twaa dielen bystcende , wier fin it ierste bystiet yn Forjyeringsrymmen , Brulloftsrymmen, Forstcurringsrymmen in Min150 Psalmen fin
gelrymmen ; it oorde diel bystiet uwt die
David mey dy oorre Lofzangen ; welke verzameling allezins verdienstelijk mag genoemd worden , vooral om het natuurlijk schoon
dat zij bevat.
Jan Al t h u y s e n was geboren te Franeker in 1715 en had
net veel ijver zijne studien in zijne vaderstad volbragt , toen hij in
1748 met alien lof Proponent en in 1750, op zijne bovengenoemde
standplaats , Predikant werd , waar hij den 9 Augustus 1763 overleed. Hij was gehuwd doch liet geene kinderen na. Van zijnen
vader die hem overledde en bij zijn overlijden 84 jaren oud was,
vinden wij geene levensberigten opgeteekend.
Zie : Chalmot, Bior r. Woordenb. ; .flank. op het Woordenb. van Kunsten en Wetensch. , door G. Nieuwenhuis;
W i t s e n G e y s h e e k,
Algern. Woordenb. der Zamenl. ;
Woordenb. van Nederd. Dichters ; A. Y p eij , Beknopte Geschied. der Nederl. Taal, D. 1. bl. 528 en 1). II. bl. 463.
ALTING (Mr. BERNHARD) ofschoon niet behoord hebbende tot
het oude en deftige huis van de hierna volgende A 1 ti n gs , was
evenwel te Groningen geboren. Hij was eerst Advokaat of Fiskaal
van de provincie Groningen , welke bediening hij den 8 December
nederleide , wordende echter door de Staten verzocht die tot den
22 Februarij 1632 waar te nemen , hetgeen hij zelfs gedaan heeft
tot den 1 Maart van dat jaar. Kort te voren was hij tot Syndicus
der stad Groningen aangesteld , welk ambt hij bekleedde' tot in het
jaar 1644 , toen hij, bij een raadsbesluit van 5 December, van zijn
syndicaetschap werd geremoveert ende gecasseert , nit hoofde
van zyne quade levee ende comportementen , strekkende tot
("mote ondienst van deze stadt , doch op zijn schriftelijk verzoek
van 27 April 1650, waarin hij erkent , dat hij was getroubleert
14
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ende gekomen tot het een en ander misverstandt , ende in
stacke alteratie hadde gedaen , 't ghene by andersints niet gedacht ofte gedroomt soude hebben te doen ,
en waarbij hij , op
grond syner vorige gedaene diensten , en onder belofte , dat
by niet alleene wilde syn een gehouw en getrouw borger ,
',user ook een vredelievend man , ende wesen bilyten ressentiment van de verloopen saecken , verzoekt , dat in abolitie ende
amnestie mochte worden gestelt , het ghene , door ontstellinge
van syn gernoedt , voor dezen was geschiet , enz. is hij , bij
Raadsbestuik van 15 Junij 1650 , weder hersteld in de borgerschap
deser Stadt (Groningen) , diewelcke by door onbesonnenheit , voor
syn persoon , hadde opgesecht ; ende dat op vast vertrouwen ,
van sick voortaen als een eerlyk en getrouw Borger, met schuldig respect jegens syne wetlycke overheit te sullen comporteren ,
sullende de verdere petitie van wederomme gegmployeert te mogen warden , de Heeren Borgemeesteren ende Raedt houden voor
gerecommandeert ende by voorvallende occasie daarop letten.
Waarna hij wederom , in 1653 , tot Raadsheer der stad is gekozen.
Ilij was een man van belezenheid en niet zonder vernuft ; zoo heeft
hij in den twist over de Oldambten en de stad Groningen , in het
jaar 1642 , ten behoeve van de stad en ter verdediging van hare
regten , de pen gevoerd en daarover een werk uitgegeven , onder
den titel van : Per Oldampter Dependentie der stad Groningen , Gron. 1642. folio.
Voorts heeft hij nog gesehreven :
Syndicus ofte Tractaetken over 't Ambt van de Syndiicquen
ende Pensionarissen , Gron. 1645. 4°.
De Pilaren en. Peerlen van Groningen , Gron. 1647 in twee
deelen 8°.
Historische Lofrede ter eere wan Groningen ,
Gron. 1650.
12mo. en
Sin-rijck Tractaet, de Politijcke Kuyper onzes tfidts.
8°.
Welke vier laatste werkjes alien in 1710 in 8° herdrukt zijn. Zijn
geboorte- of sterfjaar vindt men niet vermeld.
Blijkens resolutie van! den Raad der stad Groningen van 30 April
1653 , is door den Raad met dankzegging ontvangen van den Beer
B. Alting, eene Beschrijvinge historico-juridique van Westerwolde , Bellingewolde, Blijham enz. , hem bij Resolutie van
27 Nei 1649 opgedragen. De Raad besluit dat deze besehrijving bij
de Heeren van den Raad zal molten worden gelezen en bij het
Baadhuis zal vcrblijven.
Zie : Mr. H. R. 0. Fei th en Mr. B. H. Lulofs , Redevoer.
en Dichtregelen, uitgesproken ter gelegenheid van het 25jarig
feest van het Dep. Gron. der Maats. Tot Nut van 't .dlgemeen.
Aant. , bl. 2•6.
ALTING (HENDRIK) , de derde zoos van den na te melden beminden liens() A 1 ti n g , geboren te Emden , den 17 Februarij
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1583 , werd , van jongs of tot het Predikambt - bestemd zijnde ,
vroegtijdig ter schole gezonden. Na te Groningen de gronden der
geleerdheid gelegd te hebben , vertrok hij naar Duitschland en hield
zich in 1602 en 1603 te • Herborn op , waar bij , onder de beroemde Johannes Piscator, Matthias Martinius en
Wi I h elmus Z u p p e r u s , zulke groote vorderingen maakte ,
dat hij vrijheid verkreeg om onderwijs te geven in de Wijsbegeerte
en Godgeleerdheid. Hij maakte zich gereed om eene reis naar
Zwitserland en Frankrijk te ondernemen , toen hij in September 1605
tot leermeester van drie jonge Graven werd aangesteld , die met den
Keurprins van den Paltz te Sedan studeerden. Eenige oneenigheden
tusschen den Hertog van Bouillon en Hen d r i k IV , Koning van
Frankrijk , deden de gemelde Graven besluiten zich van Sedan
naar Heidelberg te begeven , werwaarts Al t i n g hen volgde. Hier
zette hij niet slechts het hem opgedragen onderwijs voort , maar
hem werd tevens vrijheid gegeven eenige lessen in de geschiedenis
en aardrijkskunde aan den Keurprins te geven , wiens Leermeester
hij in 1608 geheel werd. In die waardigheid vergezelde hij hem
weder naar Sedan , waar hij verbleef tot in .1610 , toen de jonge
Prins, die inmiddels onder den naam van Frederik V, Keurvorst
geworden was , zich in 1612 naar Engeland begat*, om met de
dochter van Koning Jacobus 1. te huwen , werwaarts Al tin g
hem volgde. Na de huwelijksvoltrekking , welke in de maand Fehruarij 1613 plaats had , vertrok Alt i n g met zijne voormalige
leerlingen naar Heidelberg , waar hij de doctorate waardigheid ontving en tevens tot lloogleeraar in de Godgeleerdheid benoemd werd;
terwiji men hem in 1616 het bestuur van het Collegie of de kweekschool der wijsheid , die te Heidelberg was , opdroeg.
Toen in 1618 het Synode te Dordrecht zou gehouden worden ,
werd Alting, benevens Abrahamus Schultetus en Paulus
T o s sa n u s , van wege de' Paltz derwaarts gezonden , en hij gedroeg
zich aldaar zoodanig, dat zelfs de- grootste tegenstanders van die Vergadering niets ten zijnen nadeele wisten in te brengen. Toen het Doctoraat in de Godgeleerdheid , dat men , in die twistzieke tijden , te
Leyden had laten uitsterven , aldaar weder hersteld werd , maakte
Al t i n g den Hoogleeraar Johannes Poly a n d e r plegtig tot Licentiaat en S c h u 1 t e t us promoveerde hem tot Doctor.
Kort na zijne terugkomst te Heidelberg had Alt i ng veel hoop
op bevordering , doordien de Keurvorst , ten gevolge van de Boheemsche onlusten , Koning van dat rijk werd ; doch deze vooruitzigten werden bitter teleur gesteld , doordien Tilly, in September
1622 , Heidelberg stormenderhand innam en aldaar de gruwelijkste
wreedheden liet plegen ; al wat een verkeerde godsdienstijver den
losbandigen soldaat kan ingeven , werd aldaar uitgerigt. Alting
ontkwam als door een wonderwerk aan hunne woede. Op zijne stu.deerkamer zijnde , toen hij vernam dat de stad ingetiomen en geplunderd werd , grendelde hij de deur en begat zich tot het gebed.
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Een zijner vrienden kwam vergezeld van twee soldaten , hem vervittigen , dat hij zich door de achterdeur naar den Kanselier moest
begeven , wiens huis onder de bescherming van eene goede wacht
gesteld was , omdat Tilly de papieren , die aldaar waren , ongeschonden wilde bewaren. De Luitenant-Kolonel van het regement
van Hohenzollern , die dit huis bewaarde , zeide , A 1 t i n g aansprekende : » Met dit geweer heb ik heden tien manners gedood : Doctor
» Al ting zou weldra de el fde zijn , indien ik wist , waar hij ver» borgen was. Wie zijt gij ?" Alt ing was niet zoo ontsteld , of
bij bedacht terstond een antwoord, dat niet geheel met de waarheid
streed : » Ik ben Regent geweest ," zeide hij , » in het Collegie der
» Wijsheid." De Luitenant - Kolonel beloofde nu , hem te zullen
beschermen. Des anderen daags namen de Jezuiten dit huis in
bezit , en deden den Officier zoo spoedig vertrekken , dat deie den
tijd niet had aan den Regent van het Collegie der Wijsheid te
denken. Alt in g beyond zich alzoo in de magt der Jezuiten ; maar
hij was op eene vliering gevlugt. Tot zijn geluk werd een kok van
het Keurvorstelijke hof door Tilly gebruikt , wiens keuken in het
huis van den Kanselier geplaatst was. Deze man bragt Alting in
het geheim eten op de vliering , en bezorgde hem zells de gelegenheid om , onder het geleide van drie Beijersche soldaten , te gaan
zien , wat er ten zijnent omging. A ltin g vond zijn huis in de
grootste wanorde en zijne studeerkamer in de magt van eenen Kapitein , die of uit spot of uit beleeldheid hem zeide, .dat hij hem
toestond zoodanig boek mede te nemen als hij mogt goed vinden.
Het antwoord was weigerend , maar ging vergezeld van den wensch
» dat, indien die dingen hem toekwamen , hij wenschte , dat God
» hem langer in het bezit daarvan zou laten , dan de vroegere
» eigenaar er van geweest was." Al ti n g stond in het terugkeeren
am duizenden gevaren bloot , aan welke alien hij echter ontsnapte.
Drie dagen daarna ontving hij van Tilly verlof om te vertrekken.
Ilij begaf zich naar Schondorff in het Hertogdom Wurtemherg bij
zijn gezin , dat hij , reeds sedert eenigen tijd , naar Heilbronn gezonden had , en had aldaar veel van de onverdraagzaamheid der
Luthersche Kerkdienaars te lijden. In het jaar 1623 naar Emden
geweken zijnde , deed hij een .uitstap naar 's Gravenhage , ten einde
er den ongelukkigen Koning van Bohemen te begroeten. Deze
Vorst hield hem bij zich , om zijnen oudsten noon te onderwijzen ,
en wilde niet toestaan, dat hij zich verbond in de dienst der Gemeente van Emden , die hem tot Predikant begeerde , noch dat hij
het Hoogleeraarambt te Franeker , hem in 1625 aangeboden ,
aannam , en het was niet dan met veel moeite dat hij er
bet volgende jaar in bewilligde , om Alting als Hoogleeraar
in de Godgeleerdheid naar Groningen te laten vertrekken , waar
hij den 16 Junij 1627 werd ingewijd. her zijnde werd hij in
1633 als Hoogleeraar naar Leyden beroepen , dock op de beslissing
van de Staten van Groningen , die hem voor hunne Hoogeschool
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wenschten te behouden , bedankte hij er voor. De liefde , met
welke hij nog altijd aan Heidelberg gehecht was , deed hem niet alleen voor die verdrukte geloofsgenooten gelden inzamelen , maar
ook in 1634 eenen togt naar Duitschland ondernemen , ten einde
de Hoogeschool van Heidelberg en de kerken in den Paltz te herstellen , waartoe hij was uitgenoodigd door Prins Lod e w ij k P hilips, Administrateur van de Paltz , die hem reeds in het vorige
jaar de plaats van Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en kerkelijk
Raadsheer had aangeboden. Reeds was hij onder duizenden gevaren te Frankfort gekomen , toen de overwinning, die de keizerlijken
den 6 September 1634 bij Nordlingen behaalden , die onderneming deed wislukken. Lanes onderscheidene omwegen moest hij
naar Groningen terugkecren. Naauwelijks was hij hier in rust
hersteld of Alt i n g had met ziekten en huisselijke rampen te
worstelen. In het jaar 1639 zag hij zijne oudste dochter Maria
ten grave dalen. Dit trot hem zoodanig , dat hij door eene onoverwinnelijke droefgeestigheid werd aangetast , nit welke eene koortsziekke geboren werd , die hem zeer fang bijbleef en waarvan hij
met veel moeite ontslagen werd , en nu was hij nog niet geheet
genezen , want in 1641 ging zijne ongesteldheid ,in eene slaapzucht
over , waarvan hij naauwe!ijks hersteld was of hij verloor in 1643
zijne hartelijk geliefde gade , S u s a n n a Belier, die gedurende
bijna dertig jaren de trouwe deelgenoote van zijne onderscheidene
lotverwisselingen geweest was. Sedert dit verlies verviel hij van de
eene zwakheid in de andere , tot dat hij den 25 Augustus 1644 te
Groningen overfeed , waar ,hij in de Broederenkerk begraven werd.
Zijn zoon heeft boven zijn
e laatste rustplaats eenen steen doen.
plaatsen , met een grafschrift , dat de vader hem met stervende lip.
pen had voorgezegd en waarin de innige liefde, die hij zijne vrouw
en dochter toedroeg, uitblinkt.
Hij had zeven kinderen , van welke drie hem overleefd hebben ,
eene dochter namelijk en twee zonen , Menso, Hoogleeraar in de
Regten te Deventer en Jacob, dien wij in het volgende artik.el
sullen behandelen.
Het wapen der A l t i n g s bestond in een doorsneden schild , het
bovendeel van goud, met eenen ring van sabel; het onderdeel van
azuur met eenen keper van sabel; zijnde het veld tusschen de keper van goud, en beladen met eene sehijf van sabel. De spreuk
van Hendrik A 1 t i n g was : Milita bona militium (strijd den

goeden strijd).
Hij liet den naam na van een man van hooge verdiensten te
zijn. Jaarlijks bezocht bij den Koning van Bohemen , om de vorderingen van diens kinderen in de letteroefeningen te onderzoeken.
Uverig was hij in het verzamelen van gelden voor de verdrukte
kerken in Duitschland , en inzonderheid voor die van den Paltz ,
en in het besturen van liefdadige instellingen , tot zelfs in Engeland. Zijne tijdgenooten rangschikten hem onder de voortreffeluksto
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Godgeleerden en bij de nakomelingschap wordt zisin naam nog met
1of vermeld. Ook was hij een der reviseurs van den Staten &Pet ,
aan wien het was opgedragen , de nieuwe Nederduitsche vertaling
des Bijbels na te zien. Van zijnen onvermoeiden ijver en geleerdheid
getuigen de volgende werken, die hij heeft nagelaten :
Notae in Decadent Problematum efohannis Behm , de gloriosa. Dei et Beatorum coelo. Heidelbergae 1618.
Problemata tarn theoretica , quart practica.
'Estonia ecciesiastica Palatina Amst. 1644. 4°.
Explicatio Catecheseos Palatini, cum Vindiciis ab Armenianis et Socineanis , Amst. 1646.
Loci communes theologici , in quatuor partes distributi ,
quarurn prior est didactica , altera problematica, tertia elenchtica , quanta historica Amst. 1646.
Methodus Theologise Didacticae et Catechesiae , Amst. 1650.
Ook was de Medulla Historiae Profanae , door Daniel P ar en s uitgegeven , van zijne hand.
'Lie van Hoogstra ten en Br onerius van Nidek, Groot
Algem. list. Woordenb. ; Luiscius, .digent. Histor. Geogr.
en Geneal. Woordenb.; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot,
Biogr. Woordenb. ; Brucherus, Gedenkb. van Stad en 'Lande , bl. 316 ; Ypeij en Der mout; Geschied. der Nederl. Herv.
Kerk , D. II. bl. 403 , Aant. bl. 283 (477) ; Aanh. op het
Woordenb. van Kunsten en Wetensch. van Nieuwenhuis;
Algem. Woordenb. der Zamenl. ; Algem. Kunst en Letterbode , voor 1847. D. I. bl. 339; Biographie Universelle ; H o fstede de Groot, Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen , hl. 144; Glasius, Godgeleerd Nederland.
ALTING (JAcoB) , geboren te Heidelberg , den 27 September
1618 , was een zoon van den voorgaande. Zijne kindsheid was
eene gedurige verandering van plaats , en hij kwam tot keen rust
voor dat zija vader Hoogleeraar te Groningen was geworden , toen hij
negen jaren oud was. Aan de Hoogeschool te Groningen oefende
hij zich met vlijt , en daar hij eenen grooten lust had om zich op
de Oostersche talen toe te leggen , begat' hij zich in het jaar 1638 ,
naar Emden , ten einde daarin door den Rabbi G u rn p e r t Ben
Abraham onderwezen te worden.
Hij deed in 1640 eene reis naar Engeland , waar hij predikte
en zich als een der geleerdste mannen deed kennen ; daar door
den geleerden Johannes P ride a ux, Bisschop van Worchester ,
tot Priester der Anglikaansche kerk zijnde aangenornen , besloot hij
in Engeland te verblijven , doch werd hiervan afgebragt door een
beroep als Hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal te Groningen , waar
hij den 13 Januarij 1643 bevestigd werd. Van nu of aan Damen
zijne bedieningen en eertitels van tijd tot tijd toe ; want den 21
October 1645 werd hij Doctor in de Wijsbegeerte, in 1647 Akademie-Prediker en in 1667, op verzoek van de Hoogleeraren Sa-

muel liaresins en Abdias WIdmarius, Doctor en, net
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eene toen aanzienlijle vermeerdering van jaarwedde, Hoogleeraar ire
de Godgeleerdheid.
Hij deed - twee reizen naar Heidelberg, in 1651 en in 1662,
waar hij van Karel Lodew ij k, Keurvorst van den Paltz , met
blijken van achting en toegenegenheid als overladen werd, terwiji
deze hem ook onderscheidene malen aanzocht , om er het hoogleeraarschap in de Godgeleerdheid op zich te nemen, waarvan hij
zich evenwel telkens beleeldelijk verschoonde.
Met zijnen ambtgenoot Mar e s i u s geraakte hij in geschil en
dit was, bij het niteenloopen van de godgeleerde rigting dezer beide
mannen , niet te verwonderen. Al t i n g toch wilde de godsdienstkennis , zonder eenig inmengsel van schoolsche godgeleerdheid
uit den Bijbel geput hebben ; en het ontbrak hem noch aan verstand , noch aan geleerdheid , om zijne gevoelens met klem te
verdedigen en staande te houden. Be eerste lessen , welke hij over
de Catechismus hield , hadden zooveel toeloop , dat zijne kamer te
klein was om alle zijne toehoorders te bevatten en hij zich van de
Akademische gehoorzaal moest bedienen. Vooral waren de buitenlandsche studenten met hem ingenomen. Zijn ambtgenoot hing
nog aan den ouden trant en was gewoon van de leerwijze der schoolgeleerden gebruik te maken ; daar Maresius nu, die vol vuur en geleerdheid was , reeds eenen grooteu main had gemaakt, en vele boeken
geschreven , stonden genoegzaam alle Proponenten dezen laatste ter zijde , als de veiligste weg om tot yen beroep te komen, want alle kerkea
werden bediend door Predikanten , die door hem onderwezen waren. Bovendien kwam er nog eene bijzondere vete van M a r e s i u s
tegen A 1 t i n g bij. Het was natnelijk de gewoonte dat de Godgeleerde Hoogleeraren , even als hunne ambtgenooten in andere faculteiten , van hunne kweekelingen voor het houden van hunne
lessen eeregelden ontvingen. Mares i us had die altijd ontvangen
maar A 1 t i n g verkoos die niet te vorderen , hoewel zij ue,, anders
aanmerkelijke , jaarlijksche bezoldiging op verre na niet zoo hoop;
was als die van Mar e si u s. Dit betgde dezen laatsten , die zich
verbeeldde , dat eene lage eerzucht A lting daartoe dreef , doch
deze had aan zijnen vader op diens sterfbedde beloofd , indien hem
ooit het openbaar onderwijs in de Godgeleerdheid werd opgedragen , daarvoor van zijne leerlingen geen geld te zullen aannemen.
Er waren dus overvloedige middelen om de verdeeldheid aan te
stokers en te doen voortduren , zonder dat de wederzijdsche gemoedsgesteldheid daartoe medewerkte , zoodat er hatelijke partijvhappen en factienamen van Maresianen en Altingianen ontstonden.
Alting had krachtige hinderpalen te bestrijden , de meerderheid
van stemmen en het gezag des ouderdoms waren aan de zijde van
zijnen tegenstrever , die buitendien een middel bezigde , dat zeer geschikt was om ieder tegen Al ting op te hitsen en met een ontzaggelijk vooroordeel tegen hem te wapenen ; door hem namelijk
nit te krijten voor een uitvinder van nienwigheden , en dat hij de
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gewijde palen te buiten ging , welke onze voorvaderen , even voorzigtig als verstandig , tot grensscheiding tusschen de waarheid en
den logen geplaatst hadden. Hij stelde zelfs in het jaar 1658 een en
dertig artikelen van bezwaar , betrekkelijk de godsdienstleer den bezorgeren der Groningsche Hoogeschool ter hand , verlangende dat zij
die aan A 1 ti n g wilden voorleggen , om zich daarover te verklaren. Hij twijfelde niet , of zijn ambtgenoot zou , indien hij ter
goeder trouw hierop antwoordde , wel blijken geven van eene verregaande onregtzinnigheid. De Curatoren , A 1 t i n g hooger achtende dan M a r es ins en de woelziekte van den laatstgemelde te
wel kennende , vonden na een tnondeling gesprek tusschen de beide Hoogleeraren gehoord te hebben , goed , Alt i n g te verzoeken
zijne verklaringen op elk der artikelen schriftelijk op te geven en
onderwierpen die , buiten kennis van de twistende partijen , aan het
oordeel van de Godgeleerde faculteit te Leyden. Deze oordeelde , dat Al t i n g door M r es i u s valschelijk beschuldigd was en
er volstrekt geen reden bestond, om den voortreffelijken man als een
onregtzinnig Leeraar te beschouwen ; evenwel werd zijne onvoorzigtigheid in het aangeven van nieuwe stellingen gelaakt , doch
Mare sius werd over zijn gebrek aan gematigdheid en broederlijke
liefde berispt. Deze laatste, nadat hij het schriftelijk oordeel van
de Godgeleerde faculteit te Leyden , men weet niet hoe , was magtig geworden , wierp , alles wijtende aan den deken dier faculteit ,
C oc cej us, dadelijk met een verbitterd hart , in een vinnig verdedigschrift , dat ten tile! voerde : Audi et alteram partem , zoo op
Coccej u s als op zijnen ambtgenoot, eenen vuilen zwadder van allerlei
laster uit , stellende dezen hatsten ten toon als eenen Pelagiaan ,
Sociniaan en Papist , waardig om van den Akademischen leerstoel
gezet te worden , hetgeen dan ook bet doel van zijn streven
was. C oc cej u s verwaardigde zich niet dat geschrift te beantwoorden , maar Alting deed het in een boekje dat getiteld
De Staten van Stad
was : Specimen falsarum assertionum.
en Lande verboden nu spoedig , bij openbaar edikt , de uitgave van
de schriften , tusschen Ma r es i u s en A I t in g gewisseld , en legde
bun beiden op, dezen onderlingen twist te staken , en in het oordeel
van de Godgeleerde faculteit der Leydsche Hoogeschool te berusten ; terwiji zij eene aanschrijving aan de Synode der Provincie
deden , waarbij verboden werd iets aangaande het geschil tusschen
de beide Hoogleeraren , voortestellen of in deliberatie te leggen ,

bij poena , dat de contraventeurs eerstelyck van liunne functie gesuspendeert en namaels door de Ileeren Staten van Stad
en Lande , de sake zulcx vereischende, gedechargeert souden
tvorden. Dien ten gevolge werd op de Synode ten jare 1659 besloten in bet vervolg van de verschillen tusschen de beide Hoogleeraren niet meer te gewagen. Zoo weinig tevreden waren de Staten van Stad en Lande over het gedrag van Mares ins, dat zij
diem geschrift , als een sehandsehrift , dat nit het oog van het

217
publiek moest verbannen worden, door hunne Boden nit de boekwinkels der provincie lieten ophalen en den Staten van andere provincien verzochten het zelfde te doen. De Staten hadden tevens bij
het nemen der bovengemelde resolutie uit hun midden eene Commissie van zes Heeren gekozen , ten einde deze de krachtigste middelen mogt in het werk stellen , om de beide Hoogleeraren met
elkander te verzoenen. Deze Commissie deed den 10 Augustus 1669
verslag aan de Staten , dat het haar gelukt was , de beide Hoogleeraren te vereenigen hetgeen zij inzonderheid verklaarden verschuldigd te zijn aan de edelmoedigheid van A 1 t in g , die uit

eigene beweging de praesentatie gedaan had , dat hij ter liefde
van de ruste in d' Academie en van de vreede en eenicheit met syn
collega syne particuliere opinion over de controverse pointen
by sick wilde behouden , en in syne lessen , disputen en private collegien dieselve niet voordragen , en het zelfde had daarop
de Commissie , met alle volmagt in dozen door de Staten voorzien ,
aan Mar es i u s ten ernstigste geboden. Tevens vond de Commissie
goed , de Heeren Curcitoren der dkademie te authoriseeren , ons

tegen den ongehoorsamen aen die ordre , tot inhoudinge van
tractement en suspensie van functie , provisionelicken to mogen procederen , tot dat bij de Heeren Staten in de sake finalicken soude syn gedisponeert.
Het geschil was hiertnede echter
niet geeindigd en dreigde van misschien nog erger gevolgen te zullen worden , toen Mares i us tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leyden benoemd werd , doch eer hij dien post aanvaard
had overleed hij te Groningen in 1673 , na in de laatste dagen
zijns levens met A 1 t i n g verzoening gezocht te hebben en verzoend
te zijn. A. 1 t i n g moest zich intusschen later nog beklagen, dat men
hem misleid had , want zelfs na van zulk eene hardnekkige tegenpartij verlost te zijn , had hij nog geen rust de geestelijkheid bleef
onophoudelijk tegen hem morren over hetgene zij nieuwigheden
noemden , doch de wereldlijke arm moist wijsselijk de consistoriale
en synodale stormen of te wenden.
In de laatste drie jaren van zijn Leven genoot Alting weinig
gezondheid en eene koorts , die negen dagen aanhield , ruste hem
den 24 Augustus 1679 uit de wereld. Hij werd begraven op het
Broederenkerkhof te Groningen , doch het opschrift op den grafsteen is in den laatsten tijd onleesbaar geworden. Op zijn sterfbed
beval hij onderscheidene malen aan zijnen Neel M e n s o A 1 t i n g,
Burgemeester le Groningen dat . hij alle zijne werken zou laten
drukken. Eenige jaren na zijnen dood, werd aan deze begeerte voldaan , toen zij , onder het opzigt van B a 1 t h a s a r B ekker, Predikant te Amsterdam, die een feeding en vriend van Alting geweest was , onder den titel van J a c. A I t i n g i i Opera Omnia ,
Amstel. 1687, in 5 deelen in folio, in het Licht kwamen. Hoewel
hij als een uitmuntend bijbelsch godgeleerde geroemd wordt, waarvan hij in zijne Theologia historica , sive systematis historici
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loca quatuor,, A Inst. 1664 blijk gaf, munten evenwel onder zijne
schrilten , die over de Oostersche talen uit. Voor meer dan eene van
deze heeft hij eene spraakkunst geschreven , van welke er nog gebruikt worden , zoo als zijne
Synopsis institutionum Chaldaearutn et Syriarum ,
Gron.
1675 et Francof. 1717.
Fundamenta punctationis linguae sanctae , were in 1730 te
Frankfort herdrukt is.
Zijne Grammatica Hebraea stond in zoo booge achting , dat
er in 1722 te Utrecht eerie lntroductio ad Grammaticam Hebraeasn Altingianarn verscheen.
Ook in de nieuwere Europische talen was bij niet onervaren
zoodat hij als Engelsch , Hollandsch en Hoogduitsch Prediker' kon
optreden. AI t i n g was ontegenzeggelijk een man van groote verdiensten , die zaehtheid van inhorst aan overgroote geleerdheid par, de. lndien hij nog eenigen tijd had molten leven , had hij nog twee
werken geschreven , het eene in het Latijn , bet andere in het Nederduitsch Het eerste zou eene verantwoording van zijne leer en
bet andere een berigt van zijn leven gedurende zijn hoogleeraarschap geweest zijn.
Op dertigjarigen ledijil was hij gehuwd met Baud e win a
W al rich, die hem acht kinderen schwa , van welke slechts drie
liunnen vader overleefden.
Zie van Hoogstraten en B roueriu s van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb. ; Luiscius, Algem. _Hist. Geogr.
en Geneal. Woordenb.;
Kok, V aderl. IF oordenb.
Bruch erus, Gedenkb. van Stad en Lande, bi. 22 en 318 ; Chaim o t Biogr. Woordenb„- Ypeij en Dermout, Geschied. der
Hem kerk in Nederl. , D. II. bl. 478— 481. .,lant. hi. 306 (574),
307 (575) 308 (576 , 577 en 578) Biogr. Univ. ; A. Ypey,
Oratio de praecl. J a c. A it i ng I i in disciplinarn sanctiorem
meritis ; Glasius, Godgel. Nederl.
A LTING (J OA cum) , was een zoon van E g b e r t A It i ng, die
Secretaris van Groningen en . Afgevaardigde aan het hof te Brussel geweest was. J o a c him werd Burgemeester bij de reductie
van Groningen , in 1'594. In bet voigende jaar werd hij met Jan
enger s van Helium . naar de Vergadering der A lgemeene Staten afgevaardigd.
Toen er in het jaar 1600 hevige twisten ontstaan waren tusschen de Staten Generaal en de stad Groningen , over de
voldoening en invordering der Algemeene Belastingen , was A 1t i,n g een der voornaamsten , die zich tegen de handelwijze van
de Staten Generaal en van den Raad van State verzetteden ,
welke de stad met eene talrijke krijgshezetting drukte. Als echter
de A fgevaardigden uit den Raad van State , naar Groningen gezonden om de stad te dwingen tot het nakomen der bevelen van de Staten Generaal , zagen , dat niettegenstaande de

dwangmiddelen welke zij gebruikten , de gemoederen van Regering
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en Burgerij even stijf en onbuigzaam bleven en het houden van
eene zware bezetting aldaar den Staat te lastig viel , sloegen zij
voor een kasteel te bouwen , ter bedwinging van de burgerij en om
de ijverigsten uit de Regering te ligten , ten einde de overigen gedweeer te maken. Men besloot tot beide , hoewel het opligten in
zooverre verminderd werd , dat men die 110014:len dagvaarden
zou om te 's Gravenhage te verschijnen. Ten gevolge daarvan werden
de Burgemeester Joachim Al ting, de Raadsheer J o o s t va n
Cleve,en deS ► ndicus Johan Hoeflin de la Faillerie, als
die zich boven anderen vrijtnoedig hadden uitgelaten , door Commissarissen aangezegd zich naar 's Gravenhage te begeven, ten einde
aldaar hun gedrag voor de Algemeene Staten te verantwoorden.
Aan dit opontbod gehoorzaarnden de gemelde Heeren, ofschoon de
stads Regering tegenbetuigingen deed , als houdende dit opontbod
strijdig met hun privilegie de non evocando , doch de Burgemeester A I t i n g verklaarde in den vollen Raad , voor niets beschroornd
te zijn , wijl hij in dezen zijn leven en wandel aldus bestuurd had,
dat hij deswege een gerust geweten had. In de vergadering der
Algemeene Staten verschenen zijnde , werden hun op eenen scherpen
toon , de redenen , waarom zij ontboden waren , voorgehouden , en
hun gelast te 's Gravenhage bij wijze van gijzeling te blijven , dewijI men hunne tegenwoordigheid te Groningen voor de rust aldaar schadelijk achtte. Zij moesten dus van 15 Mei 1600 tot 26
Maart 1601 te 's Gravenhage verbtijven , terwijl het kasteel inmiddels volbouwd en A l t i n g en van CI e ve, in 1601 , geheel van
de Regering ontzet werden. Later schikten zich de zaken tot gematigdheid , zoodat men in 1607 het kasteel begon te slechten
en Alt i n g in 1608 weder Burgemeester werd, in wellie betrekking hij niet weinig bijdroeg tot het stichten van eene Hoogeschool to
Groningen ; terwijl hij ook een van de acht aanzienlijke en bekwame mannen was, aan wie het werd opgedragen , een ontwerp nopens het ambt der Prolessoren en Curatoren te maken ; naar eene
bekwame plaats voor de Akademie om te zien ; over de oprigting
der gebouwen en beroeping van bekwame ProfeSsoren te raadplegen , en soortgelijke zaken te bezorgen . In 1620 werd hij mede tot
Curator van de Hoogeschool benoemd. Hij overfeed kinderloos in
Maart 1625. Men getuigt van hem dat dertigheid , moed , geleerdheid en zucht tot bevordering van den bloei der wetenschappen ,
in hem zich vereenigden met eene zeldzame wijsheid in het ondernemen en ten einde brengen van zaken , zoowel in zijnen hoogen
ouderdom als in zijne mannelijke leeftijd.
Zie II. de G r o o t , Nederl. Histor. bl. 407 ; E. van Reyd,
Hist. der Nederl. Oorlog. bl. 414-418 ; Tegento. Staat der
rereen. Nederl. D. XXI. bl. 15-27; Brucherus, Gedenhb.
pan Stad en Lande bl. 311; De zelfde Geschied. van de Kerkherv. in de Prov. Gron. , hl. 268 , 330 , 331 en 337 ; Mr.

J. Scheltema, Staatk. Nederl. D, II. hi. 532-533.
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ALTING (111ENso) , geboren den 9 November 1541 te Eelde
in de provincie Drenthe , was een zoon van Rudolf Alting, Scholius of Regter aldaar en een ,
van den voorgaande. In de scholen te Groningen Iegde hj de gronden der wetenschappen wader R egnerus Pr ed in us, na wiens dood hi;
eerst naar Munster , toen naar den Hamm en eindelijk naar Keulen gezonden werd , om in de Roomsche Godgeleerdheid onderwezen en tot bet Priesterarnbt bekwaam gemaakt te worden. Doch als hij bier vlijtig in den Bijbel las , en inzonderbeid den Brief van Paulus aan de Romeinen zich eigen maakte,
begon hij naar de leer der Hervormers over te hellen; waarom
lrij , toen bijna vierentwintig jaren oud , zich in het begin van
October 1561 naar de Hoogescbool van Heidelberg begaf, alwaar
de leer der Hervormden , wider de regering van den Keurvorst
Freder i k III , onderwezen werd. In bet zelfde jaar schreef hij
eenen brief aan zijnen oom Egb e rt us Alting, Secretaris te
Groningen , waaruit blijkt , » dat hij Keulen en zijn vaderland , tot
» groote smerte en ongenoegen van zijne ouders en vrienden heeft
» verlaten , zoodat zijne moeder inzonderheid daarover als eenen
» vloed van tranen gestort beeft , begeerende met de andere vrien» den , die met haar de Roomsche godsdienst nog waren toege» daan , dat hij bij haar blijven en zich naar de tijd Izchikken zou» de ; dat hij nogthans in des Heeren Mogenheden door alle zwa» righeden kloekmoedig doorgestapt , zijn yolk en vadershuis stil
» verlaten en genoegzaam van -alles ontlloot , zich naar Heidelberg
» had begeven , om er in de kennis der waarheid te vorderen , en
» indien het God beliefde , Christus vrijelijk te prediken ; dat hij
» daartoe krachtig was aangespoord door de woorden van Mozes,
,

» die tot zijnen vader en moeder zeide , ik zie hen niet ,
en
» die zijne broeders niet kende en zijne zonen niet achtte enz. ,
» gelijk ook bet voorbeeld van M o z e s hem daartoe niet weinig had
» aangezet , die Egypte verliet , achtende de versmaadheid van
»Christus meerder rijkdom te zijn dan alle de schatten van
» Egypte ; dat hij in zijn vertrouwen , dat God hem op zijnen
» weg zoude geleiden , geenszins was teleurgesteld enz. "
A I t i n g gar te Heidelberg bliiken van zijne geleerdheid en werd
reeds den 3 Mei 1566 tot de predikdienst bekwaam verklaard.
Hierop predikte hij te Helpen , bij Groningen , en werd kort
daarna Predikant te Sleen , in Drenthe , van waar hij in
1567, wegens de komst van den Hertog van Alva vlugten
moest. Naar den Paltz zich begeven hebbende , werd bij in September van dat jaar Predikant te Leizelsheim , en in het jaar 1570
in het ambt Dirmstein , alwaar Co enr a du s E u bu la eus,
die in Gelderland het Evangelie onder bet kruis had gepredikt , hem aanraadde te trouwen en hem zekere Maria E p i sco pi a , eene dochter van aanzienlijke , Hervormde ouders , in
het land van Keulen aanprees. Het was opmerkelijk , dat
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Coen hij deze jufvrouw ten huwelijk vroeg , er bijvoeg471e , dat hij ze niet begeerde , als zij niet bereid was ballingschap en
,alle andere ongemakken out Christi's wile met hem te ondergaan.
Dit voorstel deed den vader aarzelen , maar de moeder zeide kloekmoedig : » 0 waarde man.' zulk eenen schoonzoon moesten wij
» van zelf opzoeken." Men bewilligde dus in Alt ings aanzoek , die den 13 Junij 1571 , met gemelde Maria trouwde.
Daarna zochten die van Amberg Alt in g aan , doch hij werd, op
aandrang van Zacharias Ursinus, Forsianus Tossan u s en anderen , in het jaar 1573 , te Heidelberg tot Predikant
beroepen , waar hij twee jaren , met grooten lof het woord Godsverkondigde , zocYrlat de gemeenten van Frankendal , Middelburg en
Delft hem tot hunnen Leeraar begeerden , doch te, verged& Begeerig zijnde zijn vaderland te bezoeken , nam hij in 1575 zijne
reis door Emden , om die schuilplaats der vlugtelingen des geloofs
en die moeder van zoovele kerken te zien. Nadat Alt i n g hier
tweemalen gepredikt had , werden alien zoo begeerig naar zijn
onderwijs , dat zij niet rustten , voor en aleer zij hem , na eerlijk ontslag van den Koning bekomen te hebben , den 17 October tot
hunnen Leeraar bevestigd zagen. Hier kweet hij zich gedurende 37
jaren zoo loffelijk van zijnen dienst , dat hij alter gemoederen met
liefde tot zich vervulde. Terwij1 hij te Emden stond , werd hij in 1578
-te Gent en in de twee volgende jaren te Groningen , als ter leen
begeerd , en in 1599 naar Amsterdam beroepen , welke Toepstem
hij bijna was opgevolgd.
Nadat Maurits, Prins van Oranje, en Willem, Graaf van
Na ssau, in het jaar 1594 , Groningen bemagtigd hadden*, werd
Alting verzocht , derwaarts te komen , ten einde door eene plegtige dankpredikatie het yolk op te wekken tot dankbarheid aan
God , en voorts met raad en daad de Kerkhervorming in dat ge.
west te helpen bevorderen. A 1 ti n g deed er den 17 Julij , zijnde
de vierde dag na de overgaaf van de stad , in -de Groote kerk , de
-eerste predikatie over Psalm CXVIII , vers 22 , 23 en 24. De

steen, dien de bouwlieden verworpen hebben , is geworden tot
een hoofd des hoeks. Dit is van den Heere geschied , en het
is tvonderlijk in onze oogen. Dit is de dag dien de Heere
gentaakt heeft, laat ons op denzelven ons verheugen en verblijd zijn. Ter oorzaak van deze predikatie kwam hij in ongenade bij E d z a r d IV , Graaf van Oost - Friesland , omdat het
scheen te strijden met de onzijdigheid , die de Keizer , den
gezegden Graaf , dikwijls ten opzigte van den Nederlandschen oorlog had aanbevolen. Niettegenstaande de Graaf de overwinnaars in
het leger door zijnen Kanselier had laten gelukwenschen , was hij
nogthans zoo vertoornd , dat hij in Augustus een en andermaal de
Regering van Emden aanspoorde , om A 1 t i n g van de dienst of
te zetten en hem niet toe te laten eene afscheidspredikatie te

doers. A l t i n g, dit vernomen hebbende , was gereed, om aan dit
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onbillijk bevel te gehoorzamen , indien de gemeente het wilde toestaan , en verzocht daarop zijn ontslag. Doch de gemeente van
Emden , oordeelende dat het beroepen en afzetten van Predikanten niet aan de Regering maar aan haar toekwam , weigerde dit
verzoek , en betuigde tevens , dat zij hem met goed en bloed
in de bediening wilde handhaven. Graaf Willem Lod e w ij k
van Nassau, dit vernomen hebbende , was daarover zoo gevoelig
aangedaan , dat hij niet alleen zijne hulp aanbood aan de Emder
gemeente , maar ook aan Graaf Edzard schreef, hoe het ongelijk
Alting en zijner gemeente aangedaan , buiten twijfel de legerboofden der bondgenooten en de Raden van State insgelijks aanging , want op hun verzoek had A 1 t i n g de predikatie gedaan ,
terwij1 het ook niet noodig en uithoofde van de kortheid des tijds ,
tevens onmogelijk was geweest , om den Graaf van Oost - Friesland
daarvan vooraf kennis te geven. Dit werd echter aan het Oostfriesche
hof niet wel opgenomen : zoodat daarom Graaf W i 11 em Lod eijk deze zaak , door eenen brief , andermaal nog sterker aandrong ; hierop zweeg Graaf E d z a r d wel eenige tijd , maar
behield toch den ouden wrok tegen A ltin g.
Hoeveel vertrouwen integendeel Graaf W i I le m Lod e w ij k in hem
stelde blijkt daaruit , dat deze, toen hem het Stadhouderschap van Drenthe was opgedragen , Al t i n g s raad inriep om in dat landschap de
Kerkhervorthing te bevorderen en hem verzocht eenige bekwame personen aan te wijzen om aldaar als Predikanten te worden beroepen,
om hen te examineren te bevestigen , de classicale vergadering in
te stellen en in het algemeen de zaak der Hervorming in Drenthe
te regelen. Na het overlijden van Graaf TAI z a r d , in 1599, werd
A 1 tin g, onder zijnen opvolger E n n o III , veel moeite verschaft
door den Kanselier Thomas F ra nsius, tegen wien hij echter
de leer der Hervormden mantnoedig handhaafde , tot aan zijnen
dood , welke voorviel den 7 October 1612. Hij is in de groote
kerk te Embden begraven : U bb o E m m i u s maakte op hem een
Latijnsch grafschrift, daar nog te lezen , alsmede bij A d r. Roer shemii, Oostfriesl. Prediger Denkmal, S. le u. 17.
Hij had zeven zonen , als : B a s i l i u s , die Raadsheer te Emden
en Afgezant bij de Staten was ; Daniel , eerst Secretaris , daarna
Burgemeester te Emden , Agent bij de Staten en Onderteekenaar
van de Oosthuizer verdragen in 1611 ; Rend ri k ; Johannes,
raad en Rentmeester van den Keurvorst van den Paltz ; Rudolph,
Raadsheer te Emden ; Paulus, Predikant in den Paltz , en Me ns o, eerst Majoor en daarna Kapitein te Emden.
Buiten alle tegenspraak was M e n so Alting een wijs , verstandig , vlijtig en godvruchtig man , die zich zeer ijverig in de bres
stelde voor de Hervormde leer en de voorregten der gemeente
van Emden. Over zijn godvruchtig afsterven en laatste gesprekken zie men Meiners, Kerhelijke Geschied. , D. I. bl. 465 en
volg,
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Zie de Origineele brieven van W illem Lodewijk aan He nso Alting achter de Levensbeschrijving van Abel Coenders
van Helpen, bl. 84. van Hoogstra ten eii BrouOrius
van N i d e k , Groot Algern. Hist. Woordenb. ; Saxe, Onom.
Liter. Pars V. Append. 541 et 542 ; Brucherus, Gedenkb.
van Stad en Lande , bl. 3 , 291 , 253 en 254 ; De zelfde , Gebl, 122 , 142 , 144 ,
schied. den Kerkh. in de prov. Gron. ,
150, 219, 20-322, 252-254, 273 , 276 , 277, 312-316;
C hal in o t, Biogr. Woordenb. ;
K o k, Vaderl. Woordenb. ;
Y p e ij en Dermout, Geschied, der Nederl. Herv. Kerk ,
D. I1. bl. 177. aant. 49 (124); Drentsche Yolks-Almanak voor
het jaar 1837 , bl. 145-150 en voor het jaar 1851 bl. 23 en
24; P a r e a u , de oude kerk te. Assen enz. bl. 74.
ALTING (MENs0) , de tweede zoon van den bovenvermelden beroemden Godgeleerde Hendrik Al t ing, geboren te Groningen ,
werd , terwijI hij zich na den afloop zijner studien , van wege de
Staten zijner provincie te Amsterdam beyond , in Junij 1648 , tot
Hoogleeraar in de regten te Deventer aangesteld. Na verloop van
vier jaren ontving hij eene beroeping naar Utrecht , welke hij van
de hand wees , mar in 1654 aangesteld zijnde tot Raadsheer in zijne
geboortestad , ert rok hij derwaarts en overleed aidaar in 1678.
Zie C. Fransen van Eck en Mr. P. Bosscha, het tweede

eeuwfeest van het Athen. Illustre te Deventer, op den 16 Febr.
IIIDCCCXXX , plegtig gevierd, 131. 96.
ALTING (MENso), cen zoon van den Kapitein M e n s o Alting
en een neef van J a cob Alting, hier boven vermeld , geboren in
1637 , en overleden den 2 Augustus 1713, was van 1672-1678
Ambtman van het Gooregt, werd in 1678 Raadsheer en vervolgens in 1686Burgemeester te Groningen. Daar hij ongehuwd
e zuster D oro t h e a een Latiinsch grafschrift op
overleed, liet ziju
eenen zerk beitelen. Men vindt het bewaard door P. H o fstede
de Groot , Geschied. der Broederenherk te Groningen , bl. 146.
Hij was een man van groote bekwaamheid, bekend door zijne
werken, waarvan de meest vermaarde zijn:

Descriptio , secundum Antiquos Agri Batavi et Frisii, sire
.Notitiae Gerrnaniae Inferioris. Amstel. 1697. folio. en '
Descriptio Frisiae inter Scaldis portum veterum et Amisiam.
Amstel. 1701. folio.
Achter dit werk vindt men Tabula Ptolemaica Germaniae
Magna cum expositione , hetwelk de voorlooper moest zijn van een
groot werk over P t o l em a e u s, dat onvoitooid gebleven, ten minste
nooit uitgegeven is, even min als zijnen Commentarius in tabulam
Peutingeri. Zijne werken verdienden echter dat vertrouwen niet,
hetgeen men er vroeger aan geschonken heeft , en moeten met de
meeste omzigtigheid gebruikt worden. •
Zie A. Pars, Index B atavus of Naamrol van Batay. en Holl.
Schrifvers , bl. 454 en 455; van Hoogstraten en Brouerius
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van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb.; Chalmot, Biogr.
Woordenb.; Mr. J T. Bodel Nyenhuis en W. Eekhoff,

de .41gem. Maarten van de Prov. Fried. verzameld, beoordeeld
en geschiedk. beschreven, hi. 6-10.
ALTING (Mr. WILLEM A RNOLD) geboren to Groningen , vertrok naar Batavia als Raad van Indie, werd vervolgens DirectenrGeneraal en den 1 September 1780 Gouverneur-Generaal van Nederlands Indie. Toen hij het bestuur aanvaardde , was ons land
in oorlog met Engeland , waardoor deze mogendheid ons ook in
Oost-Indie veel schade toebragt , zoodat Batavia nog Dimmer zoo
nabij aan zijnen ondergang was geweest. Na het sluiten van den
vrede in 1783 waren echter de oorlogen nog niet geeindigd , want
eenige inlandsche naburen hadden van onze vijandelijkheden met
de Engelschen gebruik gemaakt om onze magt in Oost-Indie afbreuk te. doen doch wij mogten als het ware ter vergoeding van
vroegere verliezen , nu en dan eenige voordeelen behalen ; onder
anderen onderwierp zich het geheele rijk van Bandjarmasing , op
Borneo's zuidoostkust , aan de regering der Nederlanders. In het
jaar 1791 werd de Gouverneur-Generaal als derden CommissarisGeneraal toegevoegd aan de Commissarissen Mr. S e b as t i a an Co rnelis Nederburgh en Simon Hendrik Frykenius, en
in bet jaar 1793 werd de Directeur-Generaal Johannes Sieb erg ,
tevens tot vierden Commissaris-Generaal benoemd. A I t i n g , die in
1796 op zijn ver zoek van den post van Gouverneur-Generaal ontslagen was, overleed den 7 Junij 1800 op Kampong Malajoe, bij
Batavia.
Zie Faded. Hist. ten vervolge op W a gen aar, D. III. bl.
bl. 284 ; van Kampen, de Nederlanders buiten Europa ,
bl.
223, 290-305, 316-332 , 340-351 en 391; A. J. van
der A a, Nederl. Oost-Indie , D. I. bl. 99-102 en 103 noot.
ALVA (FERDINAND ALVAREZ DE TOLEDO Hertog van) of ALBA,
geboren in 1508 , was de zoon van Garsias , Hertog van A I v a,
die in het jaar 1510 als Adrniraal van de Spaansche vloot , in den
A frikaanschen oorlog het leven verloor , en van B ea tr ix de P
men t el , dochter van den Graaf van Bene vent. Nadat hij zijnen vader verloren had werd de tweejarige knaap opgevoed onder
de oogen van zijnen oom Frederik de Toledo, die hem in de
krijgs- en staatkunde onderwees. Naauwelijks zestien jaren oud
zijnde , deed hij zijn eersten veldtogt , onder den Connestabel van
Castilie tegen de Franschen , en onderscheidde zich toen reeds in
den veldslag van Pavia, Zijn geheirnzinnig karakter en zijne neiging tot het staatkundige yak gaven , in het eerst , weinig denkbeeld
van zijne krikskundige talenten ; zelis werden ziaj door Ka r el V.
met minachting beschouwd. Dan juist deze tninachting , zoo beleedigend voor zijne natuurlijke trotschheid, deed hem daden verrigten welken zijnen moed en beleid kenmerkten. Ook bragt hij
toen reeds veel toe tot het veroveren van Fontarabie , waarvan hij
,

Gouverneur werd.
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In het jaar 1531 volgde hij Karel V. in Duitschlind , wervaarts hij zich begat, orn den voortgang van den Turkschen Keizer
Soliman II. te stuiten. In Hongarije gekomen sloot hij zich voornamelijk aan den Graaf Thomas Nada s t i aan , wien hij overal
volgde en onder wien hij zich verder in de krijgskunst oefende.
Toen S o1i m a n uit Hongarije verdreven was , keerde Alva met den
Keizer naar Spanje terug , wien hij voorts in 1535 naar Tunis
volgde ; waar hij niet weinig tot de verovering van Golette , den
sleutel van Tunis , bijdroeg.
Toen Frans I, koning van Frankrijk , den Keizer in 1542 den
oorlog verklaard had , werd aan Alva het bevel opgedragen over de
troepen die tegen dat koningrijk optrokken. Hij beveiligde Catalonie en Navarre , verdedigde Perpignan en wist alle pogingen van
Frankrijk te verijdelen.
Aan het hoofd van het leger in Duitschland geplaatst , trok
hij in 1547 door Thuringen. He gravin-weduwe Ca t ha ri na
van S c h war t z burg eene Sauvegardebrief van den keizer hebbende weten te verkrijgen , had zich daarentegen verbonden brood ,
bier en andere benoodigdheden tegen eene redelijke betaling
te zullen bezorgen ; doch zij gebruikte de voorzigtigheid om
de brug , daar het krijgsvolk moest overtrekken en die digt bij de
stad lag , in allerijl te laten afbreken en op een zeer verren afstand over bet water te laten slaan , opdat de al te groote
nabijheid van de stad hare roofzuchtige gasten niet in verzoeking
mogt brengen. Te gelijk werd aan alle inwoners der naburige
plaatsen, door welke de troepen trekken moesten , vergund , om met
hun beste huisraad op het slot Rudolfstad te komen, wijken. De
Hertog , Diet ver van het kasteel of zijnde , zond eene boodschap aan
de Gravin , waardoor hij zich zelven noodigde op een ontbijt. Een
ZOO bescheiden verzoek aan het hoofd van een leger gedaan , kori
niet wel afgeslagen worden , en de Hertog benevens z.ijn bijhebbend
gezelschap werd, bij zijne komst , op het slot minzaam ontvangen ,
aan eene welvoorziene tafel ; doch naauwelijks was men gaan zitten ,
of er kwam een bode in allerijl binnen , die de Gravin buiten de
zaal riep , en de tijding bragt , dat de Spaansche soldaten in eenige
dorpen onder weg geweld gepleegd en het vee van de boeren weggedreven hadden. Catharina was eene moeder des yolks , wat
den armsten barer onderdanen wedervoer trok zij zich zelve aan ;
ten uiterste gebelgd over dit woordbreken , doch hare tegenwoordigheid van geest niet verliezende , beval zij alle hare dienaren , zich met den uitersten spoed en in stile te wapenen , en de
poorten van het slot wel te sluiten ; zij zelve begaf zich weder
naar de zaal , alwaar de gasten nog aan tale! zaten ; pier beklaagich
de zij
z bij hen , in de roerendste uitdrukkingen , over hetgeen
haar zoo even geboodschapt was , en hoe slecht men het gegeven
keizerlijk wooed gehouden had; men beantwoordde haar al lagchende , dat dit slechts een krijgsgebruik was , en dat men , bij eenea
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-doortogt van soldaten,, dergelijke kleine ongevallen niet verhoeden
kon. » Dat zuUen wij eens zien," antwoordde zij vertoornd ; » mijo nen armen onderdanen moet het hunne weergegeven worden , of hij
» God ! (terwij1 zij dreigend hare stem verhief) n Vorstetibloed
voor Ossenbloed 1" met deze korte dock bondige verklaring , verliet zij de kamer,, die in weinige oogenblikken met gewapende lieden vervuld was , welke met het zwaard in de hand , hoewel
met alien eerbied, rich achter de stoelen der doorluehtige personaadjen plaatsten en het ontbijt bedienden. Bij het inkomen van
deze strijdhare schare, veranderde de Hertog van A I v a van kleur;
stom en bedremmeld , zagen de gasten elkander aan ; van het leger afgesneden en van eene overmagtige gewapende menigte omringd , bleef
hun niets overig , dan het zich te laten welgevallen en de vertoornde vrouw op de best mogelijke wijze te verzoenen. II end r i k,
Hertog van Brunswijk , die mede van de partij was, herstelde zich
het eerst , en brak in een sehaterend lagchen nit; hij bediende
zich van die vernuftige zet , om het geheele voorval eenen grappigen
keer te doen nemen , en prees de Gravin uitermate over hare landmoederlijke zorg en mannelijken moed ; voorts verzocht hij de Gravin zich verder niet ongerust te maken , en nam op zich den Hertog van Alva , tot al wat bit* was te bewegen ; ook bragt hij
het bij den laatsten indedaad zoo verre , dat hij terstond bevel
aan het leger arvaardigde , om het geroolde vee zonder uitstel aan
de eigenaars weder te geven. Zoo ras nu de Gravin van de teruggave verzekerd was , verontschuldigde zij zich op de boffelijkst e
'wijze14hargstn,deblfashivnNrmen.
A Iv a .ontweldigde onderscheidene plaatsen aan de Protestanten en
won door zijn kloek beleid in 1547 den slag bu Muhlberg op Joh a n Fred e k Keurvorst va n Saksen , die zelve gevangen
werd genomen. De Hertog van A Iva zat voor in den krijgsraad ,
welke dien vorst ter dood veroordeelde , en zette den Keizer sterk
aan , om dit vonnis te doen ten uitvoer brengen , hetwelk ,echter
geen plaat-s had.
Na het ten onderbrengen der bondgenooten , had hij ender
Ka re 1 V het bevel over het beleg van Metz , waar de Hertog de Guize evenwel over , zijne dapperheid en krikskunst zegevierde. In 1555 belast zijnde , om in Italie de Fransehen en
Pans Paulus IV , den onvei'zoenlijken vijand van den Keizer
te bevechten , deed zijne trotschheid hem de waardigheid van Onderkoning van de hand wiizen , maar hij eischte op eenen hoogen
loon , als Stedehouder des Keizers , het opperbewind in alle Keizerlijke en Spaansche bezittingen in Italie. In die belangrijk e zending
deed hij den Hertog v an B riss oe het beleg van Vulpiano opbreken , bragt Milaan in veiligheid , begaf zich naar Nape's , dat door
's Pausen kuiperijen in opstand gebragt was , en bevestigde er door
zijne tegenwoordigheid het gezag van Spanje.
,
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Teen Filips II , de opvolger van Karel V, op den troop
twain , behield de Hertog al zijnen invloed en het hem toevertrouwde
bevel over het leger. Hij trok op het grondgebied van den Pans,
maakte zich meester van de Campagna di Roma , en deed alle
de ondernemingen der Franschen mislukken.
In 1559 nit Italie teruggeroepen , verscheen hij aan het hof van
Frankrijk , waar hij in naam van zijnen meester , Eliz abet h , de
dochter van II en d r i k II , die eerst voor D on C a rlos bestemd
was , huwde, en al de pracht van eenen vorst ten toon spreidde.
Omstreeks dezen tijd hadden de Nederlanders , ontevreden dat F
i p s hunne vrijheid belaagde , en over den gewetensdwang, dien hij
bun oplegde , de wapens opgevat. De Hertog van A Iva zette F i i ips
aan , hen met geweld tot onderwerping te brengen (1), en F i lips, die
hiertoe maar al te zeer genegen was, vond in den Hertog een geschikt
dienaar om dit ontwerp ten uitvoer te brengen. Hij zond hem als
Xapitein-Generaal der Nederlanden en met onbepaalde magt bekleed
derwaarts, ten einde de privilegien der provincien te vernietigen, haar
aan zijne onbepaalde heerschappij te onderwerpen , de inquisitie in
te voeren, en alien , die zijnen wil durfden wederstaan , aan het
krijgsgeregt over te leveren. De tijding van 's Hertogs aantogt verspreidde sehrik door alle de Nederlanden. Aldaar in 1567 , aan
het hoofd van een leger van 10000 man van het beste Spaansche
voetvolk en ongeveer 2000 ruiters , aangekomen , gedroeg hij zich
als oppermagtig Vorst , en rigtte eenen raad op van twaalf personen , welke door den Hertog de Raad van Beroerte , maar door
de Nederlanders de Bloedraad genoemd werd , aan welks hoofd hij
zieh zelf met zijnen vertrouwelinp. , J u a n de Vargas, stelde ,
en door welken alien , wier gevoelen verdacht waren of op wier
rijkdommen men loerde, veroordeeld werden. Tegenwoordige en
afwezige lieden werden gevonnisd en hunne goederen werden verbeurd verklaard. Eene algemeene verslagenheid maakte zich van
aller harten meester , en een groot aantal kooplieden en fabrijkanten verliet de Nederlanden en ontvlood naar Engeland , werwaarts zij hun geld en hunne nijverheid overbragten ; meer dan
100000 Nederlanders weken nit , en een groot gedeelte vereenigde zich
onder de vanen van den Prins van Ora n j e , die mede naar Duitschland geweken en het hoofd van den opstand tegen Spanje geworden was . en daarom door den Hertog van A I v a , even als zijne
voornaamste aanhangers, schuldig aan gekwetste IVIajesteit verklaard
werd. Toen barstte de burgeroorlog in deze gewesten uit. Het verlies,
dat de Hertog Teed door de nederlaag en het sneuvelen van denllertog
van A r en be r g , in den stag , welken deze den 13 AL i 1568 bij Hei1igerlee aan Lod e w ij k van Nassau leverde , deed hem geenszins den moed verliezen , maar diende slechts om zijn wreedaardig
(1) Zie den merkwaarcligen brief van Alva hierover in G r o e n van
Prinsterer, zirchives , Tom. I, pag. 175.
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gemoed nog meer te verbitteren. Het was omtrent dezen tijd dat
hij aan den koning schreef, te hopen , nog in dien zomer , zoodanige order op de zaken te zullen stellen , dat de Nederlanders , in
het vervolg , met een enkel rietje , zouden kunnen geregeerd worden. Hij deed de Graven v a n E gm o n d en floor n, te Brussel
op het schavot onthoofden , nadat er reeds dertig Edelen van minderen rang op de zelfde wijze waren ter dood gebragt, en deze teregtstelling werd gevolgd door die van eene menigte ongelukkigen ,
die als opstandelingen ter dood werden veroordeeld. Nog waren
deze strafoefeningen niet alien voltrokken , of A. 1 v a trok met eene
aanzienlijke krijgsmagt tegen Lod e w ij k v a n Nassau , dien hij
den 21 Julij 1568 bij Jemmingen geheel versloeg. Den Prins v a n
Oran j e, die in October in Limburg viel , wist hij echter , door
steeds den veldslag te ontwijk
en , zoo of te matten , dat deze zijn
leger uit geldgebrek moest afdanken De beulen stortten , op 's Hertogs bevel , meer bloed dan zijne soldaten in den oorlog; hij rigtte
in de voornaamste steden kasteelen op en stelde nieuwe schattingen in. Trotsch op zijnen voorspoed , hield hij den 22 December
eenen zegepralenden intogt te Brussel en rigtte te zijner eer een
bronzen standbeeld op het kasteel te Antwerpen op. Hij stond daar
in eene dreigende houding , met den adel en het yolk aan zijne
voeten , en op den voet van het standbeeld was een weidsch opschrift
gegrift , waarin hij werd voorgesteld als de steun van de godsdienst,
de hersteller van den vrede en het regt der Nederlanden.
De inneming van Brielle door de Watergeuzen , op den 1 April
1572 , bragt to weeg, dat het grootste gedeelte van Holland , Zeeland en Gelderland in vollen opstand geraakte en de Spaansche
bezettingen wegjoeg. Om deze onlusten te dempen , werden achtervolgens Mechelen, Zutphen, en Naarden , aan al de woede van
de onbeteugelde Spaansche Soldaten overgelaten , en de Hertog deed
een manifest afkondigen , waarin hij verklaarde dat de burgers slechts
eene regtvaardige kastijding voor hunne muiterij ondergaan hadden
en alle schuldige steden het zelfde lot te wachten hadden. Te
Haarlem , dat zich op zijne genade en bescheidenheid overgegeveu.
had , werden meer dan tweeduizend menschen ter dood gebragt, alles boog voor zijne onverbiddelijke gestrengheid. De Paus zond hem
eenen gewijden degen en hoed , welke eer tot dus verre door de
Pausen alleen aan gekroonde hoofden bewezen was. Dit deed zijne
trotschheid in top stijgen.
Onderscheidene tegenspoeden , zoo als het mislukte beleg van Alkmaar , de slag op de Zuiderzee , waarin de Spaansche Adrniraal Bossa
door Corn elis Di r ks z oon geslagen en gevangen genomen werd , en
's Hertogs ongesteldheden deden hem verzoeken om te worden teruggeroepen. Te Amsterdam had hij zich zoo diep in schulden gestoken ,
zonder. van betalen te willen weten, dat hij voor oploop vreesde , en

besloot heimelijk die stad te verlaten. — Hij liet dus met de trompet uitblazen , dat elk die jets van hem te vorderen had, des
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anderen daags om geld kon komen , doch vertrok des nachts tevoren , zonder last te laten om zijne schulden te voldoen , hetwelk
onderscheidene lieden van middelen , die weer dan het hunne bij
hem hadden opgezet in zware behoefte dompelde. De Hertog vertrok
van Amsterdam op Utrecht, en keerde eerlang naar Braband , waar
hij de Staten te vergeefs aanzocht , om twee millioenen guldens in
het jaar op te brengen. Het verdriet , dat Alva hierover gevoelde , werd vermeerderd door de tijding , die hij te dier zelfder tied
uit Duitschland kreeg. Vijitig duizend pond buskruid , welke hij
van daar verwachtte , waren op bevel van Hertog Joan C a z i m i r
en C h ris t o f fe 1, zonen van den Paltsgraaf F r e d - erik III ,
die met den Prins van Oranje verbonden was , op de heide ontladen en in brand gestoken. Zoovele rampen op elkander maakten
A 1 v a eindelijk wars van het bewind , en deden hem onder voorwendsel van zwakheid en hoogen ouderdom aanhouden om zijn:
ontslag. Reeds in 1572 was de Hertog van Medina Celi over-gekomen , om de landvoogdij op zich te nemen , maar den toenmaligen hagchelijken toestand des lands ziende , wilde hij de zware
taak niet op zich nemen. Alva bleef derhalve nog tot hij den.
18 December 1573 , toen hij , vergezeld van zijnen zoon Fr e d ek en van V a r g a s , en begeleid van vij f kornetten ruiterij , dit land
verliet , zijnen weg nemende door Lotharingen , Bourgondie , Savoye
en Lombardye tot Genua toe, van waar hij, te scheep , in Spa*
kwam. Hij liet de landvoogdij aan Don L ou is de Requesens,
Commandeur van Castilie, over, Ha eerst eene algemeene vergiffenis
te hebben afgekondigd , die echter zoo vol uitzonderingen was ,
dat er weinig baat in stak.
Men was ten Hove zeer misnoegd op A.1 v a , en weet aan zijn bestuur de verliezen in de Nederlanden. Tevens had Filips II bemerkt ,
dat zijne onverbiddelijke gestrengheid de zaken in de Nederlanden
bedorven had. Ilet onthaal was dan ook zeer ongunstig , zoo voor
hem als voor Don Fre d e r i k en Varga s. Hij bereikte Madrid
omtrent den 1 April 1574. Toen hij zich nog zes mijlen van
daar beyond , kwam er onverwachts een bode van den Koning , met
last , dat Don Fr eder i k niet ten Hove mogt komen maar regelregt naar zijn kommanderie moest vertrekken, en dat Vargas zich vijf
mijlen van het hof had te onthouden. De Hertog kwam toen alleen
en droefgeestig in de hoofdstad en bij den koning, die hem zeer
flaauw ontving, en van wien hij alras nog droefgeestiger scheidde en
terstond naar zijne stad Alva vertrok. Intusschen waren er onderscheidene nieuwe klagten tegen zijn bewind ingekomen , die de Koning
streng wilde doen onderzoeken , waartoe hij ook den Bisschop van Cordova, Al v a 's tegenstander, opontbood , door al hetwelk de trots des
ouden Landvoogds ten eenen male werd ter nedergeslagen , die zich
een goed onthaal voorgesteld hebbende , het hart zijns meesters
van hem gekeerd , zich bij anderen veracht en met eene strenge
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apes een betere keer dan hij gedacht had, en toen werd hij , na
eenigc tijd 's Konings ongenade ondervonden te hebben, te Madrid
aan het liof teruggeroepen. Niet lang daarna gebeurde er echter
jets , waardoor hij weder in ongenade verviel. Zijn zoon , Fr e d er i k van Toledo, Markies van Coria , had eene Staatdame der
Koningin verleid , doch toen zij hem aanmaande , haar, volgens zijne
gedane belofte , te trouwen , ontkende hij bet feit. De Koning en de
Koningin bemoeiden zich nu met de zaak, en om den Markies tot dit
huwelijk te dwingen , werd hij in hechtenis genomen en naar het
kasteel Tordillas gezonden. De Hertog, die meende, dat door dit huwelijk zijn geslacht zou vernederd worden, was zijnen zoon behulpzaatn
om van daar te ontsnappen en huwde hem aan eene zijner nichten ,
tegen den wil van Fili ps II , die den Hertog, wegens dezen hoon
van het Hof verbande en naar zijn kasteel Uzeda in ballingschap
zond. Sedert twee jaren leefde Alva in dien staat van ongenade , toen de voordeelen welke don Antonio, die zich tot Koning van Portugal had doen kroonen , in dat land behaalde , F
lips II de httlp deden inroepen van den Generaal , wiens bekwaamheid en getrouwheid hem het meeste vertrouwen inboezemden. Hij
zond eenen Secretaris naar den Hertog van A 1 v a , om hem te vragen of diens gezondheid hem toeliet het bevel over een Leger op
zich te nemen , en daar hij een zeer gunstig antwoord bekwam ,
benoemde F i l i p s den Hertog tot Opperbevelhebber van Portugal.
Die groote veldheer hield aldaar zijn ouden roern staande , hij trok
in 1581 Portugal binnen , behaalde in drie weken tijds twee overwinningen , verdreef don A n t on i o , en onderwierp Portugal aan
Filips II.
De Hertog leefde niet lang genoeg om genot te hebben van
de eer en de belooningen welke hem voor zijnen laatsten togt
waren toegelegd ; hij overfeed te Lissabon den 12 Januarij 1583 ,
of, volgens anderen , den 11 of 12 December 1582. Sommigen
schrijven zijnen dood aan vergiftiging toe. Hij was ongetwijfeld de
bekwaamste veldheer zijner eeuw,, en het is vooral in langzame
en veel overleg vereischende verriglingen, dat hij uitmuntte; zijn
veldtogt tegen den Prins van Oranje, in 1568, was in dat opzigt
een der schoonste voorbeelden voor de krijgslieden ; als men hem
aanzette OM aan te vallen, voerde hij zijn geliefkoosde stelregel
aan : » van alle gebeurtenissen is de overwinning de onzekerste."
Staatsman was hij echter niet; in burgerlijke taken de krijgswet
toepassende, kende hij geene hoogere wetten dan de bevelen zijn
rneesters , welke hij blindelings opvolgde , al moest het ook aan
duizenden het leven kosten, Doch , zelfs volgens het getuigenis
van Spaansgezinde schrijvers , deden zijne trotschheid en verachting van anderen , zijnen roem tanen. Zijn vreesselijk gelaat, brullende stern , koude en dreigende gebaren moesten eene vergaderde
nienigte schrik aanjagen. Voor het overige , trouwloos , geveinsd
hardvochtig , onhandelbaar, bloeddorstig , was hij daarbij onverzadelijk
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gierig, niettegenstaande hij schatrijk en met goederen overladen was.
Eghter moet men niet uit het oog verliezen, dat hij door de be-

staande omstandigheden en de instruction tot gestrengheid gedwon.
gen was. Het is zeer moeijelijk zijn karakter onpartijdig te beoordeelen. Men vergelijke daaromtrent G roe n van Prins ter er ,
Archives , Tom. IV. pag. 257-263 en Suppl. pag. XVIII , waar
men de meeningen van onderscheidenen te zijnen voor- en nadeele
bijeengebragt vindt.
Hij was gehuwd aan Maria Hen riq u ez en liet kinderen na
die in den grootsten blister leefden. Het geslacht der Hertogen
van Alva is nog een der rijksten van Spanje.
Zijne beeldtenis komt voor bij H. de Groot, Nederl. Jaarb.,
M. 36 , bij van Me te re n , Nederl. Hist. , D. 1. hi. 425,
B o r , Nederl. Oorl., B. IV. hi. 127.
Zie voorts : II o o ft, Nederl. Hist. , bl. 15-333 ; Strada , Hist.
de la guerre des Pays-Bas , Tom. 1. pag. 32 , 236, Torn. 1I.
pag. 54-209 G. van Loon, Nederl. Historip., D. I. hi. 31
101-179 , 250, 287 en 288; van Mieris, Hist. der Nederl.
Forst., D. I. bl. 448, D. III. bl. 48-313; Hoogstraten en
Bronerius van Nidek, Groot Algern. list. Woordenb. op
het woord Alba ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Wagenaar, Vaderl. Hist. , D. V. bl. 290 en 370%, D. VI. hl. 13-458; Bijvoegseh op Wagenaar, D. VI. bl. 71-168; Nalez. op Wagenaar, D. I. b1.268, 269, 283-296; Cerisier, Geschied.
der Nederl., D. III. bl. 144-266; Scheltenia, Staatk. Nederl. op Toledo; van Kampen, Verkorte Geschied. des Vaderl., 1). I. hi. 295-316 ; De zelfde, Faded. Karakt., D. I.
M. 296-301; van der V y n c k t , Hist. des Troubles des PaysBas , Tom. II. p. 205-309; Bilderdijk, Geschied. des Fa; D. VI. bl. 81-167, 241 en 266; Nieuwenhuis, boordenb. van Kunsten en Wetens. ; Algem. Woordenb. der zamenley. ; Biographic Universelle ; Arend, Algem. Gesch. des Vaderl., D. II. St. IV. bl. 490; Artonga, Leven aan A lb a
Meyers, Conyers. Lexicon; Groen van Prinsterer, Archives , en vooral Gachard, Correspondance de Phi lipp e .
II , Roi d'Espagne , waarin vele eigenhandige brieven van Alva
voorkomen , en G a char d, Correspondance du Duc &Jibe, sur
l'invasion du Comte Louis de Nassau en Frise.
ALVERINGEN vAN), Ridder,, Heer van Hofwegen, een
zoon van Z e ge r van Al veri n g en , Heer van Hofwegen en Rekenmeester te 's Gravenhage , maakte zich zeer beroemd onder zijne
vrijheidlievende landgenooten , zoo door het teekenen van het Verbond der Edelen , dat hij met alien ernst voortzette en hielp bekrachtigen , op de vergadering te St. Truijen , als door de ondersteuning van het smeekschrift aan den Koning met belofte van 500
kroonen. Ook zette hij , zoo te 's Gravenhage als elders , alle Edelen aan om het Verbond en Smeekschrift cede te teekenen ,
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onder verzekering dat indien men met magt van wapenen de beefdenstormers wilde aanvallen , zes honderd edellieden de gemeente
iouden beschermen. Uit lien hoofde werd hij bij vonnis van den
bfoedraad , van den 17 Mei 1568 uit het land gebannen en zijne goederen verbeurd verklaard. Hij werd in 1572 , uit hoofde van zijne
verdiensten , door Son o y , 's Prinsen Stadhouder in het Noorderkwartier , tot bevelhebber van Hoorn aangesteld. Toen er in 1574
een aanslag gesmeed werd, om Antwerpen aan 's Prinsen zijde
te brengen , onthield hij zich met Nicol as s Ruichaver en.
Maarten Neyen aldaar heimelijk in het huis van den Griffier M a r tini, om nevens anderen den aanslag te begunstigen. De
landvoogd Requesens echter, lucht van den toeleg gekregen hebbende , beval eene huiszoeking te doen en te beginnen bij die van
de Regering. De Griffier spoedde zich naar huis en gaf zijne
echtgenoote de zwarigheid te kennen. Deze vrouw, , welke een mannelijk hart in haren boezern droeg, verborg Al ve ri ngen met
Ruichaver in eene tafelkas, op welke juist de huiszoekers , die
hen nergens hadden kunnen ontdekken , een geschrift ontworpen ,
bij hetwelk 2000 gulden op het lig van Neyen, en eenige hon
derd guldens op die van Al v e r i n g e n en R u i c h aver gezet
werden. Zoodra die van den geregte vertrokken waren, verlieten zij
hunne enge verblijfplaats en kort daarna de stad Antwerpen , van
waar hij naar Hoorn schijnt te zijn terug gekeerd ; althans is hij
daar in 1576 overleden , zonder kinderen na te laten.
Zijn wapen was een veld van hermelijn , met drie roskammen
van keel.
Zie B or , Nederl. Oorl., B. VI. bl. 377 (274), B. VII. bl.
586-589 (80-82), Nederl. Hist. , bl. 394-400; v an L oon,
Nederl. Historip., D. I. bl. 201; Te Water, Hist. van het
verbond der Edelen, St. II. M. 149-151; Kok, Fader'. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Scheltema, Staatk.

Nederl.
ALVERING EN (SAMUEL vAri), een broeder van den voorgaande
en na diens dood Heer van Hofwe„0-en geworden , was mede een der
teekenaars van het verbond der Edelen , later was hij Schout te
Mechelen , en geraakte aldaar in hechtenis toen die stad in 1579
zich met Parma verzoende; doch toen de Staatschen haar in het volgende jaar bij verrassing hadden ingenomen , schijnt hij weder aldaar terug gekomen en in zijn ambt hersteld te zijn , althans men
vindt aangeteekend , dat hij in 1581 daarin vervangen is door L ib e rt de Fr a i sne, Heer van Colput. Hij had in huwelijk M aria van der A a, bij welke hij kinderen gewonnen heeft. Van
de verdere lotgevallen van van Al vering en of de tijd van diens
overlijden hebben wij niets aangetroffen.
Zie T e Water, Hist. van het verbond der Edelen, St. II.
bl. 151 en 152 en de daar aangehaalde schrijvers.
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ALVINUS (M.), een Friesch en Rector der Latijnsche school
te Sneek , omstreeks het jaar 1400 , schreef in zijne landtaal eene
berijmde Perkorte Geschiedenis van Friesland, van Friso of
tot op Karel den Groote , waarvan S uffridus Petrus een uittreksel gegeven heeft.
Zie F. Sjoerds, Alb ern. Beschr. van Oud en Nieuw Friesland, D. 1. bl. 7; Westendorp, Jaarb. van en voor de Prov.
Groningen , St. I. bl. 22 en 23 ; Biogr. Univ.
AMALIA. Zie AMELIA.
AMALRADA , eene Vorstin, die van moeders zijde van de Beensche en Friesche Vorsten afstamde en eerst gehuwd was met E v e rh a r d, Graaf van Ha me la n d, en later met zekeren Graaf B i 1I i n g. Bij Karen eersten man had zij Brie zonen : Dirk, die in
het jaar 962 Aartsbisscliop van Metz werd , E gb e rt en W i gma n, die zijnen vader in het Grafelijk bewind van Hameland opvolgde. Bij den Graaf van Billing was zij moeder van 11 e rma n of II e rom an , die een groot gunsteling was van Koning
Otto I.
Zie G. van Loon, Aloude fist., D. I. bl. 171.
AMAMA (JoAcium vAN) of AMMAMA , geboren op het Fort Bourtange in Groningerland , was een zoon van Gerrit A ma ma,
Kommandeur van het gezegde Fort, Kolonel onder de Friezen ,
later Brigadier en Kommandant van Embden , en van B e n n u d in a van Vier ss e n , eene dochter van den Muntmeester-Generaal
van Friesland. Daar hij door het overlijden van zijne twee zustees en zijnen broeder,, het eenig kind zijner ouders gebleven
was, werd er eene bijzondere zorg aan zijne opvoeding en onderwijs
besteed. Terwijl men hiermede bezig was en toen hij naauwelijks
den ouderdom van twaalfjaren bereikt had , werd hij , hoewel tegen
zijns vaders zin , aangesteld tot Vaandrig bij diens kompagnie. Vervolgens werd hij in het jaar 1681 tot Kapitein , in 1689 tot Majoor ,
in 1690 tot Kolonel en in 1703 tot Brigadier aangesteld , in
welke verschillende rangen hij onderscheidene gevechten en belegeringen met evenveel moed als beleid bijwoonde , toen hij
in 1709 tot Generaal-Majoor bevorderd was , nam hij den 11 September van dat jaar een levendig deel aan den slag van Malplarquet , door , onder het bevel van den Generaal F a gel , met den
Generaal-Majoor van Pa I land t, aan het hoofd van zeven batailjons , tegen eenen digten kogelregen in , op de verschansingen
bij de hoeve Bleron aan te rukken , en de Fransche brigade van
L a nn o y , welke haar verdedigde , van de borstwering te verjagen ,
van waar zij echter door het traag opkomen van eene versterking
Hannoveranen , genoodzaakt waren terug te trekken , hetwelk nogtans in wel geslotene orde geschiedde. In het jaar 1713 tot Kommandant van Hulst verheven , overleed hij aldaar den 3 Julij
1720.
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Hoe vele wreedheden , bloedvergieten en losbandigheden hij in
den oorlog had bijgewoond , zijn aangeboren zachtmoedig , minzaam,
bedaard , nederig en deugdzaain karakter bleef hem altoos bij , en
deed hem in het veld door de krijgslieden , en later als Kommandeur van Hulst door de burgers achten en beminnen. Hij was steeds
bereid ieder , voor zoo ver dit niet met zijnen pligt streed, van
dienst te zijn , zonder daarvoor eenige vergelding te verwachten ;
ook was hij steeds alkeerig om zich met eens anders goed te verrijken of zich met eens anders zweet te voeden , deelende veeleer
van het zijne aan anderen mede.
H ij is twee malen gehuwd geweest , eerst met Petrone 1 la de
Vrieze, dochter van Jacob de Vr i ez e Burgemeester van Hulst,
bij wie hij gewonnen had eenen zoon , die reeds vroeg gestorven
is , en eene dochter, B ennudin a, gehuwd met Pet er Benj am i n de B eau f or t, voorzittend Schepen dierzelfde stad. Bij zijne
tweede vrouw, Isabella Allegonda van Humalda,%eene dochter van Philips van Huma 1 da, Raadsheer in den Hove van
Friesland , en later Gezant aan het Hof an Madrid , had hij vier
zonen , alle jong gestorven , en twee dochters , 11 el en a en P et r one I la, die haren vader overleefd hebben.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, , Groot
Algern. Hist. Woordenb. ; K o k , Vaderl. Woordenb. ; Chaim o t , Biogr. Woordenb.
AMAMA (NIc0LAAs), een zoon van Six tinus A ma ma, die
volgt , wasin of omtrent 1618 te Franeker geboren , waar hij ook
waarschijnlijk zijne studien volbragt. In 1645 had hij reeds tot
zijnen meester in de Wijsbegeerte Johannes Fo ck el e ns , Fo cke les, ook wel Hol w a r d a genoemd , doch meer bekend onder den naam van Johann es P ho eylides, in wiens vrije
redeneertrant hij bijzonder behagen schepte ; zonder zich dan
ook van Aristoteles te laten aan banden leggen , volgde hij dien
van zijnen leermeester in de bijzondere lessen welke hij sedert over
de onderscheidene deelen der Wijsbegeerte hield. Dan deze vrijheid en eenige andere zaken verwekten hem onaangenaamheden
van sommige Hoogleeraren te Franeker, en beletteden dat hem een
leerstoel aan de Hoogeschool aldaar werd toevertrouwd, Ofschoon
110 naauwelijks 28 jaren bereikt had , toen hij in 1656 ten grave
daalde, straalt er zeer veel belezenheid door in de verhandelingen ,
die van hem het licht zien onder den titel van :
Di.ssertationum Harinarum decas, in quo , praeter Marina
a solidioris Philoproblemata , varia passim fundamentalia ,
sophiae principiis deducta , dogmata discutiuntur.
Franecq.
1641. 8°.
Zonder zich aan de nieuwe wijsbegeerte to binden, verwijderde de
schrijver zich daarom Terre van de oude.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMAMA (Sucrins) , geboren te Franeker den 13 October 1593 ,
had tot vader Jan Am a m a en tot moeder diens huisvrouw I m k i e.
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Na in zijne geboortestad het voorbereidend onderwijs te hebben
ontvangen , werd hij in 1610 als student aldaar ingeschreven en
was een geliefd leerling van Johannes Dru sins , onder wien hij
zich met vlijt op de Oude talen toelegde. Hij maakte daarin dan
ook zulke vorderingen , dat hij Grieksche en Latijnsche dichtstukken vervaardigde.
Ten einde zich ook in de Arabische taal te oefenen , vertrok hij
in Julij 1614 naar Leyden , waar hij betrekkingen aanknoopte met
Thomas Erpenius, Daniel Heinsius, Festus Hommius,
Pet rus Cunaeu s en anderen. Nog in hetzelfde jaar begaf hij zich
naar Louden en Oxford , te welker laatstgemelde plaatse hij door
den Hoogleeraar Johannes Pr idea ux en zekeren Duitseher F r ederik Or vil 1 e, in het Collegie van Exeter werd aangenomen ,
en met de voortreffelijkste geleerden kennis maakte. Hij oefende
zich aldaar in de 'Oostersche talen en de Godgeleerdheid , en gaf
onderwijs in de Hebreeuwsche taal.
her mogt hij echter niet lang vertoeven , want in 1616, vernomen hebbende dat zijn hooggeachte Leermeester Dr u s i us onverwacht overleden was , en hem een aanzienlijk legaat vermaakt
had , benevens de vrijheid om van zijne handschriften en Hebreeuwsche boeken gebruik te molten maken, begaf hij zich dadelijk op
reis naar Franeker,, ten einde te verzoeken , dat men hem met den
door dat sterfgeval vakanten leerstoel mogt begunstigen. Hierin
ontmoette hij echter meer tegenkanting , dan men wel verwacht
had, want Sybrandus Lubberti en Johannes Bogerman
hielden hem verdacht dat hij de gevoelens der Remonstranten was
toegedaan , even als zij zulks reeds van zijnen Leermeester D r u s i u s vermoed hadden. Doch door de guest van de Curatoren der
Hoogeschool en van W ill em L o d e w ij k, Graaf v a n N a s s au ,
die destijds Stadhouder over Friesland was , slaagde hij toch in zijn
doel , na zich eerst aan een naauwkeurig onderzoek omtrent zijne
godsdienstige gevoelens te hebben onderworpen. Daar het juist
zijne tegenstanders L u b b e r t i en B o g e r m a n waren , die hem
ondervragen moesten , geschiedde dit op eenen zeer seherpen coon;
desniettegenstaande stond hij dit onderzoek zoo glansrijk door, dat
hij nog op den zelfden dag tot buitengewoon Hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal werd aangesteld , doch niet dan onder de voorwaarde, dat hij de zuivere leer der Nederlandsche Kerk zou handhaven , onder de leden der Hoogeschool vrede en eendragt bevorderen , zich afkeerig toonen van de Remonstrantsche gevoelens ,
en de Nederlandsche geloofsbelijdenis , benevens de Heidelbergsche
catechismus onderteekenen. Hij aanvaardde zijne betrekking , den
3 Junij 1616, met eene openbare redevoering; twee jaren later
werd hij gewoon HoogleeraN.. De roem zijner geleerdheid bewoog
de Curatoren der Leydsche Hoogeschool om hem deu leerstoel der
Hebreeuwsche taal aldaar , in 1625, op te dragen. A ma m a sloeg
dit beroep niet af, maar leende daaraan het oor, onder beding dat
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de Staten van Friesland hem vrijheid zouden geven van te vertrekken , hetwelk deze echter weigerden; maar zij stonden hem daarentegen zoo veel voordeel toe , dat het hem niet berouwde het beroep
naar Leyden te hebben van de hand gewezen. Zoo werd hij in 1626 ,
op eene behoorlijke wedde , tot Bibliothecaris der Hoogeschool benoemd.
Aangezien de godsdienstleeraars destijds niet genoegzaam bedreven waren in de talen waarin de bijbelboeken oorspronkelijk geschreven zijn , en A mama ten voile het nadeel daarvan gevoelde,
zond hij reeds in 1618 eene Verhandeling in het licht , waarin

aangetoond werd, dat de voornaamste dwalingen der Roomsche kerk nit onkunde in de Hebreeuwsche taal en tat de gewone overzetting , deels ontstaan , deels aanmerkelijk toegenomen
zijn (1). Hierop volgde in 1620 eene Beoordeeling van de gemeene en door de Friesche Kerkvergadering voor echt ver
klaarde overzetting der vi sit' boeken Mosis (2). Hij was bezig
aan het vervolg van deze beoordeeling, Coen hij zich tot eenen anderen arbeid verpligt achtte, namelijk tot het vergelijken van de toenmalige Nederduitsche overzetting des bijhels met het oorspronkelijke
en met de naauwkeurigste vertalingen. fib g. af rekenschap van dezen
zijnen arbeid in een werk , getiteld:

Bybelsche conferentien , in welcke de Nederlandsche oversettinghe des By bels aan de Hebreeuwsche tvaerheydt beproeft
Amst. 1623. 4°.
en met de beste oversettinghen vergheleken wordt.
De zorg en moeite , aan deze vergelijking besteed , verschafte
A m a ma veel bezigheid , zoodat de uitgave van dat boek en van
eenige letterkundige schriften hem eene geruime tijd verhinderde
om zich met de beoordeeling van de Latijnsche overzetting bezig
te houden. De gedachte letterkundige schriften waren :
Over de regte lezing der getvij de taal
(3).
Over den naam Jehova (4).

Biblia in het Nederduitsch ; het Dude Testament overgheset door P. II a c k ius, met verbeteringen en aanteekeningen
van S. Amam a. Het Nieuwe Testament door He r m. F a ukelius, Amsterd. 1625. Tweede druk 1630. folio.
Amst. 1627. 8°.
Hebreeuwsche Grammatica of Taelkunst.
Hebreeuwsch Woordenboek.
Franek. 1628. 8°.
Toen Am ama bespeurde dat zijne ten jare 1618 uitgegeven
verhandeling , waarin hij betuigde dat het tot regt verstand der

(1) Dissertatio , qua ostenditur , praecipuos Papismi errores ex ignorantia llebraismi et vulgata versione partim ortum , partim incrementum sumsisse. Fran. 1618. 4°.
(2) Censura vulgatae atque a Tridentinis canonizatae versionis quinque
librorum ill osis. Franeq. 1620. 4°.
(3) Dc recta lectione linguae sanctae. Franeq. 1620 et 1627. 12 0.
Franeq. 1620. 8°.
(4) De Nomine Tetragrammato.
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hei lige Schrift noodig was , dat de godsdienstleeraars zich meer op
Ale kennis der gewijde talen toelegden , buiten gevolg gebleven was ,
beproefde hij een middel , dat, wilden de leeraars der kerk hun karakter niet verloochenen , wel werken moest, en niet dan ten nutte
kon gedijen. Hij zond in het jaar 1624 aan de synode van Friesland zes en twintig afdrukken van een ander vertoog , waarin al
de godsdienstleeraars der provincie met dien ernst, welken het
belang der zaak vorderde , gebeden worden , om de behulpzame hand te bieden tot eene hoognoodige herstelling van de
vervallene oefening der Hebreeuwsche en Grieksche taal
(1).
De synode billijkte het verzoek en nam dadelijk het besluit, dat
niemand meer tot het leeraarambt zou worden toegelaten , tenzij
hij , behalve de gewone getuigschriften , ook die van Hoogleeraren in
de Hebreeuwsche en Grieksche talen vertoonde , en zoo hij er
des gevorderd geene proeven van gaf, dat hij den grondtekst der
schriften van het oude en nieuwe Testament tamelijk verstond. Nu
zond A mama ongeveer dertig gedrakte exemplaren van zijn vertoog aan iedere synode der Nederlandsche Hervormde kerk, met mededeeling van hetgeen de Friesche synode besloten had , ernstig verzoekende , dat men met deze zich mogt vereenigen. In de synode
van Zuidholland , ten jare 1627 , werd besloten dat de zoodanigen ,
die tot de heilige bediening Wilde worden toegelaten , gehouden zouden zijn getuigschriften in te leveren van hunne Hoogleeraars, waaruit
bleek dat zij goede vorderingen zoo in de Hebreeuwsche als Grieksche taal , gemaakt hadden zonder dat zij nogtans bij het onderzoek in de klassen proeven van hunne bekwaamheid daarin behoefden te geven. Dan de synode van Noord-Holland berustte ten
zelfden jare , slechts in den wensch dat zulks ook bij hare klassen
mogt standgrijpen , besluitende dat uit dien hoofde de Regent van
het Theologische Staten Kollegie te Leyden , verzocht zou worden , om
de kweekelingen dier inrigting zich in beide talen te doen oefenen en aan
de Hoogleeraren sler Godgeleerdheid het verzoek zoude geschieden ,
om hunne leerlingen die studie met ernst aan te bevelen. Op nader aanschrijven van A mama vereenigde zich eerst ten jare 1627
de Noordhollandsche synode met de Zuidhollandsche , alleen
getuigenissen begeerende , dat aanstaande Leeraars zich in de meergemelde studie vlijtiglijk geoefend hadden. Zoodanig een besluit
namen van tijd tot tijd ook de synoden der overige provincien en
eindelijk namen in latere tijden alle synoden , op het voorbeeld
van die van Friesland , algemeen het besluit , dat aan de genen ,
-welke tot het kandidaatschap der heilige bediening wenschten bevorderd to worden , var het gewone onderzoek naar hunne then'logische kundigheden , proeven aan de klassen zouden gegeven

(1) Paraenesis ad Synodos , Episcopos et superintenden6s Ecclesiarum
Franeq. 1624.
Protestantium de excitandis S. S. linguarum studio.
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worden , aangaande hunne kundigheden in het vak der beide genoemde talen. Naderhand heeft men dit besluit mede uitgestrekt tot het onderzoek der genen die, kandidaten of proponen.
ten zijnde , tot het predikambt wenschten bevorderd te worden.
Hoeveel moeite het gekost heeft om de onkunde in beide gemelde
talen , welke Amama in zijn vertoog met refit eene barbaarschheid der middeleeuwen noemde , te verdrijven , blijkt nit de handelingen van eenige Nederlandsche synoden , in welke van tijd tot
tijd de overtreding der gemaakte wet het noodzakelijk deed worden , die telkens weder te vernieuwen.
Vernemende dat de geleerde Pater M a r i n u s Me r s e n n e
hem over de eerste kapittelen van Genesis wederlegd had , liet
hij alle andere bezigheden varen , om zijne beoordeeling te regtvaardigen , gaf in 1627 eenen Brief aan Pater Al er s e n n e in
het Licht, welke in 1628 gevolgd werd van eene meer uitgebreide
verdediging en eene beoordeeling van de gewone vertaling der geschiedkundige boeken des ouden Testaments , van het Boek J o b ,
de Psalmen , de Boeken van S a I om o en eenige fosse verhandelingen (1). Dit werk werd herdrukt iu 1656 , vermeerderd met
de beoordeeling der zelfde vertaling van de Profeten J e s aj a en
Jeremia.
A m a ma beijverde zich ook bijzonder om de ongeregeldheden en buitensporigheden , welke er bij zijne komst aan de Hoogeschool te Franeker,, plaats hadden tegen te gaan , waarin hij door
zijne ambtgenooten op eene lofwaardige wijze werd bijgestaan.
Men had dan ook in Friesland zooveel achting voor A m a m a ,
dat men na zijne dood , den 9 November 1629 voorgevallen , veel
gunst bewees aan zijne kinderen , verwekt bij zijne huisvrouw M einarda van Adelen van Kronenburg, zijnde J ohann es
A m a m a, eerst Vaandrig , vervolgens Convooimeester van de Admiraliteit te Makkum , G e 11 i u s Amama, Rector der Latijnsche
scholen te Dockum , en de in het vorige artikel behandelde Nikolaas Amama.
Zie van Iloogstraten en Brouerius van Nidek;
Groot dilgem. fist. Woordenb. ; K o k , Fader!. Woordenb.;
Saxe, Onom. Liter. Pars IV. p. - 274. C h al m o t , Biogr.
Woordenb. ; Y p e ij en Dermout, Geschied. der Nederl Herv.
Kerk , D. I. Aant. 258 (549) D. II. 301-304 en Aant. 250
(410) Biographie Nationale; Biographie Universelle.
AMAND , de Apostel van Braband, in 626 , zonder bepailde
zetel tot Bisschop geordend , om aan de Schelde en tusschen Maas
en Striene het Evangelie to prediken. Niet minder door zijne prediking en zijne weldaden , dan door den lastbriefvan D a g o b er t
aan de Franken , om zich te laten doopen , kon hij met vrucht arbeiden. Ilij verkondigde het Christendom te Doornik en to Gent,
(1) Antibarbarus Biblicus.

Amst. 1628.
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waar vooral B a v 0, de Patroon der Genlenaren , hem hulpe hood
Hij bouwde te Gent een klooster en te Antwerpeti eene kerk , en
zag zijnen zetel te Maastricht gevestigd. Onvermoeid arbeidde hij
op alle zijne reizen en togten tot aan zijnen dood toe , aan de groote
taak zijns levens , geholpen , zoowel door den genoemden B a v o,
als door the of Ideburg, Gemalin van Pepijn van Landen
(679). Hij schijnt vele Friezen bekeerd te hebben , althans in het
noordwestelijke gedeelte van zijnen werkkring , ook in het Graafschap Strijen of het tegenwoordige grondgebied van Breda' en Bergen op Zoom werkzaam te zijn geweest , vooral onder begunsteging
van Gertruida, dochter van Pepijn van Land en. Ilij beperkte zieh echter de Maas. Doch weinig weten wij van de vruchten dezer Evangelievrediking ; alleen laat zich daaruit verklaren ,
dat dit gedeelte later met Maastricht en niet met Utrecht is ver•enigd geweest.
Zie H. J. R o y aar d s, Geschied. der Invoering en vestiging
Dan het Christendom in Nederland, 3de uitgave , bl. 107.
AMANDUS VAN ZIRIKZEE , aldus genaamd naar zijne geboorteplaats , behoorde tot de orde der Franciskanen of Minderbroeders en was Voorlezer in de Godgeleerdheid te Leuven. Later Provinciaal zijner orde zijnde legde hij zich met ongemeenen ijver er
op toe , om de gebreken der Geestelijken , die aan zijn opzigt waren toevertrouwd , te hervormen en te verbeteren. Nadat de tijd
tot het waarnemen van dien post verstreken was nam hij het
Voorlezerambt weder op zich en bleef dit waarnemen tot aan zijn
overlijden , hetwelk plaats had den 8 Junij 1534 , hoewel hij voldoodboek der Broederen zijner orde
gens de aanteekening op ,
in 1524 zou gestorven zn , doch dit is in tegenspraak met den
inhoud van zijne na te noemene Chronijk , die tot in 1534 loopt.
IN was vrij wel bedreven in wetenschappen en talen , want hij
verstond het Grieksch , llebreeuwsch en ChaldeeuWsch , hetwelk to
sneer te verwonderen is , daar destijds de letteren dier talen in
Nederland naauwelijks bekend waren. llij heeft , zoo als de titel
zegt , met eene geleerde beknoptheid zamengesteld eene Chronijk
van het begin der wereld of tot in 1534 , in zes boeken , welke
hij noemde : de toetssteen of de jagt op Historische tvaarheden , (1) doch waarvan de titel is : Chronica compendiosissirna
,

oh exordio mundi usque ad annum Domini millesimum quingentesimum trigesimum quartum , Antv. ap. S. Cocum 1534. 8°.
Bij dit boek is ook gevoegd het werk van den zelfden schrijver :
De LXX Hebdomadibus Danielis lib. I , met eene voorrede van
F r. Tit elm anna s, nopens des schrijvers leven en schriften ,
waarin hij daarenboven nog deze stukken van A man d us noemt :
Comtnentarii in Genesin , lib. 1.
Expositiones in Jobum. In Ecclesiasten Salomonis , lib. I.
(I) Scrutinium vet venatio veritatis Ilistoriae.
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Dominicae passionis Historia , lib. I.
Historia de Christi Resurrectione et ascensione , ex IV Euangelistis collecta et ad concordiam redacta.
Conciones variae.
Spiritualis Militiae XII. horae super Psalmurn CXVIII ,
lib. I.
De S. Annae Conjugio etc. lib. I.
De XL Mansionibus , lib. I.
De Sopi , Rege Persarum , hoste Turcarum.
Zie P. de la Rue, Geletterd Zeeland , bl. 343 en 344 ;
H. v(a n) H(e u s s e n) en H. v(a n) R(h y n) , Kerkelfike Hist. en
Outh. , D. 1.V. St. III bl. 93 , D. III bl. 744 ; van Ho og s tr aten en Brouerius van Nidek, Algem. Groot Hist. Woordenb.; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.;
van Kampen, Geschied. der Nederl. Letteren en Wetensch.
D. I bl. 86 ; de Wind, Bibl. der Nederl. Geschied. D. I bl.
134 en 536 ; Biographic Universelle.
AMELIA of AMkUlt Gravin VAN SOLMS eene dochter van Joan
Albert , Graaf van Solms, kwam in 1620 , in het gezelschap van de Koningin van Bohemen in Holland en werd in het jaar
1625 op raad en aandrang van Maurits, Prins van 0 r a n j e
aan diens broeder Frederik Hendrik hitgelinwelijkt. Deze
echt werd zeer haa'stig , in het begin van April , zonder het maken van groote staatsie , voltrokken , hebbende de Gecommitteerde
Baden den ondertrouwden ontslag van de gewone huwelijksgeboden
verleend , hetwelk naderhand door de Staten ten overvloede bekrachtigd werd. Prins Frederik H end r i k had , naar men verzekert , weinig genegenheid getoond tot deze verbindtenis. Maar
Prins M a ur i t s was er zeer op gesteld geweest , en zou zelfs zijnen
broeder gedreigd hebben , ais hij bleef weigeren , zelf de jonkvrouw
van M e c he 1 en , bij wie hij onderscheidene natuurlijke kinderen
had, to zullen trouwen , waardoor deze gewettigd en F red e r i k
Hendrik van zijns broeders erfenis verstoken zou geweest zijn.
Bij gelegenheid van dit huwelijk ontving de Prinses van de Staten
van Holland een geschenk van 20000 gulden.
Den 26 Mei 1626 beviel zij van eenen zoon , Willem genaan:td , die zijnen wader naderhand , onder den naam van W
e m 1I , opgevolgd is. Behalve dezen zoon schonk zij den Prins
nog eenen zoon , die slechta kort geleefd heeft , en vier dochters
Louisa II enrie t t e , in het vervolg gehuwd aan den Keurvorst van Brandenburg ; A l b e r t i n a Agnes, gemali.n van
Willem Frederik, Graaf van Nassau; Henrietta Catharina, 'die Jan George Vont van Anholt-Dessau
tot gemaal had en Maria, met den Hertog van Simm er e n in den echt verbonden.
Nadat deze Vorstin eerst haren gemaal op den 14 Maart 1647 ,
en daarna haren zoon op den 6 Nov. 1650 , had zien ten grave
,
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dalen schenen alle hare zorgen en staatszucht zich te bepalen tot
haren kleinzoon , die acht dagen na 's vaders overlijden ter wereld
kwam. In het volgende jaar ontstond er tusschen de beide Vorstinnen weduwen groot verschil over de voogdijschap van Prins
Willem III, hetwelk , na veel haspelens, door de Staten van
Holland werd bemiddeld , die de Koninklijke Prinses in de voogdij,
welke zij reeds aanvaard had , handhaafden , wordende de Keur
vorst van Brandenburg haar toegevoegd als medevoogd , en de Prinses A me lia als toeziende voogdes. Deze prinses heeft zekerlijk
met vele wederwaardigheden moeten worstelen , daar het huis van
Oranje, in zijnen aanzienlijken staat ten tijde van haren gemaal ten
hoogsten geeerbiedigd , doch na het overlijden van haren zoon atom gehaat , en gedurende de minderjarigheid van haren kleinzoon
met de hoogste verachting behandeld werd, doch ook eindelijk het
hoofd weder heeft boven gestoken. Zij was eene der schoonste vrouwen van haren tijd , had zulk een groot verstand als men bij
slechts weinigen aantreft , en was zeer gevat in hare antwoorden , waarvan het volgende ten voorbeeld strekt. George W i 11 e m,
Hertog van Buckingham, met Hendrik Bennet, Graaf
van Arlington en George Savella, Markies van Ha1 i fa x , in 1673 , door 's Gravenhage trekkende , om zich naar de
vredehandeling te Nijmegen te begeven, wilde haar diets maken , dat
zij het wel met ons land meenden : » Wij zijn" zeide hij » niet al» leen goede Engelschen , maar goede Hollanders daarbij." » Het
» laatste •erg ik niet , " was het antwoord der Vorstin , » wees
» slechts het eerste." » Wij minnen Holland ," vervolgde B u ck in g ham , » niet als eene beminde van een oogenblik maar als
» eene echte vrouw. " »Ja , gelijk gij de uwe , Buckingham!"
was het vaardige antwoord, dat hij van Amelia bekwam , en dit
antwoord was te gepaster aangezien de vrouw van Buck i n g h a m
zich niet beroemen kon op zijne uitsluitende teederhartigheid jegens
haar , en dubbele reden had, om zich over zijne ontrouw te beklagen , daar zij , zoowel als haar vader Fairfax, om dit ha;
welijk, in groote moeijelijkheden met C r o m well, geweest was.
Amalia was geheel vervuld met liefde tot haren gemaal , wien zij
door de schilderkunst van Jo r d a e n s vereeuwigde, in!dien allegorischen triomf in de Oranjezaal , waarin zij hem , in eenen zegenwagen met vier witte paarden bespannen , vertoonen deed , omringd
van zegeteekenen en al hetgeen eenen held op deze wijze voorgesteld vergezellen moet. Ook had zij veel aandeel aan de vorming
van Willem III.
Ofschoon eene groote voorstanderes van huisselijke orde , leefde
zij echter zoo ruim als aan menig groot hof geschiedde. Haar
werd altijd in goud opgedischt ; hare waterflesschen, haar koelvat ,
ja de sloten van haar kabinet , waren van dit kostbare metaal.

Zij overleed den 8 Augustus 1675 , in den ouderdom van 73
jaren.
16
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Zie van Loon, Nederl. ilistorip., D. IL hi. 158-160 , 299
en 300; Wagena ar,, Vaderl. Hist., D. X. bl. 489 , D. XI. bl.
3 , 44, 233 , T. XII. bl. 131, 138-140 , 171, 327 , D. XIII.
hi. 166 en 197 , D. XIV. bl. 42 en .378 ; K o k , Vaderl. Woordenboek ; Chalmot , Biograph. Woordenb.; Bilderdijk , Geschied. des Vaderl. , D. X. bl. 100; Algem. Woordenb. der zamenleving.
AMELIA of AMALIA Prinses van A n h a 1 t , eene doghter van
Jan George, Vorst van Anhalt-Dessau, en van Henrietta Catharina van Nassau-Oranj e, en alzoo eene kleindochter van de voorgaande , trad den 26 November 1684 in den echt
met Rend r ik Casimir van Nassau, Stadhouder van Friesland, uit welk huwelijk zijn gesproten zeven dochters en twee
zoons, Willem George Friso, die den 14 Augustus 1687,
een jaar na zijne geboorte, overfeed , en Johan Willem Friso,
zijns vaders opvolger en de overgrootvader van wijien Will em I,
Koning der Nederlanden.
Nadat Am el ruim elf jaren met haren echtgenoot was vereenigd geweest , zag zij hem den 25 Maart 1696 ten grave dalen ,
werd toen als Voogdes over haren ruitn achtjarigen zoon erkend , en oefende alzoo een gedeelte van het gezag uit , aan zijne
ambten verknocht , tot dat hij , in 1708 meerderjarig geworden ,
het in persoon aanvaardde. Gedurende hare voogdijschap kocht zij
\voor haren zoon de heerlijkheid Ameland , voor 170000 Karels
guldens. Zij zag hare zorg, gedurende dien tijd bewezen, door de
Staten van Friesland beloond, met een geschenk van 5000 guldens
en eene jaarlijksche lisgrente van gelijke som. Na het nederleggen
der voogdijschap vertrok zij naar Buitschland, alwaar zij den 17
April 1726 overleed.
Volgens echte bescheiden was zij eene vrouw , schoon en bevallig van ligchaam , rijk aan vernuft , vrolijk levende , dikwijls
boven mate. Te veel toegevende aan hare zucht tot pracht en
weelde , hield zij geene orde in hare huishoudelijke zaken , en vond
zieh met groote schulden. beladen.
Zie Wagenaar, Fader& Hist., D. XV. bl. 195 , D. XVI.
bi. 315 ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.; Scheltema, Staatk. Nederl. ; I t aade Friesche terp ,
met Bijv. en Aant. van J. van Leeuwen, hi. 456-458; Algem. Woordenb. der zamenl.
AMEL1NG (GERRIT) , boekverkooper op de zaal van het Hof te
's Gravenhage en Vaandrig der Haagsche schutterij, heeft zich zeer
beij verd om , ware het mogel ij k , den Raadpensionaris Johan de
Witt, toen hij zich den 20 Augustus 1672 op de gevangenpoort
beyond , van daar te helpen en hem alzoo uit de handen van zijne
moordenaars te verlossen doch werd daarin door de schutterij verhinderd. Had zijne poging mogen gelukken, onze geschiedenis zou
voor eene groote vlek zijn bewaard geweest.
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Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenh. ;
Algem. Woordenb. der zamenl.
AMELISZ (GERARD.) Zie HOOGEVEEN (GERARD AMELISZ VAN).
AMELSFOORT (QtaRums VAN), geboren te 's Hertogenbosch omtrent het jaar 1760, begaf zich , na de gronden der teekenkunst
in zijne geboorteplaats te hebben gelegd, naar Dusseldorp, om aldaar zijne studien voort te zetten. Hij oefende zich naarstig in
de Keurvorstelijke kunstgalerij en keerde vervolgens naar zijne geboortestad terug, waar hij zich met der woon vestigde. Op eene
zeer verdienstefijke wijze schilderde hij welgelijkende portretten
en ook wel eens historiestukken en zinnebeeldige voorstellingen ,
van welke men er eenigen te 's Hertogenbosch aantreft ; zoo ziet men
in het aanzienlijk gebouw waar het provinciaal bestuur vergadert
twee stukken van zijne hand , het eene voorstellende: Pallas,
door eenige Geniussen omringd, en het andere Curius, zijn

sober maal bereidende, terwijl hij het goud der Samniten veracht. Ook bestaan er fraaije teekeningen van hem , waaronder
eenige, die opzettelijk in den trant van zwartekunstprenten zijn behandeld, zoodat men ze daar ligtelijk voor zou aanzien. A me Isfo o r t overleed in zijne geboorteplaats in 1820.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
aderl. Schilderk.. D. III. bl. 324; I m m e r z ee l , de Levens

en Werken der Boll. .Schilders enz.
AMEROM (HENDRIK JAN VAN), geboren te 's Gravenhage den 8
April 1777 , werd aldaar in de teeken- en schilderkunst onderwezen door Louis Moritz, Albertus Jacobus Besters en J.
H. Prin s. Vervolgens zette hij zich te Arnhem neder, waar hij
in het huwelijk trad met Cornelia van Bomme I.
Hij schilderde buurtgezigtjes, binnenhuisjes en portretten, en
legde zich daarbij inzonderheid toe op het geven van lessen in de
teekenkunst , vooral nadat hij in het jaar 1803 tot eerste onderwijzer van het Arnhenische teekengenootschap was aangesteld. Onder zijne aldaar gevormde leerlingen telt men Z e g e r R e y e r s en
Antonie Smi nc k Pitloo. In zijne jeugd het ongeluk gehad
hebbende telkens zijne beenen te breken , ging hij steeds op krukken. Hij overleed den 5 Junij 1833 plotseling aan eene zenuwberoerte en liet een zoon na , Cornelis Hendrik van A m ero m , die te Leiden gevestigd is en zich bezig houdt met het
schilderen van portretten en het geven van teekenlessen.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
vaderl. Schilderk., D. III. bl. 212 en 213; Immerzeel, de

Levens en Werken der Boll. Schilders.
AMERONGEN (ARENT TAETS VAN) werd in 1415 Schepen , in
1426 Raad en in het zelfde jaar Burgemeester van Utrecht, welke
waardigheden hij later nog onderscheidene malen bekleedde. In
het jaar 1426 , gedurende de twisten tusschen de Bisschoppen Z w eder van Culemborg en Rudolf van Diepholt, werd
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hij , benevens Dirk G r a u w e r t door den Raad tot Hoofdman benoemd , met volkomen magt om de grenzen van het Sticht te vrijen
en te beschermen , » alien geweld te wederstaan , en het yolk te
» regeren en te geleiden in alle reizen en togten." In het volgende jaar , nadat hij Burgemeester was geworden , werd hij tevens
tot een der Beveihebbers over het krijgsvolk van Utrecht aangesteld.
In 1449 hield de Raad , zoo nude als nieuwe , zich standvastig tegen den Bisschop Rudolf van Di e p h o 1 t , en deed , om alle
voorzorg te gebruiken , bij klokkengelui eene bekendmaking afkondigen , behelzende hoofdzakelijk: » dat de Raad zich eendraatelijk
» met al. de Gilden had verbonden , om het begonnen Kapittel op
» hunnen Heer van Utrecht , betrekkelijk de gebreken , die zoo op
» het gemeene land als in de stad Utrecht aanwezig waren , en in» zonderheid van de Heerlijkheid Montfoort , vervolgen zouden naar
» 's lands regten , en dat zij zulks met de Raad en Gilden trouwe» lijk zouden ten uitvoer brengen. En ten einde de stad in goede
» eendragt mogte blijven , verbood de Raad dat niemand eenige
» brieven of boodschappen zou zenden aan , of ontvangen van hun» nen Heer van Utrecht , of die bij hem zijn , op poene van een
» bannissement van tien jaren nit de stad , behalve andere straflen,
geregeld naar den inhoud dier brieven of boodschappen , inge» volge het goedvinden van den Raad."
Niettegenstaande deze voorzorg , volgde kort daarna eene spoedige
omkeering , doordien de Bisschop middel vond de stad te .overrompelen. Die van binnen verdedigden zich wel dapper , en vielen als leeuwen met eene verbazende kloekmoedigheid op des Bisschops yolk aan , zoodat er binnen de stad , in de Schoutsteeg ,
een bloedig gevecht voorviel , waarin de Bisschop zelfaan zijn been
gekwetst werd , en zij zouden naar alle waarschijnlijkheid de overwinning behaald hebben, waren niet gedurende dit gevecht eenige
Amersfoorders de Jllinderbroederstraat ingetrokken en op de Utrechtenaars aangevallen , waardoor een gedeelte van het yolk , op de
Ganzenmarkt in wanorde gebragt , genoodzaakt werd te wijken , en
hen , die in de Schoutsteeg dapperlijk vochten , te verlaten. Deze ,
alzoo ontzet van hunne achterhoede, niet meer in staat den aanval
van voren en van achteren te wederstaan , werden meest gedood ,
gekwetst of gevangen genomen , en des Bisschops yolk • dus eenen
vrijen doortogt gekregen hebbende , trok naar de Plaats, en die ingenomen hebbende , werd meester van de stad. Van A m e r ong e n , nu mede gevangen genomen zijnde , werd kort daarna met
zekeren He n dr ik Jacob s z o o n veroordeeld oat onthoofd te worden. De reden; dat zij zoo veel harder dan de anderen behandeld
werden , is omdat zij het waarschijnlijk waren , die den Bisschop
verwond hadden ook zou , vo!gens eene Osnabrugsche Chronijk ,
het vonnis meest door den haat van den Heer van M on t fo o r t
zijn beslag hebben gekregen.
Het wapen van Taet s van Amer on g en is een veld van zil-

ver met eerie fasce van keel.
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Zie Burman, Utr. Jaarb., D. I. bl. 162, 200, 226, 321,
332, 340, 398, 426, 447, 494, D. II. bl. 12, 97, 116, 130,
en 143; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Sclie 1tema, Staatk. Nederl.
AMERONGEN (GODARD ADRIAAN VAN REEDE BEER VAN), Zie
REEDE (GODARD ADRIAAN VAN).
AMER ONGEN (JACOB TAETS VAN), vindt men op de regeringslijsten te Utrecht gemeld , van 1420 tot 1449 , als Raad , Schepen
of Burgemeester. In de afkondiging in 1449 uit naam van R udolf van Diepholt, den drie en vijitigsten Bisschop van
Utrecht , gedaan tegen hen die deelgenomen hadden in den opstand tegen den Bisschop , en waarbij aan elk en een iegelijk verboden werd de vlugtenden te herbergen , vindt men ook Ja c o b
Taits van A m e r o n g e n vermeld. Het schij nt dat hij als toen
in ballingschap verwezen is , althans in 1755 , komt hij voor onder hen , die van het vonnis van ballingschap ontheven werden en
het burgerregt terug kregen. Later werd hij zelfs weder in ambten geplaatst. Zoo werd hij in 1460 Overste Ouderman van de
Vischkoopers , in 1464 Schepen , en in 1464 op verzoek van den
Domproost en van den !leer van Brede r o d e , Raad Burgemeester,
welke aanzienlijke waardigheid hij ook bekleedde in 1468.
Zie Burman, Utr. Jaarb. D. I bl. 234, 286, 438, 459,
480, D. II bl. 55 , 107 , 131 , 295', 399 , 425 , 450, 452 , 453,
481 , 512. D. III bl. 71 en 127; Kok , Vaderl. Woordenb. ;
Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMERONGEN (JAN of JOUAN TAETS vAN) , een zoon van W i Ile m Taets en II el wig Borre van Ameron gen , ontmoet
men in de jaren 143 , 1425, 1427 en 1433 als Schepen te Utrecht ,
in 1435 als Raad , in 1437 als Ouderman , in 1443 wederom als
Schepen , in welk jaar hij om eenig verschil met Burgemeesteren
voor den tijd van twee jaren uit den Raad gezet werd. Ook moet hij
gemengd zijn geweest in de onlusten tusschen Z w e d e r van C ulen'iborg en Rudolf van Diepholt, want in het jaar
1455 was hij onder het getal der genen , aan wien het burgerregt
werd wedergegeven. Ilij werden 1457 , op nieuw tot Ouderman over
de Vischkoopers aangesteld.
Toen Anton ij , de bastaard van B o u r g o n di 6, in het volgende jaar, zijnen breeder D a vi d , den viji en vijftigsten Bisschop
van Utrecht , te huip kwam , de stad Utrecht den oorlog verklaarde , eh. met 1000 paarden voor die stad kwam , werd Jan Taets
van Ameran g e n , door de Utrechtschen tot Schatmeester aangesteld, welk ambt bestond in het schatten en op prijsstelien van die
genen , welke de Utrechtenaars gevangen kregen , en die Dunne
vrijheid begeerden. Later bekleedde hij nog onderscheidene malen
de posten van Ouderman van het Vischkoopersgild , Schepen , Raad
en Burgemeester.
In 1468 Schout zijnde, had hij zonder behoorlijke regtsoefening
of kennis van den Raad eenen koopman van Leyden eenig poed
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doen afnemen , waarom hem door den Raad gelast werd , dadelijk
die goederen terug te geven , en bij weigering en niet nakoming van
dit besluit , den zelfden avond in de gevangenis te gaan , en daarin
te blijven tot hij aan het goedvinden van den Raad voldaan had.
Naar alle waarschijnlijkheid zal hij , met de teruggave der goederen ,
dit vergrijp vergoed hebben ; althans vindt men aangeteekend , dat
hij het schoutsambt behouden heeft.
Grooter onheil gebeurde hem in het jaar 1470. David van
Bourgondie, zijne wraak tegen Reinout van Brederode,
die zich tegen zijne aanstelling sterk verzet had , niet kunnende verdu-'
wen , wist eerst dezen in zijne magt te krijgen , en daarna zijnen broeder G ij sbert , die Domproost was. David, om eenigen schijit aan
deze .wandaad te geven , en bij zonder wegens het in hechtenis
nemen van den laatsten, deed het valsch gerucht verspreiden ; dat
de Hoekschgezinden , onder welken zij behoorden , eenen aanslag op
de stad voorhadden , ontziende zich dus niet den naam van die
eerste en getrouwe Edelen van het land te schandvlekken. Verre
echter van tevreden te zijn met die in zijne magt te hebben , zocht
hij ook hunne getrouwe aanklevers en bijzonder J a n Burggraaf
van Montfoort, Jacob van Nyvelt, Jan van Amer o n g e n , die reeds van zijn Schoutsambt ontzet was , en anderen ,
in zijn geweld te krijgen. De meesten dezen toeleg ontwaard hebbende beveiligden zich door de vlugt , doch Jan van Amer o ng e n eenige dagen buiten de stad vertoefd hebbende , was hiervan
onkundig. Bij zijne aankomst begaf hij zich ter verrigfing van zijne godsdienst op St. Pieter en Paulusdag in de St. Pieterskerk.
Aangezien de Bisschop aldaar tegenwoordig was , vervoegde van A merongen zich bij hem , en werd zeer vriendeliji door hem ontvangen , zeif verzelde hij den Bisschop na het eindigen van de dienst
naar diens Hof. Daar gekomen zijnde , zeide de Bisschop spotswijze : » J a n wees welkom van den jongen Hertog van Gelre ; "
willende daarmede te kennen geven , dat hij zich ter smeding van
eenig verraad bij Adolf van G elder zou begeven hebben. De
Schout mogt zich verdedigen zoo goed hij konde , de Bisschop had
reeds bevolen hem gevangen naar Wijk bij Duurstede te zenden, zoo
als ook terstond daarop gebeurde. D a v i d, geen beschuldiging naar
zijnen zin tegen de gevangenen kunnende inwinnen , nam het opzet zulks door uitgezochte pijnigingen te verkrijgen. Hiertoe -werden als de eerste uitgekozen Walraven, Bastaard van Br ederode en Jan van Amerongen, welke laatste zij door
hem twee of driemaal daags op de pijnbank te brengen alles deden
bekennen , wat hun ten bezwaar van de gevangenen dienstig dacht.
Walraven, op eene wonderdadige wijze aan de gevangenis ontkomen , liet niet na, toen hij in vrijheid was alonibekend te maken,
hoe zijne en Am e .r o ngen s bekentenis hun door onlijdelijke pijnen was afgedwongen ; welk gerucht zelfs ter oore van Hertog K ar e 1 kwam, Deze zond daarop twee Raden , Johan Heer v a n
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Be r g en en J oh an n e s II ale w yn, tot de geyangenen , om
hen op nieuw te onderzoekeu. De Afgevaardigden insgelijks geene bekentenis kunnende krijgen naar den zin des Bisschops , zonden
Bre d e r o de en A m er o n g en van Wijk , over Bergen op Zoom
naar Kortrijk , van waar zij , vermits Hertog Ka r el tegen den
Koning van Frankrijk te veld trok , naar bet slot Rupelm.onde
werden vervoerd , in hetwelk zij otntrent een jaar werden gevangen gehouden. Maar zoodra de Ilertog met ernst het ondeizoek ter harte nam , Meek ook hunne onschuld ; doende er zich
niemand als beschuldigers tegen lien op , dan eenige van des Bisschops ontmenschte Raden. A mer onge n blecf nog eenige tijd
in hechtenis , werd daarna onschuldig verklaard en in 1477 in zijn
ambt hersteld.
Weinig ttids daarna werd hem op nieuw een misslag ten taste
gelegd, in het zich toeeigenen van eene gestolene koe , zonder kennis van den Raad, waarover deze het volgende besluit nam:
Des Saterdages na Mauricien.
» Want Jan van Amerongen een koe gehaalt , die gestoolen is
» geweest, buiten weten en conaente van der Raede, wt zijn zelfs
» goeddunken, daarom hebben Scepene, Raede en de Oudermans
»gesloten, dat hij terstont op die s poerte gaan, ende daer op blij» ven zell totten dinddags toe naestkomende ,• en dan zell men die
» broiken die hi daer aen gebroeiit heeft, sliten."
IIij schijnt overigens dat ambt zeer slordig te hebben waargenomen , want doordien hij dikwijls verzuimde te regte te komen ,
zoodat verscheidene zaken niet konden worden afgedaan, achtte de Raad
der Stad , in 1579, het ntiodig eene zeer oude voordragt van het jaar
1310 te vernieuwen , waarbij werd bepaald, » dat ingeval de Schout
»'s morgens te 9 of 's avonds te 3 uren niet te regte kwam , dat
» alsdan de oudste Schepen Schout zou wezen en daarna dubbel
»boge of salaris trekken. enz."
In 1481 was Jan van Amerongen weder zoo zeer in de
guest van Bisschop David gerezen, dat hij tot diens Raad was
benoemd, en , benevens anderen , door hem aan den Aartshertog
Ma ximiI i a an werd gezonden , om over den vrede te handelen.
Zie Burman, Utr. Jaarb., D. I. bl. 269, 301, 334, 421,
437, 459, 480 , D. H. bl. 24, 295, 342, 359, 390, 410 , 439,
460, 515, D. III. bl. 14 , 17, 24, 25, 191, 428 en 519; Kok,
Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMERONGEN (JOHAN- TAUS vAN) , de oudste zoon van Ern s t
Taets van Amerongen en Mabelia de Ri4der van Lune nb urg , werd in bet jaar 1541 Heemraad van den Lekdijk
Bovendams , en was van 1556 tot 1566 onderscheidene malen
Schepen der stad Utrecht, sedert dien tijd tot in bet lievigste der
Nederlandsche beroerten is hij onderscheidene malen zoo Schepen
als Burgemeester en Raad geweest. Door den moedwil der Spanjaarden was hij eens in groot levensgevaar.
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In gevolge den uitersten wil van zijne nicht Johanna Taets
an Am erongen werd hij Beer van Groenewoude en na haar overMden daarmede verlijd den 12 October 1552. In 1576 werd hij
als Gelastigdc wegens de Staten , ter, handeling over de Gentsche
bevrediging , afgevaardigd. Hij was in 1538 in den echt getreden
met Johanna van Gaasbeek, weduwe van Jacob Schimm elpenni nk, en overleed den 26 Februarij 1578 , zes kinderen
nalatende.
Zie Kok, raderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMERSFOORDT (HENDRIK), geboren te Amsterdam den 30 Mei
1796, was de jongste zoon van Jacob Amersfoordt en Martha van der Noordt. Door den kundigen Herman Bosscha
voor de Academische lessen opgeleid , ving hij zijne studien aan bij
het Athenaeum zijner geboortestad , waar hij de lessen der Hoogleeraren , David Jacobus van Lennep, Johannes Will-met en Jacobus van Nuys Klinkenberg met vlijt en goed
gevolg bijwoonde. Later genoot hij aan de Hoogeschool te Leyden
nog hetonderwijs van Daniel Wyttenbach, Johan Hendrik
van der Palm, Hendrik Arent Hamaker, Johannes van
Voorst, Johannes Claiisse, Elias Anne Borger, Samuel Johannes van de Wijnpersse en Jan Melchior
K em p e r bij , en bleef steeds de beoefening der Letteren aan die
der Godgeleerdheid paren , welke laatste evenwel van diem tijd of
zijn hoofdvak uitmaakte.
Bijna aan den eindpaal zijner studien . genaderd , werd hij , door
eenen ongelukkigen zamenloop van omstandigheden , plotseling genoodzaakt naar eene vaste bestemming uit te zien , en mogt hem
het geluk wedervaren tot Rector der Latijnsche scholen te Sneek
benoemd te worden , waar hij in April 1818 zijne werkzaamheden
begon en het genoegen mogt smaken de Latijnsche scholen , nit het
verval , waarin zij verzonken waren , weder op te beuren en onderscheidene jongelingen door zijn onderwijs gevormd , onder dankbare herinnering daarvan , met lof in de maatschappij te zien optreden. De
manier , waarop hij de leerlingen onderwees , was bijzonder aantrekkelijk , en vooral wist hij , door zijne geestige vrolijkheid, hen in eene
opgeruimde stemming te houden en hen het werk met lust te doen
verrigten. Geen wonder dat zij hem dan ook in eene hooge mate
vereerden en hoogschatteden, en dat de roem van zijn degelijk onderwijs nu en dan onderscheidene leerlingen uit andere plaatsen tot hem
lokte , hij bij elkepromotie zijne hoorderen in de gelegenheid
stelde , om niet alleen zijn vernuft , maar ook zijne geleerdheid te
bewonderen. tinder deze redevoeringen of verhandelingen is misschien wel die het meest belangrijk , waarin hij handelde over de

liectoren; die van den beginne of , tot op dezen tijd toe, aan
het hoofd der Sneekersehool hebben gestaan , een onderwerp door
hem met veel lust behandeld en dat hij nog steeds trachtte aan
te vullen en te verrijken.

249
Niet tevreden eene geleerde betrekking in de maatschappij te
hebben bekomen en door alien die hem kenden daarvoor volkomen
berekend gehouden te worden , Wilde hij openlijk daarvan een bewijs geven door het schrijven van eene Verklaring der Redevoe-

ring van Demosthenes over de vereenigingen in Athene
onder den naam van Symmorien bekend (1), na welker openlijke verdediging hij de waardigheid van Meester in de Bespiegelende Wijsbegeerte en Doctor in de Letteren verwierf; terwijl zijn
proefschrifl door deskundigen met algemeene goedkeuring ontvangen werd en hen naar het toegezegde vervolg daarop deed verlangen; welk verlangen echter onvervuld bleef.
Niet alleen vergenoegde hij zich met het onderrigt in die talen ,
waarin op de Latijnsche scholen gewoonlijk onderwezen wordt, maar
hij voldeed ook gaarne aan de menigvuldige aanzoeken om , zoolang
daartoe in zijne woonplaats geen genoegzame gelegenheid bestond ,
de hedendaagsche talen en vooral het Fransch aan onderscheidene
leerlingen te onderwijzen.
Vroeg met de lust tot beoefening van de Vaderlandsche geschiedenis bezield , vereenigde hij zich gaarne met zijnen kundigen vriend
Hans Willem Cornelis Anne Visser, Predikant te 1Jsbrechtum , tot de uitgaaf van een Archief voor Vaderlandsche

en inzonderheid Friesche Geschiedenis , Oudheid- en Taalkun-

-

hetwelk van het jaar 1824 tot 1828 werd voortgezet , toen het de,
reeds vroeger voorgevallen overlijden van zijnen medeverzamelaar en
andere redenen de onderneming deden stakes. Gat' zijne medewerking
aan dit Archief reeds blijken dat hij in de gehechtheid zijner geletterde vrienden in Friesland aan den grond hunner geboorte, tot
zekere mate althans , deelde, niet minder werd zulks kenbaar nit
zijne deelneming aan de oprigting van het Provinciaal Friesche Genootschap ter beoefening der Friesche Oudheid- , Geschied- en Taalkunde , waarbij hij eerst den post van Penningmeester, vervolgens
twee jaren dien van Secretaris en eindelijk gedurende zes jaren
dien van Voorzitter heeft waargenomen ; ook na van dezen laatsten
post op zijn uitdrukkelijk verlangen ontslagen te zijn , gaf hij meer
dan eens blijken , dat hij in den volsten zin des woords onder de
werhnde leden van dat genootschap mogt. geteld worden. Ten
bewijze daarvan strekken , niet alleen de voorlezingen door hem gedaan , maar vooral ook de groote moeite door hem besteed aan de
uitgave der Geschriften van Jan cko D o u w a m a , waarvan hij
(1) Specimen Literarium Inaugurale exhibens Demos t henis Orationem de Symmoriis variis lectionibus et annotatione perpetua instructam ;
sive Disputationis de Atheniensium Symmoriis partem priorem ; pod public° examini submittit Iie n r i c u s A m e r sfoordt, Arnstelodamus,
ad diem 28 Junii 1828. Lngd. Bat. Ook uitgegeven onder den titel: Dissertatio de Symmoriarum apud Athenienses instituto, pars prior.
Aan dit
specimen is voorts de eer te heart gevallen dat het is opgenomen in de
uitgave van Demosthenes door Schaefer bezorgd, Yerg. Bibl. Crit.

Nov. II. p. 277 et seq.
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met F o n t e i n de hoofdbewerker was , niet alleen toch had hij plan
die uitgave te voorzien van ophelderende aanteekeningen , maar ook
had hij daarvoor vervaardigd eene allerbelangrijkste inleiding, waaruit het hooldzakelijk is overgenomen in het laatste stuk van die
Gerschriften te Leeuwarden in 1849 uitgegeven. Men raadplege
vooral hetgeen dewege in de voorrede vermeldt wordt , om 's mans
verdiensten in dat opzigt ten voile te kunnen waarderen.
Als Schoolopziener , waartoe hij bij besluit van 10 Augustus 1827
benoernd werd, en als Secretaris der Provinciale Commissie van Onderwijs in Friesland , welke post hem in 1833 werd opgedragen ,
bewees hij aan het lagere schoolwezen mede belangrijke diensten
en stond bij zijne medeleden dier Commissie in groote achting.
Ook voor het thans opgeheven Athenaeum te Franeker was hij nuttig werkzaam , van weaken arbeid , eene voorzetting van dien van
zijnen oudsten broeder den na te melden verdienstelijken Hoogleeraar J adob A mers foordt, in het jaar 1842 eene proeve in druk
te voorschijn kwam, bestaande in eene Nieuwe Lijst van het Theologise/1 gedeelte der openlijke boekerij to Franeker4 (1). Het
laatste werk hetwelk hij met zijnen geleerden vriend Mr. U. A.
E v e r t s z in het Licht zond , was het hoogst belangwekkend Verhaal van de verrigtingen der Jezuieten in Friesland, door Pater
ifzillebrordus van der Hayden, Lid van de Orde der
Jezuiten. Uit het Lay?' vertaald en net aanteekeningen voorzien, door Dr. 11.Amersfoordt en Mr. U. A. Evertsz, Leeuw.
1842. 8°.
De kundige A mersfo or d t mogt slechts kort de uitgave van
dezen zijnen arbeid overleven op den 8 Mei 1843 maakte eene beroerte een einde aan zijn nuttig en werkzaam leven. In 1819 was
hij in den echt getreden met Siedske Agatha Bergsma , die
hem vijf kinderen schonk en reeds in 1827 overleed. Bij het aangaan van zijn tweede huwelijk in 1832 , met Tetje van der V e en ,
Wed. J o z e f Noy o n , waren hem slechts een noon en eene dochter overgebleven, de eerste overleed kort daarna , even als het oudste kind uit zijn laatste huwelijk , waaruit nog eene dochter is geboren zoodat hem slechts twee zijner kinderen hebben molten
overleven.
A m e r s f o o r d t was behalve van bet reeds genoemde Friesche
Genootschap ook Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden , van het Provinciaal Utrechts Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen en van de Zeeuwsche Maatschappij van
Wetenschappen.
Zie , behalve de opdragt zijner dissertatie aan van Lennep,
waarin Mei zelf van den loop zijner studien het een en ander zegt ;
(1) Novus Catalogus Bibliothecae publicae Franequeranae , Partis primae sectio prior , libros Theologicos complectens. Bibliothecam ordinavit ,
libros descripsit Jacobus Amer sf o o r d t. Opus Fratris obitu interuptum obsolcit Iienricus Amer sfoordt, Leov. 1842. fol.
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Algem. Konst- en Letterbode voor 1843. D. II. bl. 72-75; de
Leeuwarder Courant voor 1843. N°. 45; N. Siegenbeek, in
de Handelingen der Jaarlyksche Vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden
den 15 van Zomermaand 1843 ; Mr. A. van Goudoever, in
het Programma van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar
1843; en vooral
Mr. U. A. Evertsz, Woord ter fferinnering coan H. Amer sf o or dt, Medeoprigter en Lid van het Genootschap, ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde, uitgesproken bij de opening der 45e Vergadering van dat Genoo-t
schap, Workum 1843.
AMERSFOORDT (JAxon), een broeder van den voorgaande, geboren te Amsterdam den 24 November 1786 , wijdde zich , den
ouderdom van veertien jaren bereikt bebbende , geheel aan de geleerdheid en kwam in het voorjaar van 1801 op de Latijnsche
school zijner geboortestad. Na deze in vier jaren met lof doorloopen
te hebben , werd hij den 12 April 1805 tot hoogere studien bevorderd , bij welke gelegenheid hij eerie redevoering hield over Keizer
Trajanus, welke Diet alleen algemeen genoegen gaf, maar den
Geleerden B e r n a r d u s de Bosch inzonderheid zoo behaagde ,
dat deze den hem anders onbekenden redenaar opzettelijk kwam
gelukwenschen en vervolgens in kennis bragt met zijnen even berninnelijken als geleerden broeder Jeronimo de B osch , dien
edelen bevorderaar van zoo menig ontkiemend vernuft.
Onder zulke gunstige omstandigheden zette A m e r s fo o r d t nu
zijne gelukkig begonnene Letteroefeningen verder voort, vooral zich
op de Oude, zoo Oostersche als Westersche , Letterkunde toeleggende.
Na gedurende drie jaren de lessen van de Hoogleeraren D a vi d Jac obu s van Lennep, Johannes Wilimet en die van Herman
B oss c ha over de Gesehiedenis der Middeleeuwen met oplettendheid
gehoord te hebben , begaf hij zich in 1808 naar Leyden , ten einde
onder Daniel Wyttenbach, wiens schriften hij reeds ijverig gelezen had, en Johan Hendrik van der Palm zijne studien
voort te zeften. Weldra voegde hij er de beoefening der Wijsbegeerte bij onder Samuel Johannes van de Wijnpersse en
vooral die der Godgeleerdheid onder de Hoogleeraren Jona Wil1 em te Water, Carolus Boers, Johannes van Voorst en
Elias Anne Borger, en den Geleerden Doctor Johannes
Schacht, destijds Predikant Leyden.
Na een tweejarig verblijf te Leyden verdedigde hij den 15 December 1810 , met zeer veel lof, onder voorzitting van den Hoogleeraar van Voorst, diens Eerste proeve van aanteekeningen op
eenige plaatsen van het Nieuwe Verbond (1); hetwelk bijzonder
(1) Annotationum in loca selecta novi Focderis Specimen primum
B. 1810

L.
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betrof de plaats I Johannes III. vers 2 , welke destijds door verschil van meeningen de aandacht van velen trok , doordien twee
geleerde en welsprekende kerkleeraars, de Leydsche Hoogleeraar
van der Palm en de Ilaarlemsche Predikant Johannes van
der Roest, ieder eene bijzondere verklaring aan het laatste gedeelte van dezen tekst gegeven hadden.
Den 26 April 1823 onder het petal Proponenten bij de Classis
van 's Gravenhage aangenomen , oefende Amers fo o r d t rich van
tijd tot lijd in het prediken , niet alleen in het ]Nederduitsch , maar
ook in de Fransche taal.
Tot verkrijging van het Doctoraat in de godgeleerdheid schreef
bij eene Beschouwing der verschillende lezingen van plaatsen
uit de vijf Boeken Mozes in het werk van den Engelschen geleerden Robert Holmes opgegeven (1) , welke hij met een
reeks van met smaak en oordeel gekozen stellingen den 8 April
1815 openlijk te Leyden met grooten roem verdedigde. Dit akademisch proefstuk was in zulk eenen zuiveren , gemakkelijken en.
fraaijen Latijnschen stijl geschreven , dat het zel is de hooge, goedkeuring van eenen W yt ten ba ch mogt wegdragen(2).
Bid de oprigting van het Atheneum te Harderwijk in October
1815 werd Am ers foo rd t tot Hoogleeraar der Oostersche letterkunde daarbij aangesteld , welke post hij , bij gelegenheid der plegtige inwijding den 25 Januarij 1816, aanvaardde met eene redevoering ten betoog dat de beoefening der .4rabische Letterkunde ,
na het herleven der geleerdheid in Europa , in verschillende
tijden ook verschillend geweest is (3)
Te Harderwijk werd hem vervolgens ook opgedragen het houden
van twaalf kerkelijke leerredenen in de Fransche taal, waarbij naderhand nog eenige in het Nederduitsch gevoegd zijn. Naauwelijks
twee jaren lang mogt hij zoo in den werkkring blijven die hij zich
voor zijn geheele leven gewenscht had. Met de intrekking van het
Athenaeum to Harderwijk in 1818 verviel voor hem de uitsluitende bestemming voor zijn geliefd vak , de Oostersche Letterkun.
de , en weldra zag hij zich genoodzaakt eene andere to moeten
volgen , door zijne benoeming tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
aan 's Rijks Athenaeum to Franeker, welke post hij aanvaardde
met eene verhandeling over het ongekunstelde van de Christelijke Godsdienst (4). Ten gevolge van eene bijzondere schikking
nam Am e r s f o or dt, met de vereischte volmagt daartoe , ook het
houden der lessen over de Redeneer- en Bovennatuurkunde op
(1) Dissertatio Theologica Inauguralis de Variis Lectionibus Ilolmesiaguorundam Pentataechi Mosaici , L. B. 1815.
nis
latinitate et oratione sane
(2) Deze toch noemde deze vethandeling
guam elegans , zie Philomathica pars HI. pag. 288.
(3) Oratio de studio Literarum Arabicarum , variis , post renatam in
Harderov. 1816. 40.
Europa doctrinam , aetatibus itidem variato.
(4) Oratio de Beligionis Christianae popularitate. Leov. et Francq. 1818. 4n.
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zich. De werkzaamheden van dit tweeledig onderwijs in Godgeleerdheid en Bespiegelende Wijsbegeerte werden in 1821 nog vermeerderd met die van de bezorging der openbare boekerij, toen
Amersfoordt den Hoogleeraar de Wa 1, bij diens vertrek naar
Groningen , als Bibliothecaris opvolgde. In dat zelide jaar viel hem.
ook de waardigheid van Rector Magnificus te beurt , welke hij van
den 1 October 1821 af, ruim achttien maanden lang , wegens
eene verschikking in den tijd van overdragt , toen voor het vervolg gemaakt, bled bekleeden tot den 10 Junij 1823 , wanneer hij
die nederlegde met het houden van eene redevoering over het

stellige dat men ook in de natuurlijke godgeleerdheidvoor waar
moet houden (1), waarbij hij tevens een breed verslag deed van de
veranderingen en bijzonder van den welstand van het Athenaeum ,
gedurende zijn Rectoraat. Ofschoon de Oostersche letterkunde zijn
geliefd yak was , moet men evenwel niet wanen , dat hij daarom
de godgeteerdheid verzuimde of minder ter barte nam. Neen , ook
op haar leidde hij zich zoo ijverig en gelukkig toe , dat hij , toen in
1822, de hoogleeraarstoel der godgeleerdheid te Utrecht ledig stond ,
door zijnen vermaarden leermeester van V oor st daarvoor dringend , ofschoon vruchteloos , werd aanbevolen , als bekwaam zijnde,
om al , wat men billijk wenschen mogt, op dien leerstoel te onderwijzen.
In het jaar 1823 werd Amersfoordt ook tot Lid van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap gekozen, zoo als hij reeds sedert 1817 van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te
Leyden was.
IJverig zijnde in de vervulling van alle onderscheidene pligten van
zijn openbaar leven , nu en dan ook nog wel de beurt eener kerkelijke redevoering op zich nemende , zelfs elders in de Fransche
taal , hield echter een bijzondere , en bij zijne uitgestrekte boekenkennis en groote bedrevenheid in de Letterkundige geschiedenis
zoo veel belovende lust , om eenen zeer naauwkeurigen en voiledigen Catalogus der Bibliotheek van het Athenaeum te leveren ,
hem in de laatste jaren vooral onvermoeid bezig. Reeds waren
tot het dadelijk begin van de uitgave daarvan in druk , door gunstige beschikking van Curatoren , ,de noodige maatregelen beraarnd,
toen de dood den 23 October 1825 den draad van zijn werkzaam
leven afsneed. Bij zijne echtgenoot El izabeth Cons tan tia
Huisi nga , met wie hij den 2 Mei 1816 in het huwelijk was
getreden , liet hij drie kinderen na.
Zie Mr. J. W. Crane, Korte levensschets van den Hoogleeraar J. di vz e r sf o or dt , medegedeeld in de Algem. Konsten Letterb. voor 1824. D. II. hi. 394.-399; van Kampen,

Beknopte Geschied.

der Letteren en IVetens. in de Nederl.

(1) Oratio d; certo in Naturali quoque Theologia agnoscendo,
in druk is versehenen.

welke nog
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D. II. bl. 572, D. III. bl. 250 ; Aanh. op het Woordenb. van
Kunst- en Wetens., door G. A. Nieuwenhuis; Bouman,
Geschied. der Geld. Hooges. D. II. bl. 590 en 591 ; Biographic
Universelle.
AMERSFOORT (ELIAs VAN), geboren te Amersfoort, was Leeraar
en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid en Kanselier van de Hoogeschool te Bazel.
Het wapen der Utrechtsche familie van Amersfoort , waartoe
waarschijnlijk Elias en de hier volgende E v e r ha r d u s behoorden , is een veld van keel met zes lelien van goud , staande drie,
twee en mu.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb.
AMERSFOORT (EVERHARDUS VAN) een, geleerd man , Licentiaat
in de godgeleerdheid en Regent van St. Laurens-kollegie te Keulen.
was mede te Amersfoort geboren en schreef Verklaringen over
Aristoteles werken van den Hemel en van de wereld (1);
zij zijn
zeer wijdloopig en door hem voltooid tot het einde van het eerste
bock , zijnde de uitleggingen. van de andere boeken vervolgd door
Johan v an Nu r tin gen, insgelijks Licentiaat in de Godgeleerdheid.
Zie 11. v(a n) 11(e usse n) en H. v(a n) R(I) ij n), Kerkel, Hist.
en Oudh. D. II. bl. 199; van Hoogstraten en Brouerius
van N i d e k , Groot Algem. Hist. Woordenb.;
Kok , Vaderl.
Woordenb.
AMERSFOORT (JACOB vim) zie THYMAEUS (JAcoBus).
AMESIUS (WILHELmus), oischoon niet in ons vaderland mar in
1576 te Norfolk in Engeland geboren, dient evenwel hier te worden vermeld, als hebbende zich voornamelijk in ons vaderland beroemd gemaakt. Zich te Cambridge op de godgeleerdheid toeleggende was W i 1 I i a m P e r k ins daar zijn voornaamste onderwijzer; den Puriteinen was hij zoo sterk toegeda'an en haatte zoo zeer de
plegtigheden bij de Episcopate kerk in gebruik , dat hij in 1610
een werk in het licht gal, waarin hij trachtte te bewijzen , dat
er geene andere brave lieden in Engeland waren dan de Puriteinen : » dat deze zich deden kennen , door hunnen afkeer tegen de
» eommedien , het vtoeken , bet dansen , het spel enz." Atte de
overigen waren geene anderen » dan spelers , vloekers , Belialskin» deren ; er was geen middenweg tusschen deze twee uitersten , of
» de Bisschoppelijke kerk moest vernietigd worden , of men moest
» het Roomsche geloof uit de het terug roepen." Dusdanige gevoelens berokkenden hem reeds op de hoogeschool zeer veel verdriet ,
en toen de Bisschop van Londen om die reden het op hem nitgebragte beroep naar Colchester tegenwerkte , stak hij in 1613
naar Holland over, waar hij , na eerst eenigen tijd te Leyden vertoefd te hebben , te 's Gravenhage met Ito race V ere , den Bevelhebber der Engelsche hulptroepen bij onzen Staat , bekend en
.

(1) Commentaria in Libros Aristotelis de Coelo et Mundo, Col, 1497. fol.
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weldra diens huisprediker werd. Door toedoen van zijne vijanden
ook van dezen post ontzet zijnde , werd hij door de Algemeene
Staten afgezonden naar de Algemeene Synode , die in 1618 en
1619 te Dordrecht gehouden is. Ilier Yerstrekte hij den Voorzitter
Johannes B oger m an tot raadsman , door dien hij inzonderheid ,
ten opzigte van de twistzaken veel ervarenheid bezat en daarbij fijn van
oordeel was. Ook moeide hij zich grootelijks met de twisten tusschen de Remonstranten en Contra-Remonstranten en schreef onderscheidene boeken tegen de eersten. Nadat de Synode was afgeloopen werd hem het opzigt opgedragen over die kweekelingen ,
welke te - Leyden op kosten van sommige Amsterdamsche kooplieden studeerden; doch te vergeefs werd hij door de Zuid-Hollandsche Synode bij de Curatoren der Hoogeschool te Leyden tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aanbevolen. In het jaar 1622 werd
bij evenwel tot dien post te Franeker aangesteld, waar hij den 23
Mei 1622 zijne inwijdingsrede, hield en kort daarna tot Doctor in
de Godgeleerdheid bevorderd werd. Hier liet hij in zijn akademisch
onderwijs eenen diepen afkeer van de scholastieke godgeleerdheid
blijken en bleef den eenvoadigen onderwijstrant volgen. Ook was
Iiij de eerste die van de christelijke zedeleer eenig werk maakte,
zoodat zijne in 1623 uitgegeven Merg der godgeleerdheid (1) ,
en zijne lessen over de Godgeleerdheid der gewetensgevallen ,
welke bijzonder opgang maakten , zoodanig de goedkeuring van
de Zuid-liollandsche Synode wegdroegen, dat deze in 1626 besloot ,
OM de Hoogleeraars der Godgeleerde faculteit te Leyden aan te
sporen , toch mede lessen te houden over de praktijk der christelijke
godgeleerdheid. Ook schreef hij tegen het groote werk van den
Jezuit Robert Bellarminus, Opus controversiarum , een
klein boekje in 12°. getiteld: Bellarminus ontzenuwd (2). Voorts
schreef hij nog tegen de Socinianen en tegen de Metaphysica ,
maakte ook lessen over de Psalmen , en eene verklaring over de
Brieven van Petrus , over den Catechisms (3) enz., alle welke werken in 1658 door Mat theus Nethenus, destijds Hoogleeraar
te Utrecht , in 11 deelen in 12° zijn uitgegeven. Na twaalf jaren
Hoogleeraar te Franeker te zijn geweest, vertrok hij in de zelfde
hoedanigheid in 1633 naar Rotterdam waar de aldaar wonende
Engelschen , met goedkeuring der Regering, een collegie voor hunne landgenooten wilden oprigten , doch de nieuwe instelling had
weinig. genot van zijn onderwijs , want hij overfeed reeds den 1
November van dat zelfde jaar aan de gevolgen van eenen schrik.
Twee • mien was hij gehuwd geweest en hij liet eene weduwe met
twee kinderen na.
(1) Medulla theologiae. Franeq. 1623. 80. waarvan in 1669 te Amsterdam
eene vertaliug van M e ij e r in het licht verscheen.
(2) Bellarminus enervatus. Franeq. 1625. 80.
(3) Christianae eatecheseos sciagraphia. Franeq. 1635.
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A m e s i a s was een man van een juist oordeel , uitmuntende geleerdheid , gemoedelijke welsprekendheid , vromen wandel , diepe
godsvrucht en met veel liefde tot zijne naasten bezield.
Zie van Roogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. list. Woordenb. ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Vrimoet, Athen. Fris. , p. 212—
221 ; Glasius, Godgel. Nederl.
AMEYDEN (DISK). Zie AMYDENUS (Thlonosus).
AMICUS (Pwrsus), geboren te Tholen, werd in het jaar 1530 te
Leuven Doctor in de Regten , en leefde in zijne jeugd onderseheidene jaren in het huis van Aegidius van Bu se h 1 ei de n , wiens
kinderen hij onderwees en die hem , om zijne goede hoedanigheden , hoog vereerde. Ifij was bijzonder bedreven in de Grieksche
en Latijnsche talen' en zoo ervaren in de Regtsgeleerdheid, dat E r a sm u s hem in dat opzigt aan den Raadpensionaris van Brugge,
Francis eu s van Craneveld t, bijzonder aanbeval. Later werd
hij gewoon Hoogleeraar in de Regtsgeleerdheid te Leuven , waar hij
in 1556 overfeed.
Zie de La Rue, Geletterd Zed., bl. 529; Kok, Vaderl.
Woordenb; Algem. Woordenb. der Zamenl.
AMMAN (JouANN CONRAD), geboren te Sehafhausen , studeerde te
Bazel in de Geneeskunde , waarna hij zich als Geneesheer te Amsterdam
vestigde , heeft zich eenen grooten naam verworven door zich toe
te leggen op 'het onderwijs der doofstommen. In 1692 gaf hij in
het Latijn een boekje uit getiteld : de sprekende doove of de
tqj ze , waarop een doofgeboren kan leeren spreken
(1). Hetzelfde werkje gaf hij nog in hetzelfde jaar in het Nederduitsch
te Haarlem in 8° uit, onder den titel : Surdus loquens cl.i. wiskonstige beschrijvinge , op seat wise men doofgeborene sal
konnen leeren spreken en droeg het op aan Pieter Koolaert,
een voornaam koopman te Haarlem , wiens eenige doehter , een
zees schoon meisje , doch doof en stom geboren , van hem het lezen en spreken geleerd had. Dit werkje is in 1694 , in 8°. in het
Engelseh , in 1747 te Prenzlau, in 8°. in het Hoogduitseh en herhaalde malen in het Latijn uitgegeven. Men wil , dat hij niet alleen
bet eerst de dooven het spreken geleerd maar buitendien ook veel
voortreffelijks over de voortbrenging en formering der letteren geschreven heeft. Vermits echter het gemelde boekje aan velen te
beknopt seheen , zoo heeft de geleerde sehrijver in 1700 gene Latijnsche Verhandeling over de spraak (2) in het Licht gegeven
en daarin zijne leerwijze nog verder ontwikkeld. Deze verhandeling
is , in het Fransch vertaald door Beauvais de Preau , gedrukt
par D e sachter de Cours d'education des sourds et inuets
champs , 1779. 12..
(1) Surdus loquens , sive methodus , qua qui surdus natus est loqui discere possit. Amst. 120.
(2) Dissertatio de loquela. Amst. 1700. 8°.
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Men heeft hem ook eene goede uitgave van eenige werken van
Co e 1 i us Aur el ian us te danken , welke in 1706 te Amsterdam.
in 4°. is uitgegeven, met noten en aanmerkingen van Theod orus Janszoon ab Almeloveen. Hij overleed in 1724 op
zijn landgoed bij Leyden.
Zie Mr. H. 0. F e i t h en Mr. B. H. Lulo fs , Redevoering en
Dichtregelen uitgesproken ter geleg. van het 25jarig feest van
het dep. Gron. der Maats. tot Nut van 't illgemeen ,
bl. 99-4-101 der Aant.; Biographie Nationale.
AMMON (Cum), geboren te Hasselt in het begin der zestiende eeuw , was een geleerde klooster-geestelijke, die eene Hebreeuwsche spraakkunst schreef, van welke Luther zich bediende , om die
taal te leeren.
Zie .dlgem. Woordenb. der Zamenleving.
AMO (AriToNIE WILLEM), een A frikaansch Neger , geboren in
het begin der achttiende eeuw op de Goudkust. Hij werd in 1707
naar Nederland gebragt. De Hertog van Brunswijk , eene buitengewone schranderheid in hem bespeurende , zond hem naar de Booge scholen van Halle en Wittemberg , waar bij groote vorderingen
maakte in de Nataur-, Wis- en Sterrekuncle. Behalve in de ,Latijnsche en Grieksche, was hij ook zeer bedreven in de Fransche ,
de Hoogduitsche en de Nederduitsche talen , en hield bijzondere
lessen , die grooten toeloop hadden. Na de dood van zijnen weldoener in zware droefgeestigheid vervallen zijnde , besloot hij Europa te verlaten , waar hij 30 jaren had doorgebragt , en keerde
naar zijn geboorteland Axim , waar hij met zijnen broeder en zijne.
zuster in eenzaainlieid leefde en in 1753 door den geleerden reiziger Gail londat bezocht werd. Hij overleed eenigen. tijd daarna
te Chama , in het fort der Nederlandsche Oostindische Compagnie.
Zie Engelbert Gerrits, Biogr. Woordenb.; 4lgem. Woordenb. der Zamenlev. ;: Biographie Universelle.
AMOUR (JscoBus a') was tijdens de onrustige tijden voor bet jaar
1787 de zaak der Patriotten toegedaan. Zoo maakte hij in 1786 deel
van de Ontvangers en Bestuurders van het Nationale fonds , en was in
het volgende jaar een der gequalificeerden » om met de Heeren van
» den krijgsraad of met eene Commissie uit denzelven , zoo veel mo»gelijk , gemeenschaplijk te overleggen en te beramen al hetgeen
» ter bevordering van de goede zaak des vaderlands en inzonder» heid van de goede burgerij dezer stad (Amsterdam), zou dienstig
» geoordeeld worden." Na de omwenteling van dat jaar werd bij
echter, nevens Mr. Ernestus Ebeling, Hendrik van Blomberg, Pieter Witmond en Jacob van Staphorst, ingedaagd » over en ter zake dat dezelve zijn present geweest en mede
geassisteerd hebben bij het inleveren dp een oproerige wijze van
» zeker Declaratoir, inhoudende de pretense Remotie van negen
» Heeren nit den agtbaaren Raad dezer stad , " alsmede » dat zij
» mede Autheuren en Aanvoerders geweest waren voor de Remotie
17
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4,rvan den wettigen lloofdofficier, voorgevallen den zesentwintigsten
» Juny MDCCLXXXVII ," welke indaging in September daaraanvolgende , gevolgd werd van een vonnis , waarbij zij ten eeuwigen
dage uit den Lande van Holland en West Friesland gebannen
werden , onverminderd zoodanige andere straffen als men , indien
zij ten eenigen tijde in handen der Justitie mogten geraken , zou
oordeelen te behooren. Verdere levensbijzonderheden vindt men
niet van hem opgeteekend ; evenmin weten wij in hoever K a rel
d' Amour, die in 1795 door de stad Amsterdam tot Representant gekozen werd , aan hem verwant was.
Zie Vaderlandsche Historie ten vervolge op Wagenaar, D.
XI. bl. 321 , D. XVII. bl. 73 , D. XXI. bl. 27 en SI.
AMPSING. Zie AMPZING.
AMPT (FREDERIK HENDRIK) geboren te Bergen op Zoom den
12 November 1793 , trad op zijn tiende jaar in dienst als Kadet
op het Institnut voor de Marine , alstoen te Fijenoord, onder directie
van den Kapitein ter zee Wolt er b e e k. Vervolgens diende hij
eerst aan boord van het fregat Euridice, later op het linieschip
Utrecht. Terwij1 dit laatste schip te Vlissingen op stroom lag , trof
hem het ongeluk , dat de sloep , waarmede hij , bij eene opkomende
windvlaag en holle zee naar Vlissingen voer, , omsloeg, De matrozen , die zich met hem daarin bevonden hadden , verdronken , hij
redde zich slechts als door een wonder , daar het hem gelukte den
kiel van de omgeslagen sloep te bereiken , aan welken bij zich wist
vast te houden , tot er redding van boord kwam.
Later wedervoer hem nog een ongeval , waar hij gelukkig zonder veel letsel afkwam. Tot Aspirant bevorderd , beyond hij zich
aan boord van een Fransch linieschip , dat voor Antwerpen geankerd lag; bij het schoonmaken van dat vaartuig ontstond er brand ,
waardoor eenig buskruid ontvlamde, en hij van bakboord naar
stuurboord werd geworpen. Hij bekwam eenige kneuzingen , doch
lerstelde spoedig.
Daar het hem altijd tegen de Borst stuitte, onder de Franschen
te moeten dienen , bedacht hij zich in 1813 Been oogenbiik , om
zich op den voorgrond te stellen , ten einde het zijne tot het hewerken van de, omwenteling bij te dragen. Rij lag in de laatste maanden
(van dat jaar met eene brik voor Rotterdam. Den 18 November had
de Fransche Commissaris-Generaal van politic die stad verlaten ,
'loch de werf was nog in de magt der Franschen. A m p t was
,door zijnen broeder Abraham A m p t , die als Commissaris van
policie te 'S Gravenhage , zoo veel had bijgedragen, om bij de omwenteling de rust en orde te handhaven , onderrigt geworden van
.de gelukkige gebeurtenissen in laatstgemelde stad: Bekend met den
afkeer , die zijn scheepsvolk , meest nit Nederlanders bestaande ,
tegen de Franschen voedde, riep hij zijne inatrozen te zamen en
.spoorde hen aan het vaartuig te verlaten en zich aan de 4ide der
Nederlanders te begeven. tlij vond hen allezins bereidvaardig , out
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oich met hem naar 's Gravenhage te begeven , ten einde 's lands
z-aak te helpen ondersteunen.
De Franschen hiervan onderrigt , stelden alle middelen in het werk,
om hem in handen te krijgen , doch hij was met niet minder voorzigtigheid dan moed te werk gegaan , waardoor alle pogingen, om
hem te vatten , vruchteloos waren. A m p t week , vergezeld van opgemelden .broeder , die hem was komen afhalen , naar 's Gravenhage,
werd door deze aan het algemeen Bestaur voorgesteld , en bood volijverig den verbondenen zijne dienst aan. Nu werd hem de gewirtige last 'opgedragen , om , met behulp van andere vaderlanders, de
scheepstimmerwerf te Rotterdam in bezit te nemen. Met twaalf der
wakkerste en moedigste manners , door hem voor de goede zaak gewonnen , en die te Gravenhage gewapend waren, keert hij naar
Rotterdam terug, en, van de aankomst van den Generaal Sweerts
de L a n d a s aldaar gebruik makende , volvoerde hij den 22 zijnen
last door de werf in bezit te nemen. Den zeliden dag belette hij
eene poon , beladen met levensmiddelen bestemd voor het Fransch
eskader te Hellevoetsluis , te vertrekken. De schipper wilde met
geweld uitzeilen, doch A m p t verbood hem zulks schriftelijk op
doodstraf. Hierom werd A m p t later , te Parijs, bij verstek , door
den krijgsraad tot de straf des doods met den kogel verwezen.
Den volgenden dag bemande hij twee kanonneerbooten en zeilde
daarmede de Maas op , ten einde de Franschen te bestoken en was
alzoo de eerste, die weder de Nederlandsche vlag van vaartuigen deed
wapperen. A m p t bemagtigde al dadelijk in de Pelsert een schip ,
dat , voor het garnizoen van Gorinchetn bestemd , 80000 pond
buskruid en 40000 patronen aan boord had. Deze voorraad , welke naar 's Gravenhage werd opgezonden , was van des te weer
belang, daar de verbondenen volstrekt van geene krijgsbehoeften
voorzien waren. Vervolgens onderscheidde hij zich herhaalde malen in verschillende schermutselingen met de Franschen.
A m p t , die door het Algemeen Bestuur, namens Z. K. II. den
Pries van Oranje , tot loon van zijne met moed en ijver aan het
vaderland betoonde diensten tot Eersten Luitenant ter zee benoemd
was , werd bij de organisatie der zeemagt in den rang van Luitenant bevestigd, echter niet als Eersten , wegens zijne ontbrekende
ondervinding op zee, welke bij gedarende de Frausche heerschappij
niet had kunnen verwerven. Ook zag hij zich bij de instelling der
Pililitaire Willemsorde tot Bidder benoemd.
Vervolgens op de brik de Venus geplaatst , met welk vaartaig
de Generaal D a e n d e Is naar de kust van Guinea werd overgevoerd , werd A m p t op die kust belast de Ancobar of Gou.drivier tot de watervallen , zijnde eenige dagreizen landwaarts in ,
op te varen geen Europeer was tot daartoe zoo ver in deze streken doorgedrongen. Hid nam met het beste gevolg bovengenoemde
rivier op , en beschreef met veel naauwkeurigheid haren loop en

hare diepte.
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Aan boord van den zelfden bodem stevende hij later naar Java
en de Grooten Oost. Hij nam aldaar een groot deel aan den oorlog , die met de opstandelingen op Amboina en Honimoa gevoerd
werd. Zijn moed en zijne onverschrokkenheid blonken op nieuw
helder uit , en hij bragt krachtdadig het zijne tot demping van dit
rampzalig oproer bij. Na eene afwezigheid van vijf jaren keerde
A m p t in het vaderland terug en zag zich tot Luitenant der Eerste
klasse bevorderd. Tevens werd hij aan boord van het linieschip
Holland geplaatst , op hetwelk hij de Middellandsehe zee en de
Barbarijsche kust bezocht.
Van deze reis in het vaderland wedergekomen , werd hem , na
eene verlangde tijdelijke nonactiviteit , hoezeer hij slechts Eerste Luitenant was , het bevel opgedragen over de brik de Zwaluw , met
walk vaartuig hij onderscheidene reizen naar West-Indic deed , en
den Graaf van den Bosch, tijdens diens zending tot inspectie
der Westindische kolonien derwaarts en weder terug hragt.
Bij de vijandelijkheden met Belgie, werd A m p t het kommando
opgedragen over de kanonneerbooten , welke voor Grave tegen de
Limburgsche grenzen gestationneerd waren, terwi,j1 hij later het
bevel voerde over de flotille , sterk elf kanonneerbooten , welke aan
den Helder en het Nieuwe Diep was gestationneerd. In Maart 1831
werd hij , wegens zijne ijverige , aan het vaderland bewezene diensten , tot Kapitein-Luitenant ter zee benoemd.
Zijne gezondheid had inmiddels geleden. Nadat bij tot herstel
daarvan eenige rust bij zijne vrouw en kinderen in Gelderland genoten had, werd hem het bevel over het nieuw gebouwde korvet Castor
opgedragen. Met dit vaartuig, dat tot het exercitie-eskader in de
Noordzee behoorde, deed hij eenen kruistogt en vervolgens de eerste
reis naar Marseille , van waar hij den Nederlandsehen Consul naar
Tanger bragt en laatstelijk naar Java stevende. Aldaar werd hem,
ondersteund door eene koloniale oorlogsbrik , de vereerende taak
toevertrouwd, om de zuidkust van Java op te nemen, de aardrijkskundige besehrijving van hare baaijen enz. te leveren en hydrographische kaarten van deze kust op te maken.
In October 1837 ter reede van Batavia , deden zich kwade koortsen aan boord van den Castor voor. A m p t werd er mede door
aangetast en bezweek den 30 dier maand aan deze ziekte , diep
betreurd door zijne wapenbroeders en door zijne onderhoorigen,
die in hem een ervaren en verdienstelijken deelgenoot in alle gevaren of mittige werkzaamheden, eenen minzamen en braver Overste verloren..
p t was een van de verdienstelijkste Zeeofficieren en vurigste
voorstanders van al wat het vaderland tot welvaart en luister kan
strekken. Hij liet bij zijne echtgenoote Everdina Snoek, twee
nog jonge kinderen achter.
Zie J. Konijnenburg, Nationaal Gedenkb. der Hernieuwde

Arederl. Unie van den fare

1813 , hi. 161, 162, 168 en 432;
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Chad, Perhaal der jongstgeleden Ornwenteling in Holland ,
bl. 76 , 77, 41 en 92 ; Militaire Spectator , D. VII. bl. 26-29 ;
Gravenhaagsche Stads-Almanak voor het jaar
1839 , bl.
63-71.
AMPZING (JAcoB) of JACOBUS AMPZINGIUS misschien wet een
zoon van Samuel, die volgt , was Proponent onder de klassis van
Hoorn , toen hij in 1655 als Predikant naar Oost-Indie vertrok.
Den 14 Februarij des volgenden jaars te Batavia aangekomen , werd
hij kort daarna beroepen naar Tajoea of Formosa , waar hij , na de
in bezitneming van dat eiland , op last van den Chineschen zeeroover
C ox i nga, in Augustus 1661 , onthoold werd.
Zie V a 1 en t ij n Oud en Nieuw Oost-Indie , D. IV. St. II,
a hi. 53, e hl. 91.
AMPZING (JOHANNES ASSUERUS) of AMPZINGIUS geboren te Ootmarsum , in Overijssel , omstreeks 1560 , was eerst Predikant te
Ootmarsutn , van waar hij in Julij 1583 naar Haarlem vertrok.
In het jaar 1591 uit de dienst gescheiden , werd hij Geneesheer
en lijfarts van den Vorst van Oost-Friesland. Later vertrok hij
naar Zweden, werd Stadsdoctor te Wismar , vervolgens Hoogleeraar
te Rostok en Warts van den Hertog. van Mecklenburg. IN overleed te Rostok den 19 April 1642 , in het 83ste jaar zijns !evens ,
en was schrijver van :

Kort onderwjs van Gods verbond, so inden Ouden
Nieuwen Testamente : ende van de rersegelinge des selven.
Waer in met grand der Schrift bewesen word, dat ook den
onmondigen Kinderen der Gelovigen de Doop toekomt : met wederlegginge der principaelste Argumenten , die van den Wederdoperen tegen den Poop der selver Kinderen worden voordgebragt. Besprecks gewijse ingesteld.
Verklaringe van de Menschwordinge Jesu Christi. Alwaer
onder anderen bewesen word, dat Jesus Christus sjn vleesch
heeft aengenornen uyt het Wiesen ofte substantie der H. Hager
Maria : met wederlegyinge van 't gene de Wederdopers gemeynlijk en principaljk daer tegens voordbrengen.
Enige proposition nopende de Kerkelijke Discipline. voorgesteld ende verhandeld uyt den woorde Gods : waer in 't
rechte gebruyk van die , ende 't groot• misbruyk by de Vlaemsche Wederdoperen met grooter tyrannije , regelrecht
tegen
Gods klaere uytgedrukte wooed, tegens - nature ende goede
polite gedreven , seer levendig betoond , ende bewesen word.
Dissertatio Iatromathematica,
Rostochii , 1602 , 1618 , 4°.
,

1629 et 1630 , 8° , waarin hij een Iatro-mathernatisch of medianisch bewijs van het onontbindbare verband tusschen de Genees,
en Sterrekunde geeft.
De Theriacci, oratio - , Rostochii 1618 , 4°. 1619 , 8°.
De Morborum differentiis liber , Rostochii 1619 , 4°. 1623, 8°.

Heptas affectionum capillos et pilos humani corporis infestantium etc. , Wittebergiae 1623, 8°. Rostochii 1623, 80.
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Tie S. Ampzing, Beschryvinge ende Lof der &ad Haerletn
bl. 141; Lindeni us, de script. Medic.; Veeris en Paauw,
Kerkel. .dlphab. Syn. N. Holland; Biographie Nationale; Algem. Woordenb. der zamenl.; Biographie (Jniverselle.
MIRING (SAMUEL) , een zoon van den voorgaanden , geboren
te Haarlem denkelijk in 1 591 , werd , na het volbrengen zijner
studien, in het jaar 1616 Predikant te Rijsoort-en-Strevelshoek ,
en in 1619 te Haarlem, waar hij in het liollandsch en Fransch
predikte , en den 29 Julij 1632 overleed. Hij is vooral bekend
door zijne
Beschryvinge ende lof der stall Haerlem in Holland: in
.Rijm bearbeyd: ende met veele oude ende nieuwe stucken buyten Dicht uyt verscheyde Ifronijken, Handvesten , Brieven,
Memorien ofte Geheugeniszen, ende diergelfike Schriften verklaerd ende bevestigd. Haerlem 1628. 4°.
Hij was voor zijnen tijd een man van geteeTdheid, en had teyens een gezond cordeel en goeden smaak, zoodat die den Coen
schende verre overtrof; naar het schijnt heeft hij zich ook aan
geene der Rederijkkamers van die tijd aangesloten.
Reeds in zijne jeugd had hij eene overhellende begeerte tot de
dichtkunde, en al vroeg, naar men wil in 1617, ondernam hij ,
om den lof zijner geboortestad te bezingen , dan dit werk hem
later niet bevallende, werkte hij het in het jaar 1621 om en bragt
het in dien staat, waarin het nu bekend is. Hoezeer zijne verzen door
eene betere taal en spelling die van de meesten zijner tijdgenooten
overtreffen en men er ook geene of zeer zeldzaam basterd- of
stopwoorden in aantreft , is dit werk 'toch van meer helang voor
de geschiedenis van Ampzings geboortestad , dan om zijne dichterlijke waarde. Ook is het slot van zijn Tael-bericht, dat hij
voor dit werk geplaatst heeft , en waarin hij de regelen der rijmkunst , of liever der zoogenaamde Rhetorica opgeeft , zeer lezenswaardig , als bevattende ook voor onze tijd nog menigen nuttigen
wenk. Dit werkje, waaraan P. Seriv eri us hem behulpzaam zon
geweest zijn , is ook afzonderlijk gedrukt te Wormerveer 1649 , 8°,
oversien door C. van Herel en.
Behalve dit week heeft hij nog in het licht gezonden:
Tractatus J. A. Amp sing ii adversus Anabaptistus ex
Belgipo Sermone libero stylo in Latinurn conversos , nonnihil
completiores etc. Lugd. Bat. 1619 et 1629 6°.
.Rijm-katechismus ofte Kort Begrip der Leere der Nederlantsche Kerken Leyd. 1624. 4°.
Bijbel-poezye. Leyd. 1624. 4°.
Orden der Canonfjcke Boecken , Leyd. 1624. 4°. Van dit werk
verscheen later eene geheel omgewerkte en uitgebreider uitgave,
onder den titel van: Bibels Tresoor, vervatende de orden der
Harr!. 1631. 8°.
Kanonyke Boeken.
De Christen-Hoogtiiden. Leyd: 1625. Van dit verscheen mede

een tweede druk. Haar!. 1631. 8°.
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Westindische Triutnph-Bazuin op de Perovering van < de1628. 4°.
Zilveren Yloot.
Heylige tranen en Dankofferen.
Haarl. 1629. 8°.
Lofzangen en Gebeden. 8°.
De Klaeglieden van Jeremias.
Haarl. 1629. 4°.
Het Hooglied Salomon. Haarl. 1629.
Naszousche-Laurenkranze voor Frederik Heynrick , van wege
de verovering van 's Hertogenbosch, en verloszing an Wesel ,
Haar'. 1629.
Baals Hoogten.
Verdediging suns persoons en arnpts tegen pasquildichters ,
Haarl. 1629. 4°.
Oratio GI. Nieutvenhuysii , Rector van het Gymnasium ,
in het Latijn Had. 1628, en vertaelt door Samuel A m p z in g.
Haarl. 11129, 4°.
Fasciculus Epigrammatum etc. Een Bondelken Sindichten
-van wegen de verovering van Olinda , hoofdstad vein Fernambuco , in Brasilien , door den Generaal te water Hendrik Kornelisz. Loncq en den Kolonel Diderik van Waerdenburg.
Haarl.
1630. 4°.
Supp•essie van de vermejnde vergaderingen der Jesuwyteszen door Urbanus FILL
Haarl. 163'2. 4°.
Am pzin g had tot zinspreuk : Sursum animus (het oog omhoog) en sustine et abstine (lijd en mijd). Zijne afbeelding is
door Suiderhoef in het koper gebragt naar Frans Hals, met
de spreuk en aet. 40; alsmede een Hollandsch vers van P. Sc r iverius, folio formaat; en door Adriaan van de Velde naar
Frans Ha I s , aet. 41 , anno 1632 , met een Latijnsch vers van
P. S (cr iveri us), 4°. formaat.
Zie S. Ampzing, Beschryvinge ende Lof der Stad Haarlem ,
bl. 136; F. Schrevelii, .Harlemias of Eerste Stichting der
Stad Haarlem , bl. 391; A. Pars, Naamrol van de Bat. en Holl.
Schrijvers , bl. 153-155 en 352; van Abkoude, Naamreg.
van Nederd. Boeken , D. I. St. III. hl. 9; Kok , Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; C. de Koning Ldz.,
Tafereel der Stad Haarlem , D. 1V. M. 29 en 30; van Ka mp e n, Geschied. der Nederl. Lett. en Wetens. ,
D. I. bl. 218 in
de Aant. ; W i t s e n Geysbeek, Woordenb. der Nederd. Dickters ; De Wind, Biblioth. der Nederl. Geschieds. , D. I. bl. 486
en 487; Algem. Woordenb. der Zamenl.; Biographie Universelle ; .dlgem. Kunst en Letterbode
voor het jaar 1846 , D. I.
bl. 4.
AMSTEL (ARENT , of volgens anderen, AARNOUT vAN), een zoos
van Gijsbrecht van A mstel en Bertranda of Baarte van
Usselstein, verdedigde in den twist die zijn broeder met de
Utrechtenaars had , 113. 1279 het slot te Vreeland met veel dapper-.
heid tegen Graaf Floris V, doch moest eindelijk voor de overmagt
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bukken ; hij werd gevangen genomen en als zoodanig naar Zeeland
gevoerd. Na zeven jaren aldaar in den kerker te hebben doorgebragt, sloot. hij zijnen zoen met den Graaf en werd toen ontslagen.
Hij overfeed in 1298 , en liet bij zijne vrouw , eene doch ter
van den Heer van Heukelom, vier zonen na: Gijsbrecht,
Arend, Otto van IJsselstein en Amelis, Heer van Mijnd en. Van moeders zijde was hij erfgenaam van de goederen in het
Land van Usselstein , waarvan hij , van jongs of aan , altoos den
nlam en het wapen voerde, zijnde een veld van zilver met drie
zuilen van sabel.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.;
Bilderdijk, Geschied. des Faded., D. II. bl. 197.
AMSTEL (Comaus PLoos VAN). Zie PLOOS VAN AMSTEL (COR..
NELIS).
AMSTEL (EGBERT VAN), wiens geboorte men stelt op het jaar 1110,
wordt gehouden voor den eersten Heer van Amstel. Met hem namen
ook de geschillen eenen aanvang , die zoo lang tusschen de Bisschoppen van Utrecht en de Heeren van A m s te 1 bestaan hebben , en welke daarnit hunnen oorsprong hadden , dat Egbert Ya n A m s t e I,
even als de andere Stichtsche Edelen , goederen in het bezit had ,
welke Hard e r b e r t u s , de zesentwintigste Bisschop , oor .deelde de
kerk toe te behooren ; dit geschil werd echter weder bijgelegd. Doch
G o d fr ied van Rhenen, de achtentwintigste Bisschop was
van eenen dapperen en eerzuchtigen aard , en zoo gezet op de bevestiging en uitbreiding van zijn wereldlijk gebied , dat hij zich in
eenen zijner brieven beroemde „ »dat hij geen gevaar ontzag, en zelfs
» niet schroomde ten strijde te trekken ter verdediging der Heilige
»Kerk." Net dezen nu raakte hij weder in moeite, zoodat .Filips,
Aartsbisschop van Keulen , moest tusschen beide komen , om den
twist bij te leggen. De Bisschop beschuldigde Heer E gb e r t , dat
hij al le de inkomsten , die der l)trechtsche Kerk uit Amstel en het
omliggende land toekwamen , aan zich getrokken had. Hierover
was hij eerst door den Bisschop gedagvaard , doch niet verschijnende , ten Keizerlijken hove aangeklaagd. Sedert werd hij in den
Rijksban gedaan. De Aartsbisschop van Keulen bewerkte eindelijk
een verdrag tusschen hem en den Utrechtschen Bisschop , volgens
hetwelk » de Heer van Amstel, bij cede afstand hebbende ge» daan van al hetgeen hij te voren in Amstel en. daaromtrent ter
» leen bezeten had , beloofde het voortaan als Stedehouder des Bisschops te zuilen .,houden onder die voorwaarden, dat alleen een
» zijner zonen , G s br e ch t genoemd , het zelfde ambt na zijne dood
» van de hand des Bisschops zou kunnen verkrijgen , mits dat hij
xl den H. Maarten, dat is, het Bisdom van Utrecht, getrouw zou
» blijven dienen. Egbert moest wijders de moeras Bendelmerbroek
» (vermoedelijk de Bylemermeer) , met hetgene er toe behoorde ,
» en de helft van de tienden in Weesp , die hij in zijn bezit
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»genomen had , geheel en voor altoos aan de Utrechtsche Kerke

afstaan." Men weet niet wanneer dit verdrag getroffen werd; doch
daar Bisschop G od fri ed in Mei , des jaars 1177 schijnt overleden te zijn , moet dit voor dien tied hebben plaats gehad.
Hij had tot wapen een sveld, verdeeld in acht horizontale deelen
van goud • en sabel, met een liggend kruis, geschakeerd van zilver
en keel over het geheel.
Wagenaar, Vaderl. list., D. IL bl. 264--266; Kok,
Faded. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMSTEL (GUSBRECIIT vAN), de eerste van dien naam, en zoon
van E g b e r t , komt het eerst in 's Lands geschiedenis voor tnsschen
1174 en 1176 , toen hij tegenwoordig was bij het treffen van den
zoen tusschen zijnen vader met G o d fr ied van Rhenen, den
achtentwintigsten Bisschop van Utrecht. Beroemd werd hij door
zijne in 1203 verleende hulp aan de ongelukkige Gravin Ada en
den Graaf van L o o n , haren gemaal , door hen van Haarlem naar
Utrecht te doen vlugten (1). Ofschoon G ij sbrecht hier niet
anders deed dan hij als Stadhouder en Leenman van den Bisschop
verpligt was , zoo kwarn hem dit echter zeer ,duur te staan , want
de Kennemers en Friezen staken uit wraak zijn slot of kasteel , in
het jaar 1204 , in brand , vernielden dit geheel door het vuur,,
doorstaken den dam in den Amstel en liepen geheel Amstelland af.
Hij , die voor een dapper doch ongelukkig krijgsman bekend
staat, werd in het jaar 1226 weder ten dienste van den Bisschop,
zijnde dit maal Otto II v an der Lip, in eenen oorlog tegen
oe I o f, Kastelein van Koevorden gewikkeld ; de eerste keer kostte het hem zijn goed en dit maal bijna zijn leven. De Kastelein
lokte den Bisschop, en die met hem waren , in een moerassig oord,
bij de buurt Ane , een half uur van Gramsbergen , en versloeg
hen geheel en al , den 1 Augustus 1227. Velen , onder welke zelI
de Bisschop , verloren er het leven. Onder de gevangenen beyond
zich Gijsbrecht,en Gerhard III, Graafvan Gelder, die deerlijk gewond waren. Beide verkregen van hunnen overwinnaar verlof
om in het Kapittel te Utrecht tegenwoordig te zijn bij de verkiezin g
wer- vaneiuwBschop.Terzakvnuwode
den zij op draagstoelen in de vergadering gebragt, waar elk door
het zien hunner wonden tot medelijden bewogen werd, terwiji zij
met weemoedigen ernst er op aandrongen dat men traeliten zou hen ,
die ten dienste der kerk gestreden en hunne wonden bekomen hadden , uit de gevangenschap te verlossen. De vergadering, terstond
tot het kiezen van eenen Bisschop overgaande, vestigde zijne keus
op Will e b rand us van 01 d e n b Bisschop van Paderborn,
een wijs en verstandig man , die dapper en in staat was om wraak
te nemen over de geleden nederlaag. Bij de komst van den nieuwen

(1) Zie bier voor bl. 47.
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Bisschop uit Italie , besloot de vergadering, dat de gevangenen
van hun woord om terug te keeren , zouden ontslagen zijn , alzoo
de Kastelein niet alleen een onderdaan van den Bisschop , maar
een verbannene was , en niet hooger dan als een oproermaker gehouden werd, welk besluit de nieuwe Bisschop beveitigde.
In 1225 was aan G ij sbrecht, volgens sommigen , door Otto II
van der Li p, den vierendertigsten Bisschop van Utrecht , het geregt van Muiden , Weesp en Diemen opgedragen. In 1231 droeg hij
zijn steenhuis te Utrecht aan Flor is 1V, Graaf van Holland, op,
en ontving het weder van hem ter leen , waarvoor hij hem hulde
en manschap verschuldigd was.
Het laatst dat wij van hem vermeld vinden is , dat hij in 1233
in onderhandeling was met Willem II , Graaf van Holland, over
eenige goederen onder Bensehop.
Hij liet drie zonen na: Egbert, Willem en Dirk, uit welke
laatste het geslacht van B ev e r e n zou zijn voortgekomen.
Zie W a gge naar , Vaderl. list. , D. 1I. bl. 304, 314 ; 465
en 366; ICok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.; A rend, Algem. Geschied. des Vaderl. , D. II. St. I. bl.
272 , 273.
AMSTEL (GIJSBRECHT vAN) , de tweede van dien naam en kleirrzoon van den voorgaande , uit diens zoon E g b e r t , was in het
jaar 1225 scheidsman in een geschil tusschen 0 tto II van der
L i p, den vierendertigsten Bisschop van Utrecht , cn Gerhard
III , Graaf van Gelder. In het zelfde jaar stond hij als getuige
in eene zaak tusschen den zelfden Bisschop en Floris IV , Graaf
van H o 11 a n d. Hij moet orastreeks 12.28 overleden zijn. 110 had
tot vrouw Bertranda of Baarre van IJsselstein, HeerJans
erfdochter, bij wie hij vier zonen verwekte : G ij s b rec h t III ,
Arent, Willem en Otto, en door welk huwelijk de heerlijkheid Usselstein aan het geslacht van A m s t el kwam.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb ; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMSTEL (GUSBRECHT 1r/N), de derde van dien naam en oudste
zoonvan Gijsbrecht II en van Bertranda van Usselstein.
was zeer onvergenoegd dat zijn neef Go se w ij n van A ms t el afstand moest doen van den Bisschopszetel , omdat daardoor de
hoop verijdeld was , die hij gekoesterd had , van zijn geslacht in aanzien te doen toenemen. Hij nam dit zelfs zoo zeer ter harte , dat
hij, benevens eenige anderen , Hendrik van Vi a nden , die na
e waardigheid verheven was , terG o z e w ij n tot de Bisschoppelijk
stond den oorlog verklaerde. Misschien dat ook wel de wijze waarop
de nieuwe Bisschop zijn geztg handhaafde of zocht te handhaven ,
hem daartoe nog meer aanspoorde. Hoe dit zij , Otto III , Graaf
Van Gelder, had zich met hen verbonden , terwijI de Graaf v an

Goo r met de Heeren van Voorst en Almelo zich mede bij
hen voegden. Het Sticht werd dus van onderscheidene kanten met
eenen aanval bedreigd. Koning Willem, 'die. toen in Duitschland
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was begaf zich met een leger herwaarts , ten einde den Bisschop
met zijne vijanden te bevredigen , doch even voor dat hij te
Utrecht kwam , was de Bisschop met zijn yolk de stad uit en den
vijand te gemoet getrokken. Digt onder de stad viel een gevecht
voor , waarin de Bisschop de overwinning behaalde. De Helen
van A rn s t e l en van W o e r d e n werden gevankelijk binnen
Utrecht gebragt , zijnde streng gebonden , elk aan eene zijde van
het paard des Bisschops. Op het verzoek van Koning Will em
en den Aartsbisschop van Keulen , die zich destijds mede te Utrecht
bevonden , werden de beide gevangenen geslaakt , en dit werd door
eenen vrede en eene verzoening tusschen hen en den Bisschop
gevolgd Dit ontslag geschiedde echter niet zonder dat zij harde
voorwaarden ondergingen , en zij moesten met goede oogen aanzien
dat Bisschop Hendrik al zijne wraak op Otto van Gelder verhaalde , want hij viel in de Veluwe , en behaalde daar zulk eene
groote buit, dat hij daaruit sedert , voor een gedeelte ten minste ,
het slot Vreeland aan de Veda stichtte , waardoor zijn bisdom tegen
de invallen der Amstellanders beveiligd werd. Graaf Otto werd tot den
vrede gedwongen , en beloofde men den Bisschop ondersteuning en
bijstand tegen alle zijne vijanden.
Later stond Gysbre cht van Amstel Floris de Voogd in
eene onderneming tegen Utrecht bij , welke eindigde met een verdrag , waarbij de Bisschop moest beloven dat de Stichtsche leenmannen , aanhangers van F loris, onpartijdig behandeld en op
hunne klagten goed regt uitgesproken en de opgeheven leenen door
de leenheffers weder ontvangen zouden worden. Daarentegen moesten Gijsbrecht van Amstel en Giselbert uit den Goye,
vvelke Floris de Voogd ondersteund hadden , met vijfhonderd
mannen, in een wollen gewaad en barrevoets , den Bisschop op
hunne knieen om genade smeken , die zij zouden verwerven als zij
hem trouw en hulde zwoeren.
Eenige jaren hierna werd G ij sbrecht Veldheer van de Kennemers. Deze, vereenigd met de West-Friezen en Waterlanders ,
bedienden zich , in 1268 , of volgens anderen in 1272 , van de
minderjarigheid van Graaf Floris V en de afwezigheid van
diens voogd , Otto van Gelder, om eenen opstand tegen den
Adel te beginnen , door wien zij, naar hunne gedachten , te veel
gedrukt werden. Hun oogmerk was, alle Edelen uit Holland en
het Sticht te verdrijven , hunne sloten te vernielen en de klem van de
Regering der Gemeente in handen te geven. Ten dien einde begonnen zij met het plunderen en vernielen der adellijke huizen en
sloten, zoo dat de Edelen zich genoodzaakt zagen binnen Haarlem
te wijken , waar zij zich versterkten. De Kennemers vielen in Amstelland , waar Gij sbrecht, zich te zwak bevindende om dezen
ongetemden hoop tegenstand te bieden , een verdrag met hen sloot,
en hen eerlang zoo wist te belezen , dat zij hem tot hun Opperhoofd verkoren. ilierdoor beveiligde hij zijn grondgebied en was
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tevens in de gelegenheid zich op de Stichtschen te wreken , welke
hij ter oorzake van de voorgaande vernederingen geen gunstig hart
toedroeg. Na het verwoesten van eenige sloten , voerde bij hen langs
de Vecht naar het slot Vreeland , dat eenige tijd vruchteloos &lewd werd. G ij sbrecht intusschen bespeurende , dat het leger
zijn onderhoud alleen uit Amstelland zocht , van waar het zich ,
met geweld en brooddronkenheid , van levensmiddelen voorzag , bewoog de Kennemers , het beleg bij nacht op te breken en schielijk
naar Utrecht te trekken om, ware bet mogeliji , deze stad bij verrassing in te nemen. V6or het aanbreken van den dag zagen de
Utrechtschen met verwondering hunne stad van eene geweldige
menigte gewapenden omringd. De burgers , gevraagd hebbende
vat men voorhad, werden door eenen welbespraakten Kennemer aldus beandwoord : p Burgers van Utrecht en goede vrienden ! de
vrije Kennemers begeren , dat gib alle de Edelen , die de Gemeente
bezwaren en verdrukken , ter stad uitjaagt , en hunne goederen den ,
armen geeft." Dit met een stout gelaat uitgesproken woord werd
gretig opgevat van de burgers , onder welke er onderscheidene waren , die reeds , gestoord op de Regering , de hoofden bijeen staken
en, na een kort overleg, de Schepens afzetteden en anderen, uit de
Overlieden der gilden gekozen , aanstelden. Toen werden de voornaamsten ter stad uitgejaagd , waarna men een verdrag met 'v a n
Amst el en de Kennemers sloot. Hierop toog G ij s b r ec h t naar
Amersfoort , dat hem spoedig in handen viel , en zich , even ale
Eemland , met de Kennemers verbond.
G ij sbrecht van A ms t e 1 in bet Sticht weinig tegenstand ontmoetende , besloot zijne bijzondere wraak den teugel te vieren ,
bemagtigde en vernielde de sloten van G ij s b re c h t van A bk o ude, Willem van Rijzenburg en Huibert van Vianen,
zijne persoonlijke vijanden. Voorts geen kans ziende, om met den
woesten hoop , die hem vergezelde , iets van belang te ondernemen ,
zocht hij zich gedurende den winter deze muitmakers, die veel onderbond behoefden , tian den hats te schuiven , en bewoog hen , daar
de oogst op handen was , naar hunne haardsteden terug te keeren.
Zip volgden zijnen mad op , doch op hunnen terugtogt sloegen zii
het beleg voor Haarlem , waar zich nog altijd de gehaatte Edellieden ophielden ; deze verdedigden , bijgestaan door de burgers , de
muren met veel dapperheid. Door een welverzonnen list van Heer
J an van Pers ij n , braken zij echter het beleg voor Haarlem weder spoedig op. Hij trok namelijk , op zekeren nacht , heimelijk ter
stad uit, ontnam de Kennemers eenige wagens , rende daarmede
naar Kennemerland , alwaar bij eenige dorpen in brand stale , waarop de Kennemers , dit ziende , het beleg opbraken. Nu bemagtigde
de Bisschop Utrecht en Amersfoort weder, en de afgezette Regenten werden aldaar hersteld.
Ruim twee jaren later moet Gij sb recht van Amstel zich met
den Utrechtschen Kerkvoogd, Jan van N a s s au , -v erzoend hebben
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althans deze verpandde aan hem het slot Vreeland, en dat van Montfoort aan Herman van Woe rd e n ; doch hierdoor verwijderde hij
grootendeels de genegenheid die het yolk hem toedroeg, welke afkeerigheid nog merkelijk toenam , toen G ijs br ec h t eenige jaren daarna ,
door het bezit van het slot Vreeland meester van de Vecht geworden ,
de Utrechtenaars, door het leggen van eenen nieuwen tol op dien
stroom , bezwaarde. Dit vuurde den ontstoken haat aan , en zij namen met hevige klagten hunnen toevlugt tot den Graaf. Nen
trachtte in den beginne Gij s b r ec h t te bewegen om de verschotene penningen terug te nemen, dit echter niet willende gelukken,
namen zij hunnen toevlugt tot de wapenen , doch de Stichtsche
benden werden door hem en 11 e r m an van W o e r d en in een
hevig gevecht bij Zolderingen geslagen en tot bij Arnersroort vervolgd. Amstel en W o e r d en stelden zich dapper tegen die
van het Sticht te weer , hetwelk Graaf Floris bewoog, om ,
in gevolge het verbond met die van het Sticht in 1277 gesloten , de
wapenen op te vatten en het beleg voor het slot Vreeland te
slaan. Dit werd dOor A r en d, broeder van G ij s b r e c h t, mannelijk verdedigd ; want deze, al zijne magt verzameld hebbende ,
trok daarmede op om het te ontzetten , dan te Loenen gekomen,
werd hij door de Zeeuwen , onder aanvoering van Kost ij n van
R en esse, met zulk eene razende woede aangevallen , dat hij niet
al teen geslagen , maar ook gevangen werd. G ij s b r e oh t moest
nu de overgave van Vreeland bewerken. Men bragt hem voor
het belegerde slot , hetwelk A r en d , na een mondgesprek met zij nen broeder , onder behoud van lijf en Leven , den Graaf in handen
stelde.
De beide broeders werden als gevangenen naar Zeeland gevoerd , en de fgoederen van Amstel verbeurd verklaard. Zeven
jaren tang duurde hunne gevangenschap , in welke tijd de magen
der gevangene Heeren , ijverig arbeidden , om hen met Graaf
F lor is en Bisschop J a n te verzoenen. De Graaf liet zich bezwaarlijk bewegen; hij eischte zooveel , dat de onderhandelingen verscheidene jaren slepende gehouden werden ; dan de broeders, in hunne langdurige gevangenschap verdriet krijgende, besloten eindelijk alles toe
te geven , en maakten den 270ctober 1285 hannen zoen op de volgende voorwaarden : » G ij sbrecht van A m s te 1 stond zijn regt
op Nardingerfand , Muiden en Muiderpoort , Windelmerebroek , en
» het bosch daar de reigers in broeden ar aan Graaf Fl oris, die
M all es van het Sticht ter leen zoude houden , gelijk Gij s b r ech t
» voorheen gedaan had. her tegen zou de Graaf 2000 ponden val» len laten van de 4000 die hij voor de heerlijkheid van Amstel
D had opgeschoten, de andere 2000 pond beloofde G ij sbrecht den
» Grave bij een bijzonder handschrift , in den winter des volgenelen
» jaars 1286 te zullen voldoen. G ij sbrecht beloofde geene yes» tingen te zullen maken , tusschen de stad Utrecht en het Graaf» schap van Holland, noch_ergens anders , buiten 's Graven bewilliging.
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Ook zou hij en zijne broeders Arend en Willem, zich
0 nimmer tegen den Grave of tegen den Bisschop , in eenigen krijg
» laten inwikkelen , maar daarentegen de verzoening bezorgen met de
» magen der gesneuvelden in 't gevecht te Loenen , alles onder ver» beurte van al hun goed , ten behoeve des Graven. De broeders
» zouden trachten brieven te verwerven van de Graven van Gelder
» en van Kleve , van den Hertoge van Brabant, envan den Bis» schop van Utrecht, in welken deze Heeren zig verbinden zouden,
» den huize van Amstel nimmer tegen de Hollandsche Graven te
zullen bijstaan. be verdere goederen der Heeren van Amst el wer» den hun wel weder gegeven , doch zij moesten ze voortaan van
Holland ter leen ontvangen. De gift van Amstelredamme aan J a n
Pers ij n te voren gedaan„ werd door de Ileeren van Amst el bevestigd. Drie ridders en negen knapen uit Holland , en zeven rid» ders en vier knapen uit het Sticht verbonden zich als borgen , voor
» de Heeren van A m s t e l , onder verbeurte hunner goederen , doch
» bedongen , dat zoo de Graaf overleed, zijn onmondige zoon of
» diens voogden geene verandering in dit verdrag zouden mogen man ken , voor dat hij twintig jaren bereikt zou hebben , of liet hij eene
» dochter na , die zig in den edit begaf, dan zou zulks ook niet dan
» zes jaren na haar huwelijk mogen geschieden."
Doch alzoo deze borgtogt den Grave nog niet voldeed, verbonden zich
eenige andere Heeren, » om den Grave tegen die van A ms tel, zoo
» clezen den zoen schonden , op eigen kosten te schepe of te paar» de , te dienen." Daarenboven beloofden de Hertog van Braband en
de Graven van Gelder en Kleef, de van A m s t e l s niet te zullen
helpen , als zij den zoen te eeniger tijd schenden mogten. Nu werd
G it) s brecht, die reeds in 1720 als 's Graven Raad bekend was ,
zoowel als Woerden in die waardigheid erkend , en naar men wil
nevens anderen tot ridder van de orde van St. Jakob verheven.
G ij s b r e c h t had ook een genoegzaam deel in het vloekverwantschap tegen Graaf F 1 o r i s V en schoon het niet blijkt , dat hij in
het gevangen nemen en den daarop gevolgden moord de hand aan
den Graaf geslagen had, speelde hj echter op dit treurtooneel , de
verfoeijelijke rol van verrader. Want de Graaf, onder voorwendsel
van zeker geschil te vereffenen naar . Utrecht gelokt zijnde , gaf na
dat de zoen getroffen was, ter verligting van Amstel en Woe rd e n vierhonderd ponden van tle vijfhonderd die zij betalen moesten en noodigt hen toen alien ter maaltijd. A ms t e 1 en W oerden
zaten ter wederzijde van den Graaf aan den disch , aan welke geen
spoor van wrok of haat was te bespeuren. Men noodigde den Graaf
uit, om na den maaltijd de valkenjagt met andere Edelen te willen bijwonen. F 1 or is was hiertoe terstond gereed , en Amstel
befolen hebbende , vooruit te ripen , beloofde hij hem op de hielen te zullen volgen. In het afscheid nemen , bragt hem de Graaf
eenen vollen berkemeijer toe , Sint Geerten minne genaamd, waar-

Ams te 1 bescheid deed , en toen als een anderen J udas, de
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vloekgenooten van 's Graven komst ging verwittigen. Waar hij na deze
euveldaad gebleven is , en zijne dagen geeindigd heeft , blijkt met
geen zekerheid, noch ook of het waar zij, dat hij omtrent het jaar
1300 weder , zoo als sommigen beweeren, in het land is gekomen ,
en Amsterdam met eenen wal en torens versterkt heeft , waarom
hij door de Kennemers en Haarlemmers zou verdreven en daarop
weder buitenslands getrokken zijn.
Zie M. Vossius, Historische Jaerb. van Holland en Zeeland, bi. 150' 151; 170, 179, 181, 198-208, 253; Wagenaar, Faderl. Hist. D. 11, bl. 397, 398, III, 11, 14, 36, 39,
67, 69, 77 en 81; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr.
Woordenb.; A r en d ,
Geschied. des Vaderl. , D. II. St. I.
bi. 285-287, 289, 337, 340-342 , 348-352 , 371-373 en 384.
AMSTEL. (GozEwim vAN) Zie GOSEWINUS VAN AMSTEL.
AMSTEL (JAN vAN), geboren te Schijndel in de Meijerij van
's Hertogenbosch, was de zoon van eenen Boer, die , nog jongen
zijnde, op zekeren avond bevel kreeg van zijnen vader, welke van
het veld kwam, om zijn ongesteld paard , zonder daarmede te jagen,
naar de weide te brengen. De jongen nam dat aan , en zette zich
op het beest; maar buiten 's vaders oog zijnde , en geen kwaad aan
het dier bespeurende, zette hij het op eenen draf, hetwelk ten gevolge
had , dat het dier , in de weide komende, kreupel ging. Hierover beangstigde .1 a n zich zoodanig , dat hij niet naar huis durfde keeren
maar 's nachts naar 's Heito .genbosch door ging, en in die stad 's morgens in den Amsterdamschen beurttnan stapte. Aldaar aangekomen
nam hij onder den aangenomen naam van Jan van Amstel, als
jongen dienst op een oorlogschip , waar hij zich zoo braaf gedroeg,
dat hij daarna tot den rang van Kapitein opklom.
,liet eerste , dat wij hem in dien rang aantreffen , is in het jaar 1659 ,
Moen hij als .Bevelhebber van het schip de Provincien, den togt naar de
Sont bijwoonde en zich onder anderen bij het beschieten van Nijborg
zeer dapper gedroeg. In 1664 geleidde hij met Kapitein A. d r i aan
van Reed e, de koopvaardijvloot van Livorno en Genua naar Texel.
Net het schip de Yrijheid woonde hij in 1666 den vierdaagschen
zeeslag bij ; den tweeden dag van het gevecht , met eene groote
onversaagdheid , even als de Luitenant-Admiraal Tromp, tot wiens
esquader -hij behoorde, op den vijand invallende , werd hij door
eene aanzienlijke overmagt omsingeld en liep groot gevaar genomen
te worden , doch de Ruyter kwam hem ter juister tijd ontzetten.
Zijn schip was echter zoo reddeloos geschoten , dat het uit de vloot
naar Texel moest gesleept worden. Spoedig echter was het weder in staat zee te bouwen , want in den ongelukkigen slag van
4 Augustus van dat zelfde jaar was hij er weder mede bij het esquader van Trom p. Ook bij de beroemde expeditie op' de Teems
in 1667 toonde hij zijne kloekmoedigheid als Bevelhebber van het
schip Tfjdverdrijf.
Na den kort daarop gesiotenen vrede schijnt
hij zich, met der woon in zOne geboortestad te hebben gevestigd,
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althans hij overleed aldaar den 29 September 1669. Ook werd
hij te Scbijndel begraven , waar men op zijne grafzerk , thans in
den gang der kerk , aan den zuidkant voor het kleine altaar, geplaatst , het volgende vers van V on d el leest:
Hier rust de eer der Aemstelheeren ,
Jan van Aemstel, die den Zweet
Holp met kracht te Funen keeren ,
En Gustavus Zeemagt sleet;
Tromp de hant bood twee paar daeghen,
In den slagh met Brittenlant;
Zwaer gewond maer nooit verslaeghen
Streed voor de eer van 't vaderlant.
Looft dien trouwen Zeebeschermer !
Houwt zijn naem op eeuwigh marmer.
Zie Brandt, Leeen van de Ruiter, bl. 159 , 189, 194,
200, 201, 289, 469, 481, 485, 516, 565, 570 en 593;
Martinet, het Vaderland en het Vereenigd Nederland, D. IV.
bl. 68 , D. VI. bl. 200 en 201.
AMSTEL VAN MIJNDEN (AmEus VAN), een zoon van Jacob van
Amstel en Philippote van Uteneng, geboren in 1531, was
Raad in den Hove van Gelderland , toed, hij in 1582, bij het oprigten van den Hoogen Raad in Holland , welke hare zittingen te
's Gravenhage had , tot lid daarvan werd aangesteld. In 1585 was
hij, wegens Utrecht , lid van het belangrijke gezantschap hetwelk
naar Frankrijk vertrok , om het hoog bewind aan den Koning van
dat risk op te dragen. Ilij overleed in 1593 en voerde tot wapen
een schild , verdeeld in acht horizontale deelen van goad en sabel ,
met een liggend kruis van keel over het geheel. Van Am s te I
was tweemalen gehuwd geweest, van zijne eerste irouw vindt men
den naam niet geboekt , slechts weet men dat zij te Leiden geboren
was, de tweede was Maria van Scherpenseel.
Zie W a genaar, Vaderl. Hist , D. VII. bl. 451, D. VIII. bl.
56; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Scheltema, Siaatk. Nederl. , D. II. bl. 527.
AMSTERDAM (ALLARD VAN). Zie ALLARD VAN AMSTERDAM,
AMSTERDAM (FREDERIK VAN), die zijnen naam ontleende van
zijne geboorteplaats , was een zeer bekwaam glasschilder nit de zestiende eeuw , aan wien de f•aaije glazen worden toegeschreven , welke
in de abdij van Tongerloo werden gevonden.
Zie Immerzeel, de Levens en werken der Kunstschilders enz.
AMSTERDAM (HERvicus of HEL VAN), geboortig van Amsterdam , was een der voornaamste Heidelbergsche Godgeleerdeni die
in het jaar 1479 gemagtigd werden, om Doctor Jan van W ez el ,
die te Ments wegens ketterij te regt werd gesteld , over het stnk
der leer, te onderzoeken. Hij is ongetwijfeld de zelfde , die onder
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den naam van Herwijeh Gijsbertszoon, in het jaar 1477,
door Burgemeesteren van Amsterdam uitgenoodigd werd , om het
bestuur van het Begijnhof te Bier stede op zich te nemen.
Zie C. Commelin, Beschrijving van Amsterdam , bl. 860;
Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMSTERDAM (JoANNEs VAN), leefde in het laatst der zestiende
eeuw in zijne geboorteplaats, van welke hij mede zijnen naam oatleende. Hij was een leerling van W ess el Gans e voort, na wiens
overlijden, den 4 October 1489 voorgevallen, hij eenen langen brief
schreef aan den Kloostervoogd Bernard van Meppen, waarin hij
Wessels gevoelen over het vagevuur, de aflaten en de voorbidding tegen Meester Engelbrecht van Leyden en Jacob Hoek,
Deken tot Naaldwijk, verdedigde. Men vindt dezen brief en eenige
anderen, door Wessel aan Johannes van Amsterdam geschreven , in de werken van Dr. Wes s el door L u t h e'r uitgegeven.
Zie Commelin, Beschrfiv. van Amsterdam, b1.860; G.Brandt,
Hist. der Reform. , D. 1. bl. 56; Kok , Vaderl. Woordenb,;
Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMSTERDAM (NIKLAAS VAN), Baccalaureus in de Godgeleerdheid,
ontleende mede zijnen naam van de plaats waar hij geboren was ,
en werd in zijnen tijd voor een zeer geleerd man gehouden. Hij
gat een bewijs zijner bekwaamheid door , in 1446 te Keulen, onder
het opzigt van twee bekende lloogleeraren , Gerardus de Mon t
en Johannes Ti n c t or i s, vierentwintig kettersche stellingen van
zekeren Ferrand te wederleggen.
Zie Commelin, Beschrfiv. van Amsterdam , bl. 860; Kok,
Paderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AMSWEER (DOEDE VAN) of AMZWEER geboren in 1545 of 1546
missehien nit een adellijk geslacht, dat, te Appingedam naar het schijnt
en naam ontleend had van een daarbij staand gehucht
gevestigd , zijn
onder Farmsum, was een zoon van Aylko van Am s weer, en
een kleinzoon van Dode van Am sweer, die getrouwd was met
eene dochter van Johan R en gers, Officiaal des Bisschops van
Munster te Appingedam , en had tot broeder Melehi or van Am s ,
wer,nzgldEema,izrgnwsbjPi
Willem I en Philips van Marnix van St. Aldegonde.
Doede -werd in het jaar 1577 Burgemeester te Appingedam , eene
betrekking , welke hij slechts drie jaren heeft mogen vervullen.
Want door den trouweloozen afval van R e n n en h erg in 1580
zag hij zich genoodzaakt , even als zoo vele andereu , die der Staten en 's Prinsen partij waren toegedaan te vlugten. Den 24 Junij
van dat jaar verliet hij Appingedam , en begat zich in den nacht te
'wet naar , WagenburgerzijI, waar hij zich inscheepte om naar Emden te varen. Veertien jaren bragt hij , naar het schijnt met zijne
echtgenoote in Oost-Friesland , inzonderheid te Emden , door , dock
toen in het jaar 1594 de stad Groningen , bij het bekende Tractaat van Reductie , tot de Unie werd toegebragt , keerde v a n
A ms weer voor altijd in het vaderland terug.
18
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Inmiddels werd hij , hoezeer afwezig, in 1 592 belast met eene
Commissie tot verbetering van den Oostersche-dijk , achter DelfzijI , tegelijk met Eppe Ban ck ens en den Rentmeester W ij nbr u gge, met welken hij gedurende den zomer van 1592 en 1593 ,
* door regen en wind en strijdende met Aeolus en met Neptunus
» en met verscheidene tegenstand en hindernissen van onwillige
menschen is werkzaam geweest (1).
Later werd hem door den toenmatigen Stadhouder Wil 1 e m L od e w ij k , Graaf van Nassau, opgedragen eene taak tot herstel der
kerken , welke boven alle anderen , moeijelijk, zwaar en arbeidzaam
is geweest , zoo als de aard der zaak en de gesteldheid der toenmalige tijden als van zelve schenen mede to brengen.
Door de Ommelander Gedeputeerden is hij in 1594 benoemd
tot Oeconomus en Schatmeester in de pastorij of wedum van
Sint Meerten , ten gide dat de Gecommitteerden van de Generaliteit E lb er tus Leonin us, Kanselier van Gelderland, Seba stiaen Los e, Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland en
J o h a n Wit ten, Burgemeester van Kampen , als bevredigers van
de oude twisten tusschen Stad en Lande , herwaarts waren gezonden , op wier verzoek hij ook het zijne heett toegebragt tot herstel der zoo zeer verbrokene eensgezindheid , die dan ook in Februarij 1595 , na submissie van beide partijen bij minnelijke beslechting, is tot stand gekornen; doch van korten duur slechts ,
daar de Ommelanden met goed gevolg in deductie gekomen en alzoo eene latere beslissing hebben noodzakelijk gemaakt , die wederom ten hunnen nadeele , den 21 Januarij 1597 door *de StatenGeneraal is afgewezen. Later en daartoe verzocht en geroepen door
Gecommitteerden der Generaliteit is hij geweest Lid van Gedeputeerde Staten in het na de Reductie nieuw opgerigte Collegie ,
waarvan hij volgens zijn eigen verhaal — de eerste stoel had
helpen zetten. Hij heeft slechts twee jaren op dit gestoelte van
eer gezeten.
Doch , hoezeer in en na 1 597 niet meer Lid van' Gedeputeerde
Staten,, zoo is hij echter,, namens de regering, gedurende onderscheien , vereerd geweest met het Cominissariaat Politick over
dene jar
de Provinciale Synode van Groningen , een bewijs dus , dat hij in
ruime mate in kerkelijke en burgerlijke zaken het vertrouwen der
regering genoot , waarvan almede tot bewijs zou kunnen dienen ,
eene Commissie, betrekkelijk de bediening van het A rmengeld in
de Ommelanden , met welke hij zich jaren hug heeft moeten belig houden. Eindelijk is hij in 1602, door eene benoeming van
den Stadhouder en van Gedeputeerde Staten , geroepen tot de bediening van de Praepositure van Uskwerd , eene benoeming welke
eene milde bron van onaangename bejegingen heat moeten zijn ,
zonder dat het hem heeft molten gebeuren , die uit to oefenen,
aangezien hem de toegang tot deze waardigheid was afgesloten

,
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(1) De Praeposituris Reformatis ,

p. 3, 117 en 118.
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ofs6hoon ze wettiglijk aan hem . opgedragen en door hem was aangenomen.
De Dekens of zoo als ze naderhand genoemd werden , Proosten ,
waren oorspronkelijk » Geestelijken, die het opzigt en regtsgebied voer» den over de zeden van de dorpen , aan hunne herderlijke zorg toe» vertrouwd , wordende hun regt dat Schendriucht en hunne regter» stoel die schendstoel , aldus van Zeend, zeen zeden (morum censure
» et judicium) genoemd. De Bisschop van Munster had er vier
» in de Ommelanden ingevoerd, zijnde de Proostdijen van Farm» sum, Loppersum, Uskwert en Leens. Opdat deze Geestelijken met
waardigheid dit aanzienlijk ambt zouden mogen bekleeden , waren
ohun landgoederen en andere inkornsten geschonken , welke de
schraapzucht en hoogmoed dier Heeren naderhand echter hebben
wezen te vermeerderen. Deze bediening is allengs ontaard ; is
worden een wereldlijk ambt; is gegeven aan gehuwden. zoowel
»als .ongehuwden ; is in aanzienlijke geslachten gekotnen ; en is
even als een erfgoed in denzelven van vader op zoom °verge» gaan (1)."
Ook na de Reductie dezer Provincie en den daardoor veranderden staat van zaken, heeft men deze bediening, gewijzigd en veranderd , in wezen willen laten. Onder andere en meerdere voor
de zedelijkheid des yolks zorgende ambtspligten van Doede van
A m s w e e r t als Proost van Usquert , behoorde het waken n tegen
oneerlijke woekerij, valsche getuigenis en eedzweren , alsmede te» gen onordeninghe in de bierhuizen , en te zorgen, dat ook door
» het bezoeken der scbolen de jonge jeugd van de straten werd ge» houden ," en vele andere meer.
Aan hem werd deze Proostdij opgedragen als belooning van tronw
en vlijt , » alioe dat hij oock sonder dat eenich billick recompens
verdient heat" (2). En echter werd hem de uitoefening er van betwist. Van daa •r zijne menigvuldige Schrifturen , Remonstrantien en Doleantien , nu eens bij vele personen van invloed , dan bij het collegie van
Gedeputeerde Staten, dan weder bij die der Ommelanden , dan nogmaals en bij herhaling bij den Stadhouder,, in wiens bijzondere gunst
hij schijnt gedeeld te hebben , doch wiens overigens krachtvolle
tusschenkomst tot handhaving in de Praepositure het gewenschte
gevolg niet heeft mogen erlangen. Alle deze bij de lezing zeer onbevallige , klaag- en verweerschriften , nu eens onder dezen, dan
weder onder een anderen naam , dikwijis alleen om mar gehoord
te m.ogen worden , zoo als bij den Groningschen Burgemeester
M enso Alting en zoo vele anderen , zijn door Doede in het
openbaar uitgegeven. Ten einde de verspreiding daarvan voor te
komen werd door het Collegie van Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen bij resolutie van 22 Febr. 1611 besloten : » dat
(1) Mr. H. O. Veit h, Groninger bektemregt
(2) Feit h, Ibid. bi. 85.

D. 1. bl. 84.
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»men alle deselve Boeken , de Naterie van deselve Praepositure
» betreffende , zal supptimeren , ende doen brengen in handen van
» den Secretaris: met last om bij hem in Collegie bewaret , ende
» aen niemant uit gheven toe worden. Belastende oock den ghe» melten A in s weer, om sich voortaan stille tho holden: ofte dat
» andersins de 11. Staten van dese Provintie veroorsaecket solen
» moeten worden , met andere dienstes middelen hier in tho versien," etc. Poch de last om zich voortaan stille te holden ,"scheen
hem , bij zijne bewustheid en overtuiging, dat. hem onregt werd
aangedaan , te zwaar te vallen , althans schielijk er na gebruikte hij wederom de schrijfpen bij geestelijke en wereldlijke personen , den Graaf van Na ss au , bij Gedeputeerde Staten zelve ,
bij den Syndicus G oc kinga, bij de Provinciale Staten, bij den
Burgemeester L e w e en anderen , » aldus aankloppende tot
» drie verschijdene Landsdagen en geen audientie erholdende."
Tien jaren fang heeft hij dezen steen over de proostdij gewenteld ,
een arbeid weinig geschikt om zich vrienden te verwerven. Echter is, bij Staats-Resolutie van den 18 Februarij 1614, D o ed e van
A ms weer voor alle zijne pretenti&I in eens toegelegd 900 Gld.,
mits gevende » actie, dat hij voortaan met wijdere molestatien deze
Provincie zoude laten ongemoeid." Bit aanbod schijnt echter niet
door van A ms weer te zijn aangenomen ; althans bij Staats-Reso}utie van den 2 Februarij 1615 werd hem » nogmaals 900 gulden
» gepresenteerd , om die binnen 8 dagen na insinuatie te accepteren ,
n so niet, sijn actie, na forme van regten te vervolgen ; " en hij
eene andere van 25 November 1620 werden hem , voor zijne actien
tegen de Provincie 1000 guldens toegelegd, » mits dat hij zijnen
* verdere actien zal renuntieeren."
be men ook over dit geschil denken moge , aan Doede van
.A. mswe er heeft de Provincie Groningen in onderscheidene opzigten de grootste verpligting ; zoo heeft hij zich bijzonder verdienstelijk gemaakt door het bevorderen der kerkhervorming in de Provincie Groningen; vooral was hij onvermoeid bezig de gemeenten ,
die daaraan behoefte hadden , van Leeraren te voorzien. Ook op
vreemden grond streed en schreef hij voor hetgeen hij voor waarheid hield , en zijne vermaanschriften uit Emden en Larrelt , in
1581 en 1582 aan de Appingedammers en de Ommelanders gerigt , spreken voor zijne werkzame en warme belangstelling in het
e
heil der zulken, op welke hij betrekking had , terwijl hij door zijn
schriften mede aan anderen poogde nuttig te zijn. Ook het onderwijs
der jeugd in de Latijnsche en Griekache talen en daarmede verbonden wetenschappen icheen hem ter harte te gaan , irnmers wordt
van hem getuigd , dat bijzonder verdienstelijk geweest is bij de
herstelling der Latijnsche scholen te Appingedam , na de Reductie
van Groningen ; hoezeer hij werkzaam was aan het herstel van den

vervallen Oosterdijk , hebben wij reeds boven gezien.
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Doe d e van Amsweer, wiens sterfjaar onbekend is, doch tugschen de jaren 1620 en 1633 invalt (1), liet bij zijn overlijden geene
kinderen na. Hij heeft de volgende geschriften in het Licht gezonden :
Spieghel der aenvechtinge des Satans enz. , en een trouwhertig he ende droevig he vermaninghe aan de, verstrooyde uitgewekene Ingesetenen enz. Embd. 1583. Gron. 1612.
Thomae Naogeorge , Christlyke Tragedia , die Coopman ofte
dat Ordel .geheeten , uit het Latijn vertaald.
Bremen 1593.
Gron. 1613.
Christlyke vermaenschriften , handelende van den Jure Patronatus , unde Reformation der Kerken in de Provincie van
Groninghen. Franek. 1597.
Christlyck Bedenkent unde Disposition van Armen Ordenung voor de Provintie van Groninghen unde O,nmelanden.
Franek. 1600.
De praeposituris Reformatis Waerhafte ende Grondtlyke
Bericht ende verclaringhe van Wedtlycke vocatie , tot Bedieninghe der Probstije tho Usquert in de Omlanden gelegen.
Ende wat verhinderingh daerop &h evallen.
Ghedrukt in 't Jaer
Oozes Heeren 1611.
Gedenkweerdige Acta Memoriae , na dato den
10 January
1611, teg hens sekere erresen misverstandt, nopende de Reformation van de Ommelandtsche Praeposituren en oock weghen
sekere Armbedieninghe enz.
Franek. 1612.
Proeve des gheloovens , om ons in Tyde van Cruyse ende
Anvechtinghe selfs wel to ondersoecken etc. Gron. 1612.
Corte ende Sommarie uittreksel van Rekeningh unde contraRekeningh enz. Franek. 1613.
Vertaling des Heeren Ub a 1 din i exulans Justitia.
1615.
Satellitium ofte Memoriaal Register van Kercklyke en Politycque geschreven Acten enz. 1616.
Satellitium divinnm ofte Cort Memoriaal van enighe Godtlycke Openbaringhen enz. 1616.
Zie H. H. B rue he rus, Gedenkb. van Stad en Lande ,
44-47, 110, 171, 204, 255. 256, 259, 265 en 300 , Pe
bl. 96,
zelfde, Geschied. der Kerkherv. in de Prov. Groningen ,

138, 210, 212 , 233, 235, 236, 269, 292, 294, 300, 306,
308, 325, 377 en 379 ; Chalmot, Biogr. Woordenb. en vooral
Mr. J. Potter van Loon, Berigten nopens Doede van
Amsweer, in den Groninger Yolks-Almanak voor 1842, bl.
200 en volg. , en voor 1843 , bl. 60 , wien wij bier hoofdzakelijk

gevolgd zijn.
(1) Vermoedelijk wel kort voor of in het begin van 1633 , want men vindt
in eene schriftelijke aanteekening , dat den 11 April 1633 door Borgemeeste.
ren en Raad van Gron. is nitspraak gedaan tnsschen de erfgenamen van wijlen Doede van A msweer en zijne weduwe, over de betaling der

truirkleederen.
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AMYDENUS (TimmRes) of DIRK VAN AKEYDEN

geboren te

's Hertogenbosch , reisde met den Kardinaal Andreas van 0 o sten!. ij k als Paadje naar Italie , en kwam na diens dood , in 1600 ,
weder in de Nederlanden , doch aangezien de Spaansche zaken aldaar
geweldig achteruit gingen , vertrok hij weder naar Rome , waar hij
Advocaat der Curia Romana werd.
Zie Algem. froordenb. der Zamenl.
AMZWEER (Dosnz VAN). Zie AMSWEER (Dom vol).
ANASTASIUS (JouiNNEs), wiens eigenlijken naam was J AN GEERAERLS TER STEGE of VERSTEGE , vergriekste dien naar de zeden van
zijn tijd in ANASTASIUS en wordt ook wel genoemd ANASTASIUS
VELTIANUS d. i. van de Veluwe , want hij was geboren te Garderen , waar hij ook gedurende zes jaren Pastoor is geweest is,
Coen hij den 1 Januarij 1550 in hechtenis genomen werd, wijl
hij een voorstander der Hervorming was en zulks niet verzweeg.
Alen vond twee schriften bij hem , waaruit zijne overhelling tot
de zaak der Hervorming bleek. Het eene waren zijne Sermoenen ,
het andere bevatte eene wederlegginge van de leer der Roomsche
Kerk op onderscheidene punten , en eene aanprijzing van die van
L u t h e r en zijne medehelperi, nevens cen beklag over den gevanged Keurvorst van Naksen , den Landgraaf F i 1 i p van Hessen en
het afzetten van den Aartsbisschop van Keulen inzonderheid bejammerde hij het a dat de Keizer zich door den Paus zoo ellendig
liet bedriegen. Men voerde hem naar Arnhem , waar hij in de
bekende inquisiteurs Franciscus Sonnius en Jan Gruwel
zijne Regters vond. Ofschoon door de vreeze des doods zijne gevoelens herroepen hebbende , werd hij tot eene eeuwige gevangenis verwezen , en den 3 Februarij op eenen hoogen toren van
het kasteel te Hattem gebragt , waaruit Sonnius en G r u w el beloofden hem te zullen verlossen , indien hij in de gevangenis zoo
veel ten 'V oordeele van den Paus wilde schrijven , als hij vroeger
tegen hem geschreven had, daartoe werd hem eenen Bijbel , eenige
oude Roomsche boeken , pen en inkt verstrekt. Omtrent twee jaren gezeten hebbende , werd hij in December 1551 van den toren
gelaten , onder zwaren borgtogt van niet van huis te wijken. Zoo
hield Sonnius hem nog anderhalf jaar tot op Pinksterdag van het
jaar 1550 , toen werd heir' vergund Hattem te verlaten , met uitdrukkelijk bevel zich binnen vier dagen te Leuven te bevinden ,
en zich daar gedurende drie jaren in de pausselijke theologie te
oefenen. Kost en kleeren moest hij met mis lezen en koorzingen
verdienen. » Aldus was ik ," schrijft hij in de voorrede van zija,
na te melden werk , »met jammerlijken nood beladen. Mijne ar» me moeder en andere vrienden moest ik in de grootste schade
» laten vallen , of mijn siel in de verdoemenis laten blijven. Hoe» wel ik DU bedacht in generley wijse in de misselijke afgoderij te
» treden , nochtans ben ik naar Leuven gereist , maer den derden
» dagh van daer gescheiden , sonder iemant can de Theologanten
,
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aan te spreken." Hij vertrok naar Straatsburg, waar hij in 1554
ilk het Edit zond , een werkje getiteld : Een forte onderrichtinge
van alle de principale puncten des Christen gheloofs, net dare ghetuygenisse der heyligher Schriftueren ende goede &kentenisee der ouder Doctoren — beregt voor den simpelen ongheleerden Christenen, ende is daerornme ghenaemt der Leeckenwechwijser (1). Hij gaf dit uit , aangezien zijne conscientie hem
drong de verloochening met eene openbare belijdenis zijns geloofs op eeniger hande wijze te beteren. Ook bad hij ootmoedig
aan alien`, die bij zijn ongeluk (zoo noemde hij de herroeping van
zijn gevoelen) geweest waren of daarvan gehoord hadden , hem
dat om Jezus wille te vergeven , en zijnen arbeid Christelijk te
verstaan. » Ik hoop ," voegt hij er bij , » voortaen met Godts
hulpe standvastig bij de waerheid te bid ven , en bid de Pastoo» ren , dat sij haeren dienst neerstelijk bedenken ende dat sij sick
» des gevaerlij ken wederroepens hoeden." Het boeksken , reeds door
11 e n r i c us A n t o n i des, Hoogleeraar--te Franeker, een Godtsaligh en nuttigit boeck, en in onze dagen door den Hoogleeraar
N. C. Kist een gulden boeksken genoemd (2), werd in den aanyang der Reformatie veel onder het yolk gelezen. Het behandelde
de geloofspunten der Christelijke godsdienst , genoegzaam op ,den
voet van de Augsburgsche confessie naar de mening van M elan cht on , inzonderheid betrekkelijk den vrijen wil en de predestinatie.
Het geheel kenmerkt zich door eenen hoogst verdraagzamen zin.
Nergens worden de gevoelens van anderen opzettelijk wederlegd ,
en openlijk dringt de schrijver,, die de kettervervolging hoogelijk
veroordeelt , op mildheid en zach tmoedigheid jegens hen , die in
meening verschillen , aan. Door W tenbog a er t werd hij wegens
dit zijn geschrift een voorlooper der Remonstranten genoemd (3).
In de Caren 1566 en 1567 werkte hij ijverig aan de hervorming
der kerk , predikende waar zich daartoe de gelegenheid opdeed.
Inzonderheid schijnt hij toen geen geringen invloed op den goeden
voortgang der Hervorming gehad te hebben op de Veluwe , zoo als
te Harderwijk en in den omtrek dier stad. Sommigen willen dat
hij ook te Garderen als Predikant heeft gestaan.
Men prijst hem als geleerd en godvruchtig. Hij was een zeer
verstandige , bezadigde , edeldenkende en opregte Lutheraan , maar
die de Doopsgezinde broeders , ofschoon zij , naar zijn oordeel , onderscheidene leerpunten niet wel begrepen , evenwel verhief boven
alle andere Protestanten , wegens hunne vredelievendheid , hunne
geloofssterkte en godzaligheid van leven.
(1) Er bestaa'n , behalve die van 1554 (in welk jaar Elizabeth van
C u 1 e m b o rg het op levensstraf in haar graafschap verbood) , uitgaven van :
Gedruckt bij Magnus van der Meerberghe van Oosterhout 1555.
go. ; Dordrecht 1591 , 80. ; 's Hage 1630 en Amst. 1631.
(2) Kist en Royaards, Kerkelijk ,eirchief, D. X. bl. 249.
(3) Kerk. list. s bl. 144-446.
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Van bet jaar 1595 tot 1603 stond te Garderen G era rdus
Verst ege n. Deze schijnt de kleinzoon van A nasta si us te
geweest.
Zie , behalve de reeds aangehaalde werken , Brand t, Hist. der
Reform., D. I. bl. 173-175 en aant. bl. 29; Hoynck van
Papendrecht , Analecta Belg. , Tom. H. P. I. pag. 211; H.
A. van der Linden, Syst. Theol. proteg., p. 45; Schrasbl. 113;
sert, Beschryvinghe der Stadt Harderwyck , D. II.
Chalmot, Biogr. Ifoordenb.; Ypeij en Dermout, Geschied.
der Nederl. Hem Kerk , D. I , bi. 150 , aant. 54 (115), 202
(419); Kist en R oyaards, Kerk. Archief, , D. I. bl. 209; Gi as ius , Godgel. Nederl.
ANDALA (RuAnnus), geboren den 3 Januarij 1665 te Andlahuizen , een gehucht onder het Friesche dorp Burgwerd , was een
zoon van Gerlof Ruurds en Truike of Geertje Wigles,
zoo dat Zijn eigenlijke naam was Ruurd Ruurds, doch , naar
de gewoonte van vroegere geleerden , noemde hij zich naar zijne
geboorteplaats.
Reeds vroeg gafhij blijken van een scherpzinnig verstand, want door
zijne ouders , dat brave en eerlijke maar weinig bemiddelde landlieden
waren, op de dorpsschool gezonden , streefde bij weldra alle zijne me•
deleerlingen in het lezen , schrijven en rekenen voorbij. Door zijnen
ongerneenen ijver en groote vorderingen in de grondbeginselen der
waarheden van de Christelijke godsdienst , verwierf hij de genegenheid
van den Predikant van Burgwerd , G e r a r d u s NI oda. Deze beval
hem in de gunst van den Grietman van Wonseradeel , Tj aard
van Aylva, aan , die hem te Bolsward op de Latijnsche school
bestelde en , toen hij op twaalfjarigen leeftijd ouderloos was geworden , hem geheel voor zijne rekening nam. Ruim veertien jaren oud zijnde , +egg' hij zich naar de Hoogeschool te Franeker, ,
waar hij in September 1679 als student werd ingeschreven en
zich met buitengewone vlijt en zeer goed gevolg op de oude , bijzonder Oostersche letterkunde , en op de Wijsbegeerte toelegde , in
welke laatste wetenschap hij in 1684 den doctoralen graad verwierf.
Van toen af oefende hij zich, onder de leiding van C a m pe g ills
Vitringa, Johannes van der Waijen en Herman Alexander Roe 11, met geen minder ijver in de eigenlijke Godgeleerdheid. Zijn begunstiger wenschte hem ook tot Doctor in
die faculteit bevorderd te zien, doch de zedige jonge geleerde
wees deze eer beleefdelijk van de hand , maar ging oak te Utrecht,
Leyden , Middelburg en Dordrecht lessen in die wetenschap hoorem Met hoogen lof legde hij den 11 Julij 1688 zun examen als
Candidaat in de Godgeleerdheid af, en nog dien zeltden dag werd
hem het leeraaiisambt te Arum aangeboden , vanwaar hij den 11
November 1690 naar de bloeijende gemeente van Makkum werd
beroepen. Hier naauwelijks vijf jaren gestaan hebbende, vertrok
hij naar Bolsward, waar hij verbleef tot in het jaar 1701, toen
.
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hij tot Hoogleeraar. te Franeker werd aangesteld. Hier aanvaardde
hij in Junij zijn ambt met eene rede Over de voortreffelijkheid , het nut en het vermakelfike van de Natuurkunde
(1).
het onderwijs in de Godgeleerdheid opElf jaren later werd ,
gedragen ., hetwelk hj op zich nam na het uitspreken van eene redevoering Over de vreeze des Heeren als het beginsel der Wksheld (2). In 1722 stond Andala eene zware ziekte door , die
hem eene benaauwdheid op de Borst achterliet , welke hem tot
aan zijne overlijden den 12 September 1727 , is bijgebleyen , zoo dat hij de laatste jaren zijns levens order het dragen
van velerlei ligchaamssmarten doorbragt. Bij zijne echtgenoote,
C a tha ri na S t e g en huis, vroeger weduwe van den koopman
W ij be Lolck es te Makkum , had hij geene kinderen verwekt.
Hij wordt geroemd als iemand van eene zeer nederige inborst,
gemeenzaam in zijne verkeering en die gaarne anderen dienst bewees.
Hij was buitengemeen werkzaam , ijverende voor de regtzinnigheid
van de aangenomene leer der Hervormde kerk , een groot voorstander van de Cartesiaansche wijsbegeerte, en is de laatste Cartesiaansche Wijsgeer aan de Franeker Hoogeschool geweest.
Van onderscheidene werken en verhandelingen door hem in bet
Licht gegeven, waaronder vele twist- en wederlegschriften , als
tegen Leibnitz, Clericus, Deurhoff, Gulichius, Bekker
enz., waren de voornaamste:
Beantwoording van Ds. Balt h. Bek kers twee Brieven.
1693. 4°.
Uiterste verlegenheid van Ds. Balt h. Bekker duidelijk
aangewezen. Franek. 1696. 4°.
Gantsche disparate en verlooren saake van Ds. B al t h. B e kk e r. Fran. 1698. 4°.
Syntagrna theologico- physic° - metaphysicum compendium
theologiae naturalis. Franeq. 1711. 4°.
Summa theologiae supernaturalis. 1716.
Exegesis Psalmii XVI. 1716.
Apologia pro vera et saniore philosophia.
Franeq. 1719.
Commentarius exegeticus in Ps. VIII.
1720.
Exegesis illustrium locorum et duorum Typorum , S. Scrip.;
turae serpentis aenei et suspensi eodem die sepeliendi.
1720.
Dissertatione8 in praecipua Zachariae loca. 1720.
Verklaring van de Openbaringe van Johannes, net een
Leeuw. 1726.
tafel en sleutel der gezichten.
Zie Chal mot, Biogr. Woordenb.; Ypeij en Dermout,
D. II. bl. 458 ; Algem.
Geschied. der Nederl. Merv. lierk ,
Woordenb. der Zamenl. ; Glasius, Godgel. Nederl.

(1) De Physices praestantia , utilitate et jucunditate.

(2) De timers

Domini initio sapientiae.
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ANDELES (Aanans) was een Nederlandsche stempeisnijder , uit
Friesland afkomstig, die in het midden der achttiende eeuw onderscheidene helangrijke medaillas heeft vervaardigd.
AN DELOT (PIERRE D'), een Bourgondier, afkomstig uit een oud
en adellijk geslacht , dat vele heerlijke goederen bezat en' dat door
huwelijk• met de aanzienlijkste geslachten verbonden was , voegde
zich bij de Bondgenooten tegen Spanje , en was tegenwoordig bij
de raadslagen der Heeren en Edelen , op het huis van den Prins
van U ranje te Breda , in Maart 1566. Hij behoorde onder de
eerste teekenaars van het verbond der Edelen. In bet volgende
jaar begat hij zich in dienst van Breder ode en wilde iets ondernemen tegen Amsterdam, waarin hij echter door den Graaf v a n
Megen verhinderd werd. Hii werd den 1 Junij 1568 op last
van Alva te Brussel onthoofd , doch met groote moeite , krijgende
wel vier slagen van den beul ., eer zijn hoofd van het ligchaam
wilde scheiden.
Zie van Meteren, fist van de Oorlog. en Gesch. der Nederl. , D. I. bl. 461; Te Water, list. van het Verbond der
Edelen, St. II. bl. 153.
ANDLA (Gonrann), een edelman , in het laatst der dertiendc
ecuw, geboren te Ried in de Friesche grietenij Franekeradeel ,
waar hij ook Priester is geweest , ging eerst tot; den geestelijken stand
over , nadat hij reeds eenigzins in jaren gevorderd was. Hij begaf
zich in het klooster te Lidium , en werd,, ow zijn deugdzaam leven,
tot opzigter over de kerk te Berlikuni aangesteld. Daarna tot veertiende Abt van Lidlum benoernd , herstelde hij de kerk aldaar, die
door eenen fellen brand deerlijk geteisterd was.
Daar hij een Vetkooper was , leefde hij in vijandschap met de
kloosterlingen van Ludingakerk en Bloemkamp, als ook met de adellijke familien Tadinga en Adelen, die den Schieringers waren toegedaan. Deze laatste aan hun hoofd hebbende Sjeerp
Adel e n , badden de wapenen tegen hem opgevat ; hierop wierf
Andla niet zonder groote kosten een partij krijgsvolk; dan, alvorens
er gebruik van te makers , wilde hij, die zacht en vreedzaam van
aard was , den weg van bemiddeling beproeven, en door zijne bedaarde, A' oorzigtigheict en wijs beleid , alsmede door tusschenspraak
van eenige Edelen , werd het geschil . zonder bloedstorting bijgelegd.
A n d la overleed in 1347.
Zie C.Schotanus, Geschied. van Friesl., bl. 1 77 ; F. Sioerds
Friesche Jaarb., D. III. bl. 332 en 333; Kok , Vaderl. Wow.denb.; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; H. W. Steenstra, Oudheidk. A ant. van de Dorpen en . Kloost. der Griet. B a rradeel,
bl. 73 en 74.
AN DREADES (Luermus PETRAEUS) in het laatst der zest iende eeuw
te Haarlem geboren, uit Brabandsche ouders , was een zoetvloeijend
dichter, die meest geesteliike verzen gemaakt. heeft. Zijne
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dichtkundige werken en daarondcr zijne
Acanthides
, zijn in 1617 to Mechelen gedrukt.
Zie Ampzing, Beschrqving ende lof der stad Haarlem,
bl. 114.
ANDREAE (Mr. DANIEL HERMANNUS BEUCKER) geboren den 26
Maart 1772 te St. Anna-Parochie, in de Friesche grietenij het
Bildt, was een zoon van Mr. Henricus Andreae Secretaris dier
grietenij, en van Baukje Maria Lycklama a Nijeholt;
zijn bijgevoegde eerste geslachtnaam Be u k e r , werd ontleend van
zijne vadeilijke Grootmoeder,, T a e ts ke Ma rgri eta Beucker
en wel ter vereerende gedachtenis van dien familienaam , voorheen
in Friesland om uitstekende Regtskunde zoo vermaard. Door den
kundigen Leeraar E g b e r t u s Henricus T e n c k i n c k tot de
Akademische lessen voorbereid, oefende hij zich , met ongemeenen
lof van vatbaarheid , naarstigheid en ijver, aan de Hoogeschool te
Franeker in de letteren , wijsbegeerte, geschiedenis en regtsgeleerdheid. Onder de gunstigste verwachtingen in de rnaatschappij getreden , vervulde hij die volkomen , en was in onderscheidene gewigtige betrekkingen , en laatstelijk als Griffier bij de Regtbank van
eersten aanleg te Leeuwarden en Secretaris der Commissie van Landbouw , ten algemeene nutte werkzaam , waarbij hij zich de goedkeuring en achting van alle weldenkenden verwierf. Hij betoonde
zich , gedurende zijn geheele levee , een man van regtschapenheid
en vaste grondbeginselen , en zocht de uitgebreide kundigheden, die
hij zich verworven had , ten nutte zijner medeburgeren aan te wenden. Landbouw en landhuishoudkunde, wis- en kruidkunde , geschiedenis en wijsbegeerte , regtsgeleerdheid en literatuur waren
evenzeer de voorwerpen van zijne ijverige en geleerde bemoeijingen.
Een loffelijk bewijs hiervan was voorhanden in zijne aanzienlijke
haplaten Bibliotheek en in de weinige schriften , die hij heeft
medegedeeld , zoo als b. v.

Waarnemingen over den invloed van het Zeewater op het
Plantenrijk , bij de laatste yeweldige overstroomingen in Friesland , welke door de Nederlandsche Huishoudelfike Maatschappfi
als Bijlage tot een harer jaarlijkscbe Verslagen , wegens den staat
van Landbouw, zijn gemeen gemaakt.
Ook in de Mnemosyne van de Heeren T yde ma n (1) vindt men
eene fraaije bijdrage van hem , ten titel voerende : Proeve van

eenige toespelingen met Plantennamen.
Beucker Andreae overfeed den 18 Maart 1828 en was gelaiwd met Catharina Elizabeth Huber, nit welkhuwelijk
nog alleen in leven is een zoon Mr. Johan Henri cus Beucker
A n d r ea e, Burgemeester der stad Leeuwarden.
Zie Mr. J. W de C ran e, Levensschets van Mr. Daniel
Hermannus Beucker Rndreae in de F aderl. Letteroef. Junij 1829, J. J. Bruin sma, Vver de akruidkundige
(1) Nieuwc Verzamoling, D. III. M. 307 en volgg.
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verdiensten van

Mr. D. H. B e u c k e r Andrea e, met bijvoegsels
van den Hongleeraar C. Muller; M. S iegen bee k, in de Handelin-

gen van de Jaarl. Vergad. der "'hats. van Nederl. Letterkunde,
te Leyden, gehouden den 16 Junij 1828 , bl. 46-47. _damhangsel op het Woordenb. van Kunst. en Wetens. van G. N i e uwenhuis.
ANDREAE (Jcumin), geboren te Straalzund in Pommeren , kwam
den 8 September 1607 als student te Franeker, en oefende zich zoo
naarstig, dat hij den 17 Mei 1613 tot Hoogleeraar in de zedeleer en
natuurkunde benoemd werd, waarbij nog den 24 Junij 1615 de leerstoel
de regten gevoegd werd. In 1620 tot Raadsheer in het Hof van
Friesland benoemd , was hij eerlang Voorzitter van dat Hof en in
1646 zag hij zich tevens als Curator, de zorg voor de Hoogeschool
te Franeker opgedragen.
Inmiddels werd hij tot de gewigtigste bezendingen buiten Fries.
land gebruikt, als in het jaar .1634, nevens de* Heeren B ar inx ma,
Doyem, van der Sande, Jongstal en Schoonenburgh,
te s Gravenhage , tot beslissing der geschillen tusschen den Frieschen
Stadhouder Graaf Hendrik Casimir en Frederik Hendrik,
Prins van Oranje. Om den stilstand van wapenen, welke in 1635
tusschen Zweden en Polen ten einde liep , te doen vernieuwen ,
werd hij met R o ch us van den HO a ort, eersten Raad in den
Hoogen Raad , en Andries Bicker, Burgemeester van Amsterdam, naar Polen gezonden , en het gelukte hun het bestand voor
26 jaren te doen verlengen. In 1654 werd hij weder met G e rar d
Schaap, Burgemeester van Amsterdam , en Albert Son k , OudBurgemeester -en Hoordsehout van Hoorn, naar Denemarken afgevaardigd , om, ware het mogelijk , den vrede tusschen Denemarken
en Zweden te bemiddelen en tevens bij den Koning aan te houden,
om de bezwaren over het verhoogen der Sondsche tollen uit den
weg te ruimen en die terug te brengen op den voet van het erfverdrag , in het jaar 1544 te Spiers gesloten. Hij droeg het ambt
van Raadsheer over aan zijoen noon , doch bleef in het bestuur der
zaken. Als ode der vergadering van de Staten-Generaal ,
teekende hij de ratificatie van den Vrede aan Munster en was in
1651 Lid van de Groote Vergadering. IN was met den titel van
Bidder begiftigd.
Hij overleed den 2 Mei 1655, na gehuwd te zijn geweest eerst
van Ansch van Burmania eene dochter van Poppe van Burmania, en later aan Saepck van Vervou, weduwe van Wytse
van Ca mm i n g h a , Erfheer van Ameland , die . hem tot in 1671
overleefde. Hij heeft zoons nagelaten.
'Lie L. van Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh , D. II.
bl. 160, 233 en 949, D. III. bl. 7 en 565 ; V r i e m o e t , Athen.
Frisic. p. 150. W a genaar, Vaderl. Hist. , D. XI. bl. 213 en
382; Kok, Yaderl. Woordenb.i Challnot, Biogr. Woordenb.;

Scheltema, Staatk. Nederl.
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ANDREAE (Toms), geboren te Braunfels in het graarschap
Soims den 19 Augustus 1607 , was van moeders zijde een kleinzoon van den beroemden Johann es P i sc a tor, Hoogleeraar in
de Godgeleerdheid te Herborn , alwaar A n d re a e den grond zijner studien legde en zich later in de wijsbegeerte oefende; van
hier begaf hij zich naar Bremen, waar hij zeven jaren verbleef, en,
daar hij naar het openbare leeraarschap stond , bereidde hij zich
daartoe voor door bijzondere lessen in de wijsbegeerte te houden.
In 1628 naar zijn vaderland teruggekeerd zijnde , begaf hij zich op
aanraden van zijnen beschermer Hendrik Alt i n g naar Groningen , waar hij, gedurende eenige tijd , bijzondere lessen in de wijsbegeerte gaf. Vervolgens vertrouwde Alting hem de zorg over
de opvoeding van zijne kinderen , en toen zij geen leermeester weer
noodig hadden , deed Alting hem eene dergelijke betrekking bij
eenen Poolschen Prins eriangen. Na dezen gedurende drie jaren
te hebben onderwezen, werd hij tot Hoogleeraar in de Geschiedenis en Grieksche taal te Groningen, en later tevens tot Bibliothecaris der Hoogeschool aangesteld, welke posten hij met veel ijver
waarnam , tot aan zijnen dood , den 17 Oc4ber 1676.
Hij was een groot vriend en aanhanger van Descartes,
en wist den geleerden Johannes Claubergius, Hoogleeraar
eerst te Herborn en daarna te Duisburg, tot zijn gevoelen over te
halen. Ook nam hij voor Descartes de pen op tegen Jacobus
Revi us, Hoogleeraar te Leyden en gaf in 1653 een vinnig antwoord uit, getiteld :
Methodi Cartesianae assertio opposita Jacobi Revii etc.
Praef. .11Iethodi cartesianae considerationi Theologicae.
Net
tweede deel van dit antwoord kwam in het volgende jaar uit.
Hij schreef ook in het jaar 1653 tegen Henricus Regius ,
Hoogleeraar in de Geneeskunde te Utrecht. Brevis replicatio
brevi explicatione mentis humanae He R e g i i reposita.
Zijne afbeelding is door Lamswe er d e in het koper gebragt.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
.illgem. Hist. Woordenb. , die hem even als Ko k , abusivelijk Tobias Andreas noemen ; Kok, raderl. Woordenb.; Chalmot ,
Biogr. Woordenb.; Brucherus, Gedenkb. van Stad en Lande,
Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk, D. 11,
bl. 456 ; Algem. Woordenb. der .anent.
ANDREAE (Toms) , geboren te Bremen den 11 Augustus 1633,
was een neef van den voorgaande , zijnde een noon van diens broeder Willem Andreae, Apotheker en Diaken van St. Stevenskerk te Bremen , en van R eb ek k a Tideman, dochster van L ud er Ti d em a n, boawmeester van die kerk. Hij legde den grond
zijner letteroefeningen gedeeltelijk te Bremen , gedeeltelijk te Herborn , bezocht daarna de Hooweschool te Duisburg, Leyden en Groningen, waar hij zich zoo vlijtig oefende , dat hij in 1659 ter eerst gemelde
plaatse met alien lof tot Doctor in de Wijsbegeerte en Geneeskunde
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bevorderd en drie jaren daarna tot Hoogleeraar in laatstgemeld
vak aangesteld werd. In 1669 spoorde Louis de B i I s , Hoogleeraar
in de ontleedkunde aan de Doorluchtige school te 's Hertogenbosch
A n dre a e aan om derwaarts te komen en hem in zijne ontleedkundige verrigtingen bij te staan. Dit nam hij volvaardig aan , en werd
nu, na zijne overkomst , als Hoogleeraar in de Geneeskunde en
Wijsbegeerte aan die school aangenomen , zonder dat hem echter
als zoodanig eenige belooning werd toegekend.
Naauwelijks was hij te 's Hertogenbosch , of hij werd door de
Staten van Friesland tot Hoogleeraar in de ontleed- en geneeskunde
te Franeker aangesteld , doch de Akademische Senaat begeerde hem
niet en het beroep werd om onderscheidene redenen ingetrokken ,
waarvan de voornaamste waren , dat men vreesde daardoor geschillen te verlevendigen , en processen van injurie tusschen hem en den
Regtsgeleerde Gerhard Feltman te Groningen te doen ontstaan.
De Keurvorst van Brandenburg stelde hem in 1674 tot Hoogleeraar
in de Geneeskunde te Frankfort aan den Oder aan, vanwaar hij den
17 July 1680 weder Nerd beroepen tot Hoogleeraar in de Wijsbegeerte te Franeker,, waar men nu niets meer tegen hem had. Hij
aanvaardde dien post den 11 Januarij 1681 en onderwees , gedurende de vier jaren , dat hij dien post waarnam , met veel geestdrift de Natuurkunde en andere beginselen van D escartes. IN
overleed den 5 Januarij 1685.
Men heeft van hem twee verhandelingen in de Latiinsche tad ,
de eene Over de ontleedkundige leerwijze van L. Bilsius en
de andere : Over de manier om liken voor bederf te bewaren.
Nog heeft hij in die zelfde taal uitgegeven : Wijsgeerige oefeningen betrekkelijk het vermogen van de kwade Engelen op
het tnenschelijk ligchaam.
Zie A. Velingius, Redevoering over de Illustre school van
'3 Hertogenbosch M. 55 ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Algem. Woordenb. der zamenl.
ANDREAS VAN CUYCK, de vijf en twintigste Bisschop van Utrecht,
een noon van Herman Graaf van Cuyck en broeder van II e rm an van Cuyck en Godfried van Arensberg, was Proost
van Luik , toen hij in 1128 tot Bisschop werd verkozen.
Hij was een zeer stil en vreedzaam mensch , die alle pogingen
aanwendde om de goede zeden en godsvrucht in de abdij van Egmond , waar zij te zijner tijd zeer in verval waren , te doen herleven. Eenige gunstelingen van Petronella, weduwe van F l o r i s
II , Graaf van Holland , hadden weten te bewerken, dat zekere
A n s e l m u s of A n s el inns, een man zonder kunde of bekwaamheld , den Monniken van de abdij te Egmond tot Abt werd opgedrongen. Door zijne verkwisting en slecht bestuur bragt hij de abdij,

die zeer rijk was , veel schade toe. Hierover bragten de Monniken,
in het jaar 1129, hunne Masten in bij Bisschop Andre as,
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die hem van zijnen post ontzette , en daarop zekeren Waith er u s in zijne plaats aanstelde , die het vervallene weder herstelde.
Ook zette hij de Reguliere Kanunnikken, die het St. Odulfus
klooster bij Stavoren bewoonden , om hun goddeloos en ergerlijk
leven uit dat gesticht, en zond er Benedictijner Monnikken uit het
klooster van Oostbroek bij Utrecht in de plaats. Des Bisschops pogen strekte zich echter niet alleen uit tot de zedelijke verbetering,
maar ook tot de wereldlijke belangen van zijne onderhoorige Geestelijken. Onderscheidene gestichten en inrigtingen, bijzonder bet
kapittel van St. Salvator te Utrecht, werden rIjk door hem begiftigd , terwijl tevens het bouwen van kerken en kloosters door
haar werd beNorderd.
Onder het bestuur van dezen Bisschop ontstak weder het vuur
van tweedragt , tusschen Holland en het Sticht. Graaf Dirk II ,
zoon van F 1 o r i s II , mondig geworden zijnde , rustte zich ten oorlog teen er m a n Graaf v an Cu yck , den broeder van A nd reas, omdat zijn overgrootvader, Fl oris I, onder aanvoering
van den vader des Bisschops , bij Hemert was om het !even gebragt.
de jonge Graaf Herman verzocht zijnen broeder , den Bisschop,
eene verzoening tusschen hem en den Graaf van Holland te willen
bewerken , die dan ook , hoewel met veel moeite , daarin slaagde
onder voorwaarde , dat H e r m a n, om zijns valetas misdaad te boeten , eene abdij zou stichten , die uit den grond does opbouwen ,
en behoorlijk met jaarlijksche inkomsten voorzien. Dien ten gevolge
stichtte hij de abdij van Marienweerd , niet ver van Culemborg
waarin zijn broeder vervolgens Premonstratenser lflonniken plaatste.
Intusschen had Floris de Z war te sedert lang genegenheid
i Graaf v a n
opgevat voor Hadewy of Hedwi g, dochter van Arnold,
Rothen en nicht van den Bisschop , die onder voogdij stond, van
Herman Graaf van Cuyck en Godfried Heer van Arens -berg, bij welke Floris in zijn voornemen tot dit huwelijkk wakkeren tegenstand vond. Dit kon Flori s, die moedig en hooghartig van
aard was, niet dulden , en misschien begon ook de oude wrok daardoor
weder te herleven; althans hij besloot zich, het kostte wat het wilde, bierover te wreken , en met geweld te verkrijgen , hetgeen hem -Iangs
den weg van minnelijke onderhandeling werd afgeslagen. Hij moist
weldra binnen Utrecht te geraken en de burgers , die doorgaans
niet al te goed Bisschopsgezind waren , weldra op zijne hand te
krijgen. Eerlang noodzaakte hij den Bisschop de stad te ruimen,
en zijne toevlugt bij zijne broeders te nemen : terwijl Flo ris sedert
zijn hestendig verblijf te Utrecht hield. A rensb er g en C uyck te
zwak om het met de wapenen tegen Floris uit te houden , bragten in
het geheim eenig krijgsvolk bijeen , waarmede zij •zich omtrent
Utrecht verborgen hidden ; en vernomen hebbende , dat F 1 or i s
somwijlen met klein gevolg ter jagt ging, overvielen zij hem op

zekeren tijd onverhoeds, en beroofden hem, die door het struikelen
van zijn paard belet werd te vlugten , te Abtstede , even buiten
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Utrecht , van het leven. Keizer L o t h a r i n s dit vernemende, was
zoo vertoornd over het ongeluk zijnen neef overkomen, dat hij
A r ens be r g en C u y c k in den rijksban deed , en hen van
bun regt op hunne heerlijkheden verval len verklaarde. Graaf Dirk,
niet minder op middelen bedacht , om zijns broeders dood
te wreeken, verdreef Bisschop A n d r ea s andermaal uit Utrecht,
werwaarts hij zich na den moord begeven had , viel bovendien met
een magtir leger in het Land van Cuyck en van Arensberg ,
waar hij al ies te vuur en te zwaard verdelgde , terwiji Graaf Ile rm an en zijn broeder, om niet in handen van zijnen vertoornden
vijand te vallen , zich genoodzaakt zagen , buiten 's lands te zwerven. Doch na het overlijden van Keizer Loth arms, die zijnen neef,
Graaf Dirk, had bijgestaan , ve•zoenden zij zich weder met den
Graaf, onder voorwaarde dat zij voortaan hpn land van hem te leen
zouden hefFen, en werden Bisschop A n d r e a s in zijn sticht en H e
n in zijn graafschap hersteld.
Niet zoodra had Keizer. K o en ra ad III in 1138 den rijkstroon
bekiommen of Bisschop A n d r e a s vervoegde zich bij hem , terwiji
hij zich te Keulen beyond , en verzocht aan den nieuwen Vorst, dat de
Friesche graafschappen Oostergoo en Westergoo, weder gebragt werden
onder het gehied van zijne kerk, waaraan zij voorheen behoord hadden ,
doch door Keizer L o t h a r ins ontnomen , en aan diens neef D i r k
Graaf van Holland gegeven waren. De Bisschop was waarschijnlijk met de Aartsbisschoppen van Keuten en Trier , dapper in de
weer geweest , om K o en r a a d tot den rijkskroon verheven te
krijgen , en om dezen ijver niet onbeloond te laten , stond de
Vont aan- den Utrechtschen Kerkvoogd het begeerde gereedelijk
toe, en gal op nienw gezegde graafschappen aan zijnen stoel. Doch
deze had daar weinig voordeel bij, want de Friezen , zich aan deze
gift des Keizers weinig storende, verdedigden hunne vrijheid kioekxnoedig met de wapenen.
Andreas overleed volgens het algemeen gevoelen, den 23 Junij
1138, hoewel sommigen hem nog een jaar !evens meer toeleggen.
Zie M. V o s s i
Hist. Acerb. van Boll. en Zeel. bi 76, 79, 82
en 83. Par i n g e t en van A l e n , Beschrijving van de stad
Grave, bl. 58,1P. 4 en 60, N°. 6; van Hoogstraten en Brou 6r i us van Nidek, Groot .ill gem. Hist. Woordenb. Letter K, hl.
138; H. v(an) H(eussen ) en H. v(an) R(ijn), Kerkelijke
Hist. en Oudh. der .even J'ereen. Prov. D. I. hi., 194 en 196;
Wa genaa r, Vaderl. Hist. D. II., hi. 226; F. Si oerds, Friesche Jaarb., D. IL , hl. 337-340, 349 351, 354-357; (A. v a n
Gils) Kathol. Meyer. Memorib. hi. 68 ; Arend, Algeni. Geschied. des Tiaderl. D. II. St. I. hi. 139.
ANDREAS (Colman). Zie CORNELIUS (ANnazAs).
ANDREAS vAri OOSTENRIJK , geboren den 12 December 1558,
was een zoon van Ferdi non d, Aartshertog v a n 0 o s t e n r ij k,
en Graaf van Tyrol , die een jonger broeder was van Keizer N a x im i I iaan en dezen Andreas bij Philippin a, eene dochter van
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F ra n c o i s W e I s e r s, Patricius van Augsburg, verwekte. 0 fschoon
hij uit een wettig huwelijk geboren was , durfde hij , wegens den
stand zijner moeder, zich den aartshertogelijken titel niet aanmatigen.
Daarentegen droeg men zorg, hem van aanzienlijke geestelijke ambten
te voorzien, zoodat hij onderanderen het bisdom van Constans, benevens
den kardinaalshoed, verkreeg. Hij beyond zich in 1598 in den Elzas , waar hij , van wege den keizer,, gebied voerde, toen hij door
zijnen neef, den kardinaal Albert us van 0 os t en rij k naar -de Nederlanden ontboden werd , ten einde de landvoogdij waar te nemen,
gedurende den tijd dat Albertus zich in Spanje beyond, om aldaar met de Infante Isabella Clara Eugenia te huwen; terwiji Franciscus Mendoza, Admirant van Arragon , hem toege-voegd werd , om het gezag over de krijgsmagt te voeren.
Naauwelijks was Andreas in de Nederlanden , of de Spanjaarden,
die in het kasteel van Antwerpen en Lier lagen, sloegen aan het muiten , en eischten de betaling van hunne achterstallige soldij , waarin
zij weldra door de bezetting van het kasteel van Gent gevolgd werden. De Kardinaal wist deze muiterij te stillen, door de soldaten
te voldoen en daarna eenige hunner te straffen. Voorts verbood hij
alien handel van Holland en Zeeland met de provincien en plaatsen , die in zijne magt waren.
Daarna trok Mend oz a op bevel van An d r ea s met zijn leger
in bet Land van Kleef, en veroverde aldaar Rynberk , Orsoy, Emmerik, Rees en andere plaatsen. Om dusdanig eenen inval in het
Duitsche rijk, hetwelk onzijclig was , eenen schoonschijnenden Blimp
te geven, werd van de zijde der Spanjaarden uitgestrooid , dat zij
dit land voor het overrompelen der Staatschen moesten beschermen. I)och aangezien Mendoza de gruwelij kste moorden en plun--a
deringen aldaar ynrigtte , wapenden zich de Duitsche Vorsten, otn
den loop dier euveldaden te stuiten ; hij schroomde echter hun of
te wachten en keerde eensklaps met zijn leger naar de Nederlanden . terug , waardoor hij de overwonnen plaatsen weder moest
verlaten. Ook moest hij de belegering van Zalt-Boemel opbreken.
Andre as liet hierop am' den oever van de Maas en de Waal
eene schans bouwen, die naar hem het fort St. Andries genoemd
werd.
Toen de Aartshertog A. I b e'r t us op bet laatst van Augustus
1599, met zijne gemalin , in de Nederlanden terug kwam , vond hij
zijnen Oom Andreas en den Admirant oneenig , daar elk de
voordeelen in dit jaar behaald , aan zich zel ven , doch de schade
bij onderscheidene gelegenheden geleden , aan den ander wilde
toeschrijven. Mendoza bleef echter in het bewind, doch Andrea s
legde de regering neder, en begaf zich weder naar Duitschland.
In het volgende jaar deed hij wegens het Jubeljaar eene reis
naar Rome, alwaar hij onbekend wilde zijn, maar evenwel door
Paus Clemens VIII. uitgenoodigd werd , om in het Vatikaan zijn
verblijf te houden. Den 2.3 October reisde hij van daar , om Napels
19
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to hezigtigen. Op de terugreis werd hij ziek en kwam in dien
toestand weder te Rome, waar hij in den nacht tusschen 11 en
12 November 1600 overfeed , nadat de Paus zelf hem de laatste
biecht afgenomen en het sacrament der stervenden toegediend had.
Zie B o r, Nederl. Oorl. B. XXXV. bl. 467 (37) B. XXXVI. ,
bl. 522 (4), 523 (6) , 533-536 (15-17), 554-556 (32 en 33)
577 (50) , 687 (67) ; van M e t e r e n , Hist. van den Oorl. en
Geschied. der Nederl. D. VII. bl. 262-264 , D. VIII bl. v a n
Loon, Bes. van Nederl. Historip.; D. I. bl. 512-531 en 33,
waar ieene gedenkpenning met zijn afbeeldsel er op voorkomt; v a n
Hoogstraten en Broueri us van Nidek, Groot Algem. Hist.
Woordenb ; Luiscius, Algem. Histor. Woordenb. ; Wagena a r , Vaderl. Hist. , D. IX. bl. 15 , 45, 64 en 70; K ok, Traded. Woordenb.; ChaImot, Biogr. Woordenb. ; Mr.J.H.van
Heurn, Hist. der Stad en Meyerye van 's Hertog. ,
D. II. hi.
228-231; Algem. Woordenb. der Zamenl.
ANDREAS (JoANNEs). Zie ANDRIESZOON (JoHAN).
ANDRES (JOHANNES COENRADUS), geboren te 's Gravenhage, den 8
Junij 1757 , werd , na drie jaren aan de Hoogeschool te GOttingen
gestudeerd te hebben , den 28 November 1783 bij de Evangelisch
Luthersche gemeente te Winschoten , desajds nog te Winschoterzijl vergaderende , tot Leeraar beroepen. Van daar vertrok hij in
het volgende jaar naar Woerden, waar hij den 17 October zijn intrede deed , en gedurende bijna veertig jaren in de dienst zijns Heeren was werkzaam geweest , toen hij den 5 Mei I$24 zijn aabcidzaam en nuttig Leven eindigde.
Niet zoo zeer om zijne geleerdheid verdient A n d r es hier eene
plaats , maar wel om de zorg en den ijver met welke hij , in 'de
moeijelijkste tijden , gedurende de onderscheiden2 omwentelingen,
welke er in ons land sedert 1787 zijn voorgevallen , niet alleen de
belangen der kerk , maar ook die der stad zijner inwoning behartigde. Want in 1795 tot lid der regering gekozen , bragt hij in
deze betrekking, bij eene getrouwe waarneming van den post van
stads schatbewaarder, door eerlijkheid en naauwgezetheid, de stad
belangrijke voordeelen aan , bijzonder in het verminderen der stedelijke schuld.
Dat men ook buiten de stad zijner inwoning zijne verdiensten op
den regten prijs wist te schatten , bewijzen de herhaalde aanzoeken , welke hij ontving , om naar elders over te komen, maar alien door hem werden van de hand gewezen. Zoo had hij in 1788
voor de nominatie te Leeuwarden en Edam , in 1794 voor die te
Arnhem en te Zierikzee bedankt , en in 1807 aan het beroep naar
Edam , in 1808 aan het aanbod van Purmerende en in 1809 aan
het beroep naar Amersfoort , gelij.k vroeger aan een beroep naar
Batavia en zelfs nog in het 40ste jaar zijner ambtsbediening te
Woerden aan het aanbod van Zierikzee geen gehoor gegeven. Ook
stond bij in vriendschapsbetrekking met onderscheidene binnenen buitenlandsche geleerden , zoo als met de Hoogleeraren S ch u tz ,
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Griesbach, Eichhorn, Ausfeld en Ulrich to Jena, Eberhard en Niemeijer to Halle, Krause, Stromeijer, Koppe, Rayne en Meiners te Gottingen, Mortis en Zollikoff e r te Leipzig en Yp e ij te Harderwijk , alsmede met den geleerden
Baron T a t i s ch e ff to Noskou en onderscheidene anderen. In November 1813 werd ziju huis, ter gelegenheid van den ramp van
Woerden deerlijk geplunderd.
Hij was eerst gehuwd met Johanna Catharina Zielkens,
die hem negen kinderen schonk , van welke hem slechts drie dochters overleefden , Christina, gehuwd met Isaac de Brauw,
Medicinae Doctor te Woerden, Helena Sophia Bern adin a,
gehuwd met Cornelis Gerardus Boonzajer, Notaris te
Gorinchem en Henrietta Elizabeth, ongehuwd overleden. Zijne
tweede vrouw was Maria Can ne nburgh , kinderloos overleden.
Zie J. G. IL Reudler, Geschied. van Joh. Pistorius en der
Evang. Luth. Gem, te Woerden , medegedeeld in de Bijdragen

tot de Geschied. der Evang. Luth. Kerk

in de Nederl. , St. III. -

hi. 158-165; Mr. J. Meulman, Woerden- in Slagtmaand 1813,
H. 312.
ANDRIES , de vijfentwintig' ste Bisschop van Utrecht. Zie ANDREAS.
ANDRIESSEN (ANDREAS) gehoren te Axel , was een zoon van
Jacobus A n d r i es s e n destijds Predikant te Schoondijke en
A dr iana S aa lder s. Hij werd den 7 Julij 1720 Predikant te
Kerkwerve , den 2 Januarij 1724 te Steenbergen en den 15 Mei
1729 te Veere , waar hij den 2 Junij 1763 Emeritus werd en den
12 Januarij 1768 ontsliep.
Aan deze waardige man , heeft de Nederlandsche Hervormde kerk
de grootste verpligting , daar hij een der aanleidende oorzaken werd
dat men eindelijk de handen aan het werk sloeg , om de gebrekkelijke Psalrnberijming van Da t h en u s uit de Hervormde kerk
van Nederland te verbannen en door eene betere te doen vervangen:
An dr i es s e n had namelijk in 1745 , in een dichtstuk geplaatst
voor de Gedichten van Johan Moorm an , in dat jaar door Mr.
Piet e r B o d da e r t in het licht gezonden , met minachting A' an
Da thee ns Psalinberijming gesproken , en zijn verlangen naar eerie
betere uitgedrukt. Pe t r u s D a t h en us , Boekverkooper en Statendrukker te Middelburg , die regtstreeks van den Psalmberijmer afstamde , nam dit zoo euvel op , dat hij zich voornam An d r i e ss en daarover in geschrift aan te tasten. De Veersche Predikant
dit vernemende , vat het voornemen op, alsdan den vertoornden
Boekverkooper , te beantwoorden met een dichtstuk , geheel in den
stip en met de gebrekkelijke uitdrukkingen van zijnen voorzaat opgevuld , welke hij met dit oogmerk zorgvuldig opteekende. Hoewel nu de kort daarop volgende dood van den Boekverkooper, en
het daardoor achterblijven van zijn geschrift, de verdediging onnoodig maakte , voltooide A n d r i e s s e n evenwel zijnen arbeid welke

hij in 1756 in het licht zond , onder den titel van :
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Aanmerkingen op de Psalmherijmingen van Petrus Dathen,us
in welke uit het algemeen gebrek van Taal en Dichthunde,
onhebbelijke wantaal van Psalm tot Psalm voorkomende , en
ongelijkvormigheid aan den tekst , derzelver onbestaanbaar gebruik , en noodzakelijkheid der verandering vertoond en aangedrongen wordt. Middelb. en A.mst. 1756. 4°.
Dit en onderscheidene andere geestige geschriften , alle ten clod hebbende om het laffe en zoutelooze van dat kreupelrijm , zoo in ernst
als schertsende, in het licht te stellen , bewerkten dat men er meer
en sneer tegenzin in kreeg en er eindelijk ernstig op bedacht• werd ,
aan- deze berijining haar afscheid te geven , en wet juist in den tijd
dat het, geslacht van Da t h en us met den gezegden Boekverkooper
uitstierf.
An d r i e s s en heeft zich bovendien bij de geleerde wereld bekend gemaakt door de navolgende schriften , welke alle blijken dragen van schrander vernuft, en (evens van zijne lust tot beoefening
der dichtkunst , ofschoon zijne bekwaamheden in dit laatste vak
hem geene aanspraak geven om eene hooge plaats op den Nederlandschen zangberg te bekleeden.

Levensbeschrijving van Do. Daniel Beukelaar, , Predikant te
Fere , in versen , gedrukt in eene Boekzaal van het jaar 1746.
Lijkpredikatie op Do. Jacobus Keizer, , Predikant te Vere ,
uitgesproken in de Groote Kerk aldaar
1747. 4°.
Plegtige inhuldiging van Z. D. B. Willem Karel Hendrik
Friso , Prince van Oranje en Nassau enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere. Amst. 1751. met pl. fol.
Lijk- en Leerrede op het overlijden van Z. D.
H. Willem
Karel Hendrik Friso , Prince van Oranje en Nassau enz. enz.
enz. Middelb. 1752. 8°.
De Heidelbergsche Katechismus in dichtmaat. Middelb. 1755.8°.
Dichtlievende uitspanningen , bestaande in gedichten van verscheidene stolen en Rijmtrant. Middelb. 1755. 8°.
Bedenkingen op het beredeneerd vertoog over de noodzakelijkheid en beste wilze eener verandering of verbetering in de
Mans in gehruik zijnde Psalmberijming enz.
4°.
Bescheiden antwoord van Andreas Andriessen op het Bescheiden onderzoek zajner aanmerkingen op de Psalmberijmingen van Petrus Dathenus enz. Middelb. 1759. 4°.
iliskia Koning van Juda, in zijne krankheid; van zijne
krankheid genezen ; voor zijne genezing dankbaar, , in drie
Zangen. Middelb. 1760. 8°.

Nader antwoord van Andreas Andriessen, aan de Heeren
Schrijveren der maandelijksche Bijdragen op hunne bijlagen
der Bijdragen van den 1 van Wijnmaand 1759, ten antwoord
op zijn Bescheiden antwoord. 8°.
Andriessen was gehuwd met Catharina Johanna van
oij en , uit welke hij eenen zoon heeft adder Gclaten , den na te

melden Jacob Johan Andriessen.
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Zie Vrolikbert, nissingsche Kerkhemel , hl. 218 en 219;
J. E r m e r ins, Eenige Zeeuwsche Oudheden , D. VI. bi. 204-,• 206; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; J.Renier, Nieuwe Naamlijst der Predikanten in de Hem gem. te Tere ,
131. 14, 61-64;
Witsen Geysbeek, Woordenb. der Nederd. Dichters.
ANDRIESSEN (ANTHONY), geboren te Amsterdam , den 23 Januarij 1746, oefende zich in de teeken- en schilderkunst onder het
geleide van zijnen broeder Jurriaan, werd in 1766 lid der Amsterdamsche stads teekenakademie , bij welke hij Brie prijzen behaalde. Ilij teekende de Akademiebeelden met eene vaste hand en
veel smaak , en was zijn broeder menigmaal behulpzaam door diens
landschappen met beelden te stofferen. Ook legde hij zich hijzonder
toe op het geven van onderwijs in de teekenkunst onder den aanzienlijken stand. Onderscheidene jaren was hij de leermeester van
Wou ter Joan van Troostw ij k, die naderhand bet schilderen
van A n d r i e s s e n s broeder leerde. Hij overleed ongehuwd den
19 November 1813 , in zijne geboortestad , waar hij om zijne heuschen card en zachte zeden algemeen geacht was.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Yaderl. Schilders, D. III. bl. 14; Immerzeel, Levens en
Werhen der Schilders enz.
ANDRIESSEN (HENDRIK), bijgenaamd MANKE HEIN geboren te
Antwerpen in de zenntiende eeuw , was een zeer bekwaam landschap- en beestenschilder, die in 1655 in Zeeland overleed , waar
hij de meeste tijd zijns levens moet hebben doorgehragt.
Zie Algern. Woordenb. der Zament; Biogr. Univers.
ANDRIESSEN (JACOB JoaAN), geboren te Vere, een zoon van
denbovengenomden Andreas Andriessen, en van C a t h a ri n a
Johanna van Roijen, werd den 15 Mei 1748 te Utrecht tot
Doctor in de geneeskunde bevorderd; oefende de praktijk in zijne
geboortestad uit, waar hij in 1773 tot Raad en in 1778 tot Burgemeester der stad gekozen werd , in welke laatstgemelde waardigheid hij zich met roem heeft staande gehouden tot het jaar 1796,
toen hij , door de revolutiegeest van die dagen , van zisinen post
ontzet werd. liet den roem na van groote geleerdheid en van
een diep doorzigt in staatszaken. Ook de Nederduitsehe dichtkunst
werd door hem beoefend , zoo als biijkt uit zijnen hundel :
Gedichten , Zede- en llengelstoffen. Middelb. 8°.
Zie : Renier, Nieuwe verbeterde Naaml. der Predik. in de
Herv.. kerk te Pere , hi. 64; zianh. op Witsen Geysbeeks
,

W oordenb. der Nederl. Dichters.
ANDRIESSEN (JuRRIAAN), geboren te Amsterdam den 12 Julij
1742, legde zich onder Antonie Elliger en Jan Maurits
Q u i n k h a r d op de schilderkunst toe , en werd in 1760 reeds lid
van de .Amsterdanische teekenakademie , op welke hij in 1766 den
hoogsten prijs behaalde. Gedurende eenige tijd was hij de medehelper van Johannes van Dr e g t , vervolgens sehilderde bij
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met I z aik Schmidt in eene behangselfabrijk , doch daarna rigtte
zij er te zamen eene voor eigen rekening op , waarvan de voortbrengselen zoo binnen- als buitenslands , zeer geacht en gezocht waren. Voor den Schouwburg te Amsterdam, schilderde Andrie ss en, met H ermanus Numan cenige tooneelschermen , onder
andeien de fraaije en antieke Holzaal en de Italiaansche straat. Hoewel An dries se n vooral een bekwaam teekeriaar en schilder was
van Arkadische landschappen , was hij niettemin ook in het historische vak bedreven en bezat mede vele uitgebreide kundigheden
in alle wetenschappen , die aan zijn hoofdvak zich aansloten. Hierdoor was dan ook zijn onderrigt in de kunst bijzonder belangrijk
en leerzaam , ten bewijze daarvan strekke het grout aantal hekwame
leerlingen die hij gevormd heeft, als daar zijn D an i e I Dupre,
Jean Grandjean, Hendrik Voogt, Jacques Kuyper,
Wouter Joan van Troostwijk, Gerrit Jan Michaelis,
Abraham Johannes Ruytenschild en andere kunstenaars.
Bet was dus gees wonder dat men hem tot een der medebestuurders der Teekenakademie te Amsterdam benoemde. Ook werden zijne
verdiensten door ouderscheidene genootschappen ter beoefening van de
Teeken- , Bouw- of Doorzigtkunde erkend, door hem het lidmaatschap aan te bieden. Doch niet slechts door zijne zucht tot beoefening • en bevordering der kunst , maar ook door zijn deugdzaam
karakter wist A nd ries sen ieders achting te verwerven.
Hij overfeed den 31 Julij 1819. Bij A le tta Noordziek,
met wie hij in 1770 in het huwelijk getreden was , had hij vier kinderen verwekt , namelijk twee zoons en twee dochters , van welke zijn
zoon Christi a a n A n d r i e s s en zich mede aan de kunst gewijd heeft.
In de Studiebeelden en Fragmenten van J. E. M a r c u s konit
het portret van J urriaan A n d r ie s s e n voor , als mede in het

Jaarboekje van de Kun(t en Wetenschap bevorderende _HaatschappY V. W. voor het jaar 1820.
Zie Agent. Kunst- en Letterbode voor het jaar 1819 , D. IL
bl. 81 en 114; van Eynden en van der Willigen, Geschied.
der T'aderl. Schilderk., D. III. bl. 12; Immerzeel, Levens
en werken der Kunstsch. enz.
ANDRIESPON (JoriAN), alias STEENOVEN geboren te Gorinchem,
werd hij vonnis van Alva van 4 Januarij 1568 ter eeuwige ballingschap verwezen , als beschuldigd van onder H e n d r i k van
Bred erode de wapens te hebben gedragen. Misschien was dit wel
de zelfde met Joannes Andriesz of Andreas, een Kapitein van een. Geuzenschip en zeer dapper man, die in den hevigen
storm van 1573 op de kusten van Friesland zijn schip en veertien
man en vermoedelijk ook zijn leven verloor; althans na die tijd
vindt men niets meer van hem gehoekt.
Zie A. P. van Groningen, Geschied. do Watergeuzen.
ANDRINGA. (Gm= vArt) , zoon van J or ri t , hoewel hij elders

ook als Gabbe Gosseszoon Andringa voorkomt, was in 1546
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vermoeddijk Grietman van Utingeradeel ; loch voor 1550 moet hij
reeds Grietman van Doniawarstal geweest zijn. Immers den 1 JanItarij van dat jaar komt hij als zoodanig voor: want toen Filip s,
daarna Koning van Spanje , dien dag op eenen daartoe bijeengeroepen Landsdag door zijnen vader , Keizer Karel V, tot diens opvolger en erfgenaam voorgesteld en verklaard werd , heeft Gabbe van
Andringa als gevolmagtigde hem mede aangenomen en die hooge
successie bezworen.
Hij overleed den 12 Februarij 1561 , en liet eene dochter na.
Zijn wapen bestond in een veld van keel met drie klaverbladen
van goud.
Zie : T e Water, Hist. van het Verbond der Edelen , St. II.
bl. 155 in de foot; Mr. H. Baerdt van Sminia, Nieuwe
Naaml. van Grietinannen , bl. 343.
ANDRINGA (GossE) , oorspronkelijk uit hetzelfde oud en lofwaardig geslacht in Friesland , en vermoedelijk een zoon van den
voorgaande , was een der teekenaars van het Verbond der Edelen ,
die zich door zijne verdiensten en edelmoedige pogingen voor de
vrijheid veel roem heeft verworven.
Zie: Te VV a t er, Ilistorie van het Verb. der Edelen, St.
bl. 154-159.
ANDRINGA (Jwits) is in de geschiedenis des vaderlands bekend
als de Secretaris van den Luitenant-Admiraal de Ruyt er. Vroeger was hij schriker geweest op het schip van den Commandeur
de Wildt, met wien hij , in 1665 , wider de Ruyter de togt
naar de trust van Guinea had mede gemaakt. Toen gezegde Admiraal, in Augustus van dat ,jaar, met zijne vloot te Deirzij1 was
binnengevallen , was A ndringa een dergenen , die zich vrijwillig
aanboden , om terstond met den Admiraal weder in zee te gaan.
Bij die gelegenheid werd hij des Admiraals Secretaris, wien hij in
bloedverwantschap bestond (d e R u y t e r noemt hem zijn neef).
Gedurende de oorlogen van 1665-1867 diende hij met veel trioed
en hekwaamheid in den zelfden post, en werd zelis in een der ge.
vechten zwaar gewond. In dezelrde hoedanigheid diende A ndringa in de oorlogen van 1672 en 1673. Zijne ervaring echin zoo zware krijgen ter zee opgedaan , en zijne getrouwe diensten gaven hem het • volste regt tot het gebied van een oorlogschip , waartoe hij. van Prins Willem HI door de Ru
t e r dringend was aanbevolen. A n d r i n ga waving dan ook het
bevel over het sc ► ip Strad en Lande , waarmede hij de R u y t e r
op zinen laatsten togt naar de Middellandsche zee vergezelde. llij
screed met cooed in de beide zeeslagen , altijd aan de zijde van
zijnen bevelhebber en vriend , en stond even zoo aan zijne sponde ,
Coen die groote man den 29 April 1676 den geest gaf. Hij zelf
overleefde den grijzen Admiraal slechts weinige weken. Na zich dapper gekweten te hebben bij het ongelukkig gevccht in de Baai van

Palermo, den 28 Nei 1076 overleed A n d r i n ga met verseheidene
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andere Kapiteins , aan den rooden loop, welke in die baai hevig
onder de vlootelingen woedde.
Zie : Brandt, Leven van de Ruyter ; de J o n g e , Nederl.
Zeew. D. III. St. II. bl. 125 en 220.
ANDR1NGA. (REGNERIIS vAN) , geboren op de Lemmer den 24
December 1674, was een zoon van T i n co van Andringa, Grietman van Lemsterland , en E r i t i a van S e h elting a. Den 13 April
1692, door afstand van M ar t inu s Schelt in ga , in den ouderdorn
van 18 jaren Grietman geworden', bleef hij sedert in verschillende
ambten en in groot gezag. Onder .anderen was hij in 1695 Lid van
Gedeputeerde Staten en werd ook in de gewigtigste commission gebruikt , als zijnde bijzonder bekwaam in staatszaken.
Zoodra hij Grietman geworden was, begat' hij zich terstond aan
nuttige werkzaamheden , vooral orn zijne geboorteplaats de Lemmer,
toen nog slechts een gering dorp , in bloei to doen toenemen , zoo
door het aanleggen van veerschepen en postwagens, ten cinde den
doortogt van Groningen en Friesland naar Amsterdam en elders gee
regeld en gernakkelijk te maken, als door het derwaarts lokken van
ondernemende rnenschen tot het oprigten van fabrijken en tralijken.
llij deed in 1741 afstand van het Grietenijbestuur en overleed
ongehuwd den 25 Augustus 1754. De kerk van Oldeboorn prijkt
met een gedenkteeken te zijner eer, waarop , in een lang opschrift,
zijne verrigtingen en arkomst vermeld worden.
Zie : Tegenw. staat van Friesl. , D. III. bl. 537 en 538 ; Te
Wate'r , Hist. van het Verb. der Edelen , St. II. b1.157 noot;
Chalmot, Biogr. Woord. ; Scheltema, Staatk. Nederl.;
Baerdt van Sminia, Nieuwe Naainl. v. Grietmannen b1.373
en 374.
ANDRINGA. (TJAARD vAN), een zoon van G o s se And ringa,
was in 1509 Grietman van Utingeradeel en tevens 'van Aengwirden.
Hij behoorde onder de Grietmannen welke de Geldersche partij waren
toegedaarr, en die men , terwiji zij hunne bedieningen in den omtrek.
van Sneek waarnamen , beletten Wilde, zonder toestemming van de
Geldersche bevelhebbers, vrij in en nit de stad te gaan. Ten gevolge van de overwinningen door de Bourgondischen , werden zijne
goederen verbeurd verklaard en aan M i c h i el S c h r ij v e r en
Leenaard Huyge gegeven. Hij liet eenen zoon na.
. van Grietrnan
Zie : Baerdt van Sminia, Nieuwe naamliist
nen, bl. 326.
ANDRINGA (TJEERD) , misschien een zoon van G abbe van
An d r i n g a , en een broeder van Gosse, beide vroeger vermeld ,
was een der teekenaars van het Verbond der Edelen , die zich door
zijne verdiensten en edelmoedige pogingen voor de vrijheid veel roem
heeft verworven.
D. II.
Zie : T e Water, list. van het Verbond der Edelen,
bl. 154-159.
ANDRINGA (TJEERD), geboren te Leeuwarden den 15 Junij 1806,
oefende zich eerst eenige tijd in de schilderkunst ender Willem
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Bartel van der K ooi , kwam vervolgens onder de leiding van
Co rn e I is Kr useman en zette , toen deze naar Italie vertrok ,
zijne oefeningen verder op de koninklijke Akademie te Amsterdam
voort. Reeds had hij op tentoonstellingen blijken van een veelbelovend talent geleverd , wen hij den 7 Junij 1827 onder eene lievige tering bezweek.
Zie : Immerzeel, Levens en Werken der Schilders.
ANDRINGA (TiNco VAN), een zoon van Hoy te van Ad ring a , was onder de Gevolmagtigde ten landsdage, toen de Nederlandsche beroerten onder de regering van F i 1 i p s II , Koning van
Spanje , door bet knellend bestuur van den Ilertog- v an Al v a op
het hoogste waren in welke kounmervolle tijden hij door zijne bondige adviezen , voorzigtige raadgeving en onbezweken trouw , aan
Friesland van veel nut is geweest. Daar hij zijne vrouw , A e f E nnes, in de derde graad van bloedverwantschap bestond, was dit
huwelijk , naar pauselijke regten , onwettig voltrokken , weshalve
daarvan dispensatie moest verzocht worden , welke Pans Pius I V.
dan ook in 1560 verleende. Ilij heeft bij gemelde zijne vrouw vier
kinderen verwekt.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb.
ANURINGA. DE KEMPENAER (REGNERUS LIVIUS VAN). Zie
KEMPENAER (REGNERUS Livius VAN ANDRINGA DE).
ANFRIDUS , ANSFRIDUS of AUFRIDUS , de achttiende Bisschop van
Utrecht , was een zoon van Lamb er t, Graaf v an L e u yen, en
van Gerberga, dochter van Karel, Hertog van Lotharing en , en stamde in regte lijn of van Wit t e k in d, Hertog der
Saksen. Hij bezat eene menigte dorpen , landerijen en steden in
Braband , waarom hij ook wel door eenige oude schrijvers Graaf
van Braband geheeten wordt. Ook noemen sommigen hem Graaf
Van T e is t e r b an d, doch teu onregte, ofschoon hij er goederen kan bezeten hebben , die hij aan de kerk van Utrecht
schonk. Doch hem behoorde het graafschap Hoei , later tot het
Prins-bisdom van Luik behoord hebbende , hetwelk hij in het
jaar 985 aan den Luikschen Bisschop N o tger ns en de kerk van
Luik schonk , daarvan afstand doende in handen van Keizer 0 t t o
III , alsmede van alle zijne regten op de niunt , tollen enz. , hem
toebehoorende. Hij was eerst een beroemd krijgsman, en had als
zoodanig onder Keizer Ott to I zijnen eersten veldtogt gemaakt ,
toen deze zich naar Italie begaf orn Rome te bemagtigen , bij welke
gelegenheid hij tot 's Keizers zwaarddrager verheven werd. Na met
zijne vrouw, Hi Is ondis of Hilswin d is , Gravin van Strijen,
eene zeer godvreezende Vorstin , een reeks van jaren in beide en
eendragt te hebben doorgebragt , zonder andere kinderen dan eene
dochter , B e n e d is t a , gehad te hebben, kwamen zij met onderlinge toestemming overeen , om de wereld te verlaten , en zich geheel en at aan de dienst van God toe te wijden te welken einde
H i 1 so nd is, op raad van Anfridus, een klooster stichtte in Naar
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eigen goed van Thorn , hij Naseyk , hetwelk later de vermaarde
abdij van Thorn geworden is. A n fr i d begaf zich mede tot den
geestelijken staat en werd kort daarna tot Bisschop van Utrecht
verkoren , en moest die waardigheid , welke hij langen tijd weigerde,
op bevel van Keizer 0 t t o , door het toedoen van den Luikschen
Bisschop Notgerus, aannemen.
Niet lang was hij op den bisschoppelijken stoel gezeten , of hij
stichtte het Benedictijner klooster bid Amersfoort , eerst Hoogenhorst
daarna Heiligeberg geheeten , dat hij den 18 November 1006 in, wijdde. Kort voor zijne dood en toen hij door hoogen ouderdom
blind was geworden , trok hij in dit klooster het monniksgewaad
aan, en bragt daar zijne overige dagen iu alle stichtelijke godvreezenheid door, tot dat hij , naar opgave van de geloofwaardigste
schrijvers , den 3 Mei 1008 overfeed. Nog krijgsman zijnde en
op reis te Hilvarenbeek vertoevende , schonk hij zijn landgoed Lommel aan de kerk aldaar.
Hij wordt algemeen c,eroemd als een groot voorstander der geregtigheid , zoo dat Beene giften of voordeelen hem ooit konden overhalen om zich van den regten weg te begeven ; alsmede dat hij de
lessen, die hij altijd op eene minzame en bescheidene wijze wist
te geven , zelf zees naauwgezet na kwam , en door voorbeeiden nit
de hedige schrift met zachtzinnigheid aandrong , waardoor hij een
ieders achting en liefde won.
Zie G. van L Oo n , Aloude Hollandsche Hist. , D. II. .bl. 174 ,
228-230, 241 en 248-250; v(an) H(eussen) en v(an)
D. 1.
R (ij n), Kerkel. Hist. en Outh. der zeven Vereen. Prov.,
bl. 164 en 165 , van Hoogstraten en Brouerius van Nidek,
Gr. Algem. Hist Woordenb. , A. hi. 457 ; Halm a, Tooneel der
Vereen. Nederl., D. I. bl. 94-96; F. Sj oerds, Hist. Jaarb.
van Oud- en Nieuw Friesland, D. II. bl. 155 , 156 , 168 en
173 ; Mr. J. II. van Heurn, Hist. der stad en Meyerye van
's Hertogenb., D. I , hi. 68-70; Wagenaar, Vaderl. Hist.,
D. II. bl. 137; Kok , Vaderl. Woordenb.; C h a l m o t , Biogr.
Woordenb.; (A. van Gil s) Kathol. Meyerysch Memorieb., bl.
65 en 66 ; L. E. Bosch, de Willems-kazerne, voorheen de
H. 65 ; Mr. W. B i l d e r d ij k,
Witevrouwen-abdij te Utrecht,
Geschied. des Vaderlands , D. II. bl. 7.
ANGELIS (GULIELMUS AB) of WILLEM VAN ENGELEN, geboren
te 's Hertogenbosch , in 1583, legde zich aan de Hoogeschool te
Leuven op de Wijsbegeerte en de Godgeleerdheid toe , in welke eerste wetenschap hij in 1600 gepromoveerd werd. Kort
daarna werd hij Lector in de Godgeleerdheid in de abdij van bet
Park bij Leuven. Van bier werd hij als Hoogleeraar in de Wijsbegeerte naar de Hoogeschool te Leuven overgeplaatst , waar hij
later mede Hoogleeraar in de Godgeleerdheid werd. Voorts was
hij nog Kanunnik van het kapittel van • St. Petrus , en President
eerst van het collegie van V i gl i u s , later van dat van Pans A d r
a a n' VI. In 1648 werd hij , door den Koning van Spanje tot
,
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Bisschop van Roermond aangeiteld , dock voor en aleer de brieven van bevestiging en aansteiling van Rome waren aang,ekoEnen
overleed hij den 5 Februarij 1649. A b Angelis had onderscheidene beurzen te Leuven gesticht zoo voor de godgeleerdheid als
voor de opleidende studien , alle ten voordeele van de inboorlingen
van '8 Hertogenbosch en verdere plaatsen in dat bisdom.
Toen de vier Predikanten , welke na de verovering van 's Hertegenbosch aldaar bij leening gekomen waren , namelijk G ijs b e rtus Voet, Godefridus Udemans, Henricus Swalmius en
Samuel Everwijn , den 16 lYlei 1630 eene uitdaging aanplakten,
waarbij zij alle Roomschgezinden en vooral de Geestelijkheid der
stad en Meijerij van 's Hertogenbosch uitdaagden , om openlijk ,
in het bijzijn der Regering , met hen over de waarheid en den
ouderdom van de leer der Roornsche kerk te redetwisten , werd
die strijd , door a b Angelis, destijds nog Lector in de Abdij van bet Park, gezatnelijk met Cornelis Jansenius,
Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leuven , onder eenige voorwaarden aangenomen. Daar de Predikanten zich echter aan die
voorwaarden niet wilden onderwerpen , vatte a b Angelis de pen
op en schreef een boekske, getiteld:

Den Deckmantel des Catholycken naems afgeruckt van de
leere , die de Calvinsche Predicanten poogen te 's Hertogenbosch
in te voeren. Oft verweyringen van het Oudt Catholyck en
Apostolisch geloove tegen de Nieuwicheden van vier Kettersche Wo.ordendienaers tot 's Hertogenbosch, Leuven 1630. 12°.
Behalve dit heeft a b Angelis nog meerdere werken nagelaten , waarvan ons evenwel de titels
bekend zijn.
Zie: (A. van Gil s) Kathol. Meyerysch Memorieb. bl. 187.
Schotel, Keikel. Dord. D. I. bl 329 en 330.
ANGELBEEK (C. VAN), een achterkleinzoon van den Gouvernear van Ceylon , zoo wij wel onderrigt zijn geboren te Amsterdam , begat' zich in het jaar 1816 in jeugdigen • leeftijd , met
zijn vader , die Oostindisch ambtenaar der eerste kiasse was , naar
Batavia , waar hij zich vooral op de beoefening der Maleische taal
toelegde; zoodat hij door de Hooge Regering van Nederlands Indie
werd aangesteld tot Translateur voor de Maleische taal , en in 1823
eene nieuwe en verbeterde uitgaaf van W e r n -d l y 's Maleische
spraakkunst bezorgde ouder den titel van :

Maleische Spraakkunst vaa George He n dr ik Wern dly , herzien en uitgegeven op last van de Hooge Regering van
Nederlandsch Indie , door C. v an An g e lb e ek, Maleisch
Translateur van het Gouvernement. Batavia 1823.
Zie : N. D. Teenstraa, Beknopte Beschr. van Nederl. Overz.
Bezitt. , hi. 942 en 943.
ANGEREN (WILLEM VAN) , gewoonlijk WILLEKEN Of WILLEMKEN
VAN ANGEREN

genoemd , een Duitsch Hopman , was in het jaar

1575 , toen de Spanjaarden Oudewater gingen belegeren , Bevelhebber van het blokhuis , gelegen aan de Goudsche zijde , dat
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hij eehter uit onkunde of lalhartigheid, met zijne bezettelingen ,
verbet , waardoor de Spanjaard gelegenheid kreeg om den IJssel
te stoppen , en den belegerden den toevoer van lien kant of te
snijden ; het geen alzoo de vermeestering van die stad ten gevolge
had.
Zie: Bor, Nederl. Oorl., B. VIII. bl. 121; van Loon;
Nederl. Ilistorip , D. I. bl. 206 ; (G. R. van K i n s c hot) Beschrijv. der stad Oudeivater ,
bl. 226 en 227; Wagenaar,
raderl. list. , D. VII. bl. 63.
ANIIALT (AMALIA PRINSES VAN). Zie AMELIA.
ANIANUS of ARIANUS , van SehOonhoven geboortig , legde zich ijverig toe op de Godgeleerdheid , verkoos het kloosterleven en werd Predikheer of Dominikaner Monnik. Naar Engeland gezonden werd hij in
1249, door den Bisschop van Worcester, tot Bisschop van St. Asaph ,
in het prinsdom Wallis, gewijd , welke wamdigheid hij bekleedde
tot zijne dood, in 1292.
Zie : II. van Berkum, Beschrijv. van Schoonhoven, bl. 453;
Chalmot, Biogr. Woordenb.
ANJOU (HERToG VAN). Zie ALENcON (FRANcOIS DE VALOIS , Hertog van).
ANKER (KLAAs), zeekapitein in dienst van het collegie ter admiraliteit van het Noorderkwartier, was een dapper zeeman. Als
Kapitein van het schip de Eendragt van 44 stukken ,. had hij rijkelijk zijn aandeel in het hardnekkige gevecht , dat den 4 Augustus 1666 , tusschen de Nederlanders onder den Admiraal de
Ruyter en de Engelschen , onder den Hertog van Albemarle
geleverd wend, Onder bet bevel van den Luitenant Admiraal J an
K o r n e l is z. 1YI ep p el bestreed hij met de andere Zeekapiteinen van
bet Noorderkwartier met leeuwenmoed den Engelschen Vice-Admiraal
van de Blaauwe vlag. In het jaar 1672 voerde Anker het bevel over
bet schip Alkmaar en nam daarmede deel aan de luisterrijke overwinning , welke de Nederlanders den 7 Junij van dat jaar op de
Engelsehen voor Souisbay behaalden. Dit schijnt echter zijn laatste togt te zijn geweest, want later vindt men niets weer omtrent
hem vermeld.
Zie: Brand t, Leven van de .Biter , hi. 443, 510 en 712;
G. Brandt en -S. Centen, Hist. van Enkhuizen , D. II. bl.
248 en 253; Chalmot, Biogr. Woordenb.
ANNA , geboren Prinses van B r u n s w ij k Lunenburg, de oudste dochter van George II Koning van Engeland , geboren den 2
November 1709 , huwde den 5 Mart 1734 met Willem Carel
Hendrik Friso, Prins van Oranj e-N assau, destijds Stadhouder van Friesland , Gelderland, Groningen en Drenthe. in Mei vertrok
zij met haren gemaal uit Engeland naar Leeuwarden, de gewone residentieplaats der Friesche Stadhouders, waar zij (na haren gemaal
reeds twee dochters te hebben geschonken, die kort na de ge-

boorte stierven) den 28 Februarij 1743 van eene dochter beviel,
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die C a rol i n a genaamd werd en naderhand met K. a Tel C h r i saan , Prins van Nassau Weilburg, gehuwd is geweest. Haar
tweede dochter Anna kwam insgelijks te Leeuwarden ter wereld ,
maar overleed , nog geen vier maanden oud zijnde. Nadat in Mei
1747 de Prins , haar gemaal , door eene zonderlinge omwenteling
van zaken , tot Stadhouder van Holland en de andere gewesten
was aangesteld , begaf zij zich weldra met der woos naar 's Gravenhage , alwaar zij den 8 Maart 1748 van eenen zoon beviel, die
toen Graaf v an Buren genoemd werd , en later , onder den naam
van Willem V, als Stadhouder is bekend geworden.
Den 22 October 17.51 ontviel der Vorstin haren gemaal , waardoor zij Gonvernante over de Vereenigde Nederlanden en Voogdesse van haren minderjarigen zoon Willem V, Prins van 0 r a nj eNa s s au en Erfstadhouder van Holland werd. Nu hood zich eene
geheel nieuwe loopbaan voor de Vorstin aan. Den 21 December
1752 nam zij zitting in den Raad van State, en nog dien eigeu
dag vertoonde zij zich in de Hooge vergaderingen ; als met name
in die der Gecommitteerde Raden , van waar zij zich naar de vergaderplaats der Staten van Holland en West-Friesland begaf. Toen
de Raadpensionaris Pieter S t e y n haar hier uit naam van Hun
Edel Groot Mogenden met eene welgepaste redevoering begroette ,
beantwoordde zij die op eene minzame wijze ; daarna leverde zij een
plan over, hetwelk strekken moest om de krijgsmagt van den Stag
op eenen meer vasten en min kostbaren voet te brengen , welts
plan door de Staten zeer goedgekeurd werd.
In 1753 besliste de Gouvernante een geschil tusschen de Staten
en het Hof van Friesland ontstaan , over het straffen van militairen
door den burgerlijken regter, , ten nadeele van dit laatste, hetgeen haar gezag niet weinig vermeerderde.
Omstreeks dezen tijd begon de verbazende vermeerdering van de
zeemagt der Engelschen eerst de oplettendheid , daarna den naijver
der Hollanders te wekken , waarom men in 1755 in het geheel niet
gezind was deel te nemen in Engelands aanval op Frankrijk , die
enkel uit twisters over grensscheidingen in Amerika zijnen oorsprong
ontleende. Het Engelsche Hof zag met bevreemding , dat Nederland , sedert meer dan een halve eeuw de gedurige en als het
ware natuurlijke bondgenoot van dot Rijk , eene andere staatknnde
begon te volgen en zich door onzijcligheid verrijkte. Daar de
Engelsche handelsgeest dit niet dulden kon , sloeg men geen acht
op het verdrag van 1674 , waarbij men den handel in bout en andere scheepsbehoefden , zelfs met den vijand van eene der beide
partijen aan den andere , in geval van onzijdigheid, vergunde; maar
de Engelschen bragten de Nederlandsche houtschepen op, alsmede
zulke , die met de Fransche Westindische volkplantingen handel
dreven. bit baarde groote klagten onder de kooplieden ; men vertronwde , dat de Vorstin , die thans in de Nederlanden bewind
voerde, door hare geboorte invloed genoeg zou bebben aan het
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hof van St. James , om daar aan de klagten der beroofden rest te
doen wedervaren. Doch het is genoeg bekend , dat familiebetrekkingen van het koninklijke huffs het alleen verantwoordelijke EnMinisterie nimmer de handen binden.
uaelsche
Inmiddels zagen de provincien Gelderland en Overijssel zich door
de wisselvalligheid van den oorlog, welke in 1758 reeds de grenzen van ons Gemeenebest- genaderd was , zich in eenen hagchelijker toestand gebragt dan eenige andere gewesten , en vervoegden zich
Bus bij de Gouvernante , met het verzoek , om bij de overige bondge.nooten door hare tusschenkomst te bewerken , dat zij in deze on.twijfelbaar gevaarlijke omstandigheden door eene genoegzame krijgsmagt , mogten gedekt worden. Ten gevolge van dit met aandrang
gedaan verzoek verscheen de Prinses den 7 Junij 1758 ter vergadering van de Staten van Holland , met eene aanspraak om vermeerdering van landmagt. Ofschoon de meeste Staatslieden zich
gereed toonden tot het toestemmen van dien voorslag, ontmoette
de Gouvernante toch ook tegenstanders , waarom zij den 23 van
die zelfde maand zich anderwerf ter Staatsvergadering van Holland
vervoegde, Diet om te herhalen hetgeen zij voorheen gezegd had ,
maar het nader aan te dringen , dewiji in dien tusschentijd de omstandigheden van bet Gemeenebest, in onderscheidene opzigten , nog
hagchelijker geworden waren , n niet alleen de veiligheid maar de
» eer van den Staat vorderde, dat men deze zaak tot een spoedig
besluit bragt , en dat de leden , die ongereed waren of nog niet
» bewilligd hadden, hoe eer hoe beter hunne toestemming verleen» den." » Moest zij ," was na veel aandrangs hare taal » bij aanbou» ding, met vele tegenstrevingen blijven worstelen , dan zou zij ten
» minste de voldoening voor zich zelve genieten , dat zoo de Republiek
» nu ecnig ongeval , of daarna eenige vermindering in haar gezag en
» aanzien , uit dezen hoofde zou mogen ontmoeten, bet aan haar niet
te wijten zou zijn ; dewiji zij , naar mate van den nood , niet had op» gebouden toen bet tijd was , te waarschuwen en aan te maven."
Een voorslag, met zoo veel ernst gedaan , met zoo veel ijver herhaald en aangedrongen , komende uit den mbnd van eene Vorstin ,
die zoo veel invloed had, ontmoette echter tegenstand bij eenige
Staatslieden , die vreesden door daarin toe te stemrnen den Staat
in dieper rampen te zullen storten dan men voorgaf dat hem bedreigden. De regering van Amsterdam oordeelde over eene zaak
van die aangelegenheden ,niet los te moeten heenloopen , en hadden
hunnen A!'gevaardigden eenen uitvoerigen raadslag medegegeven ,
om te doen zien dat geen geest van tegenstreving hen bezielde,
maar dat zij gronden hadden om die vermeerdering niet toe te
staan. Bit had ten gevolge dat de vermeerdering van landmagt ,
hoe sterk ook door de Gouvernante begeerd, hoe ijverig door de
Ridderschap voorgestaan , hoezeer ook door Gelderland , Utrecht,
Men
Overijssel en Stad en Lande gevorderd, geen voortgang had.

heeft der Gouvernante nagegeven, dat zij den spijt daarover op eene
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wijze zon hebben botgevierd, die men niet dan ongunstig,voor haar
karakter zou kunnen verklaren , zij zou namelijk aan eene bezending kooplieden , die haar voor de derde maal over de gedurige kaperijen der Engelschen klaagde , hebben doen zeggen , dat het voor
haar een punt van eer was geworden , in geene uitrusting ter zee
te bewilligen , zonder eene vermeerdering van troepen te . land. Doch
bet is zeer waarschijnlijk , dat de geheimschrijver op last der Vorstinne
den Afgevaardigden aangetoond heeft hoe onbestaanbaar en strijdig
het met de onzijdigheid en de eer van den Staat was , wanneer
men zich alleen ter zee wapende, en dus gevaar liep van te land
de wet te ontvangen , en door het verbitterde Engeland van alle
vergoeding verstoken te blijven ; terwijI de reeds zeer ongunstig ten
aanzien van de Prinses gestemde Afgevaardigden dit antwoord Of
kwalijk hebben verstaan Of kwalijk opgenomen. Althans dit waarschijnlijk misverstand heeft de jammerlijkste vruchten gedragen.
Gedrukt, verspreid en door duizenden gelezen , heeft dit gezegde
van de Geheimschrijver der Prinses de gemoederen aller handelaren., en van de menigte menschen die in ons land van den handel
leven , vooringenomen tegen de Stadhouderlijke regering , als gekant tegen 's lands belangen en gunstig voor Engeland en den grond
gelegd tot de tooneelen , die , in den daarop volgenden EngelschAmerikaanschen oorlog, de tweedragt in voile vlam deden uitbarsten.
Dat althans de Prinses-Gouvernante , hoezeer, als van zelve
spreekt , haar vaderland Groot-Brittanje zeer genegen , evenwel de
belangen van ons land niet aan die van dat land opofferde, blijkt
nit het volgende. Then de Fransche Koning in 1757 , een
leger naar Duitschland wiilende zenden , door zijnen Gezant d' A ffr y voor den krijgsvoorraad van dat leger vrijen doortogt door Na-.
men en Maastricht verzocht , zond de Engelsche Gezant daags daaraan eene memorie in , waarhij hij het ongehoord noemde dat de
vijanden des Konings van Groot-Brittanie , die zich als nog op Been
alliantie-traktaat konden beroefen , bij dezen Staat inschikkelijkheden zouden vinden , om hem te beoorlogen , inzonderheid na de
toegevendheid des Konings van den aanvang dezer vijandelijkheden
of voor de omstandigheden, waarin zich Hunne Hoogmogenden hadden
bevonden, daar toch de Fransche Gezant zelf de weigering van zijn ver.
zoek zou moeten erkennen als een gevolg der aangenomene onzijdigheid. De Staten gaven den Graaf d' A ffr y te verstaan : » dat zij at
»aanstonds gevreesd hadden, door het toestaan van zijn zeer on» bepaald gedaan verzoek geoordeeld te zullen worden , inbreuk te
as waken op de aangenomene onzijdigheid , welke vices zoo veel ge»gronder was voorgekomen , door de Memorie van den Engelschen
Gezant , en dat zij om die reden hadden goedgevonden te ver» klaren den verzochten doorvoer door Namen te zullen inwilligen,
» zoo ras hun zou gebleken zijn van de toestemming der Keizerin ,
as als Souvereine der Oostenrijksche Nederlanden , mits Z. M. de
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» vervoering alzoo zoude regelen , dat de stad Maastricht en het
» grondgebied van den Staat geheel werden gemeden." Van
dit besluit werd den Engelschen Gezant Yorke een afschrift ter
hand gesteld. Op verzoek van den Koning van Pruissen , om
vrijen doortogt van negenendertig stukken kanon en twaalf mortieren uit Wezel naar Berlijn , was door de Staten onlangs een
paspoort argegeven, vrij en zonder betaling van 's lands geregtigtigheid. — Een gelijk vrij vervoer was aan de Keizerin toegestaan voor vierenveertig pontons door de stad Maastricht. d' A ffry
gaf op den 1 April 1757 de verwondering zijns meeeters te kennen , dat de Staten-Generaal een besluit hadden genomen , hetgeen
het Fransche leger gebrek aan behoeften kon doen !tidal. De Koning kon zulks wel niet aanmerken als eene inbreuk op hunne
onzijdigheid, noch als eenig blijk van eenzijdigheid, maar stond
toch versteld over het onderscheid tus ,chen hem en de Keizerin
zoo wel als den Koning van Piuissen gemaakt. Hadden de eerste
vergunningen de onzijdigheid niet geschonden , hoe kon men dan
bij de laatste huiverig zijn. Z. M. wilde zulks wel toeschrijven aan
de verlegenheid waarin zich de Staten jegens de oorlogende partijen bevonden , welke hij zeif wenschte te doen ophouden; doch
men had wel in het oog te houden , dat de Koning thans de Maas
onmogelijk kon missen, en alzoo op nieuw moest aandringen, dat
voor Z. M. de vrije vaart op deze rivier niet werd afgebroken.
Daar dit zoo raw bestreden besluit door de Staten niet was genomen zonder den raad van de Vrouwe Gouvernante vond d' A ffr y
goed haar voorloopige mededeeling te doen van deze nadere memorie. Na de voorlezing zweeg de Vorstin : doch hare oogen schoten vol tranen. Daarna zeiden zij tot d' A ffr y: » Mijnheer, , ik
» vraag u verschooning : maar wees eons voor een oogenblik geen
Minister ! Moet- ik dan de persoon zijn , die de middelen gemakkel ij k maakt om mijnen vader kwaad te doen? " De Gezant
eerbiedigde de natuurlijke aandoeningen der Prinses en erkende
de hooge eer van een zoo edelmoedig vertrouwen, maar drong niet
te min aan op de uiterste aangelegenheid van den Staat, om de
vriendschap zijns meeeters te verzekeren en te behouden. — En
vijf dagen later besloten de Staten na ingenornen raad .van
vroutv de Gouvernante , -aan den Franschen Gezant te antwoorden :
» dat zij , vergeefs beproefd hebbende , ten einde ook de Koning
» van Groot-Brittarje geen misnoegen te geven , eene toestetnming
» van doorvoer te ontwijken, die aan deze onaangenaam moest zijn ,
» doch nu bereid waren dien doorvoer door Maastricht toe te staan ,
»zoo als bevorens aan de Keizerin-Koningin en den Koning van
» Pruissen was vergund."
Nogtans was de vredelievende aard van de Prinses-Gouvernante
verre van hare toegevelijkheid , of zelfs bovenmatige inschikkelijkheid. In het zoo veel geruchts makende gehoor, , aan de kooplieden verleend , sprak zij zeer ernstig tegen de Regeringen der steden
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Dordrecht , Haarlem , Amsterdam , Gouda , Rotterdam en den Brielle ,
als oorzaken dat de land- en zeemagt in geen beteren staat waren.
Tegen Haarlem was zij vooral onverzettelijk , toen aldaar de meerderheid der Vroedschap eene soort van Oligarchic, meer bekrompen dan de reeds bestaande Aristokratie , invoeren , rich en hunne
vrienden alleen op het kussen plaatsen , en er anderen , die oore
deelden daarop even zoo veel regt te hebben, afhouden wilden. De
Gouvernante stapte dit punt niet over , toen de minderheid klaagde ,
maar gelasste een onderzoek , hetwelk de meerderheid zeer onwettig en onredelijk vond. foci A n n a bleef volhouden ; de kabaal
der Regenten (zoo noemde zij die onbewimpeld) welke hunne medeleden , 11 van de 32, hadden willen uitsluiten , moest het aanzien , dat een lid der minderheid , Salomon van E c h t en, tot
Burgemeester werd aangesteld , en door krachtige maatregelen in
die post gehandhaafd. In meer andere ' gevallen van dergelijken
aard toonde de Gouvernante hare standvastigheid , gelijk ten aanzien van de verkiezing van den Heer van Borssele van der
Hoogein het eerste Lid der Staten van Utrecht, welke de tegenpartij stijfhoofdigheid noemde.
In alien gevalle zal niemand aan deze dooduchtige vrouw kracbt
van geest ontzeggen, daar zij gedurende twee moeijelijke jaren het
evenwigt en de onzijdigheid van den Staat tusschen twee oorlogvoerende partijen , waaraan de een haar vader was , wist te bewaren ,
de vrijheid der ingezetenen te handhaven , de weder opkomende
familieregering te breidelen , en , in weerwil van een zeer broos
ligchaamsgestel , tot Karen dood toe 's Lands zaken met den meesten
ijver te behartigen. Zij overfeed den 12 Januarij 1759, ten gevolge van waterzucht , waaraan zij reeds onderscheidene jaren geleden had.
De gedaante dezer Vorstin was , eer ligchaamsongemakken de
bevalligheden deden verdwijnen , schoon , haar wezen minzaam ,
hare bonding vorstelijk , buitengemeen vriendelijk tegen diegenen
welke zij met genoegen zag , doch stuurs en wrevelig ten aanzien
van die, welke zij niet moat zetten. Men zegt dat zij zeer bezwaarlijk eene beleediging vergaf, ook wordt de gezetheid op hare eens
aangenomene begrippen , haar als eerie ongunstige karaktertrek toegeschreven. De godsdienstige beginselen barer moeder,, die zoo
veel werk van , verstandige godsvrucht maakte , bad zij vroegtijdig
ingezogen. Zij was van eene eenvoudige levenswijze; dronk geen
wijn ; zoogde hare kinderen zelve, ofschoon zij dit met Willem V,
na het een poos beproefd te hebben, moest opgeven; was veel bij
hare kinderen en verloor ze nooit uit het oog ; had op, kunsten en
wetenschappen zich toegelegd , inzonderheid op de muzijk daar zij
niet alleen een liefhebster van was , maar tevens een groote kundigheid in bezat ; zij teekende niet alleen aardig naar het leven , maar
schilderde zelfs in olieverw ; ook heeft zij keurig fraaije borduurwerken nagelaten , bestaande voornamelijk in bloemen : men zag
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die eeriijds op het lasted te Breda en in het vorstelijk lusthuis
Honsholredijk ; verscheidene talen sprak zij vlug en naauwkeurig;
van 't gelezene wist haar vast geheugen , door een fijn oordeel ondersehraagd , een gepast gebruik te maken. Zij was zoo bedreven
in de lotgevallen der volken , dat zij in staat was , de Romeinsehe
geschiedenis in het Italiaansch , de Duitsche in het lloogduitsch,
de Nederlandsche in het Fransch te beschrijven ; ook bare grondbeginselen in het godsdienstige en zedelijke , had zij in een arzonderlijk geschrift opgeteekend ; bij deze zielsvermogens paarde zij zoo
veel bedrevenheid in de staatkunde, dat men wit, dat haar gemaal
haar steeds tot zijn raadgeefster gebruikte , en dit alles kwarn haar
buzonder wel te stade , toen zij zoo vroeg dezen moest derven , en
de gewigtigste posten in Nederland zelve aanvaarden. Hare gemeenzaamheid , minzaamheid , heuschheid en weldadigheid werden geprezen , en Frederik de G roo t e , die haar hoogachtte en misschien vroeger tot echtgenoote begeerde , schreef op de tijding van
haren dood : » Bezwaarlijk kan ik van mijne ontroering bedaren. Ik
».heb eene vriendin verloren , die door hare grootmoedigheid , wijs» held en eene aan hare sekse te boven gaande geestkracht , gelled
» mijne achting verdiende. Ik zal haar altijd gedenken." Deze
geestkracht was echter, , gelijk alles hier op aarde onvolmaakt is,
met zekere scherpte in de vormen en somtijds in de uitdrukkingen
gemengd , die de minst bevooroordeelde haver geschiedschrijvers in
haar niet voorbij ziet , en die haren echtgenoot , zoo het schijnt , vreemd
was, dock die waarschijnlijk in het laatst van haar !even , door de
ongetnakken waaraan zij onderhevig werd , zeer vermeerderde.
In
alien opzigte nogthans gingen hare goede eigenschappen hare verkeerde te boven , ja men mag zeggen, dat de laatste slechts uit
eene overdrijving der eerste ontstonden.
Haar pottret komt voor bij B 1 om he r t, de Geschied. van het
Vereenigd Nederlandt , en bij M. Stuart, Vaderl. Hist. , D. I.
De gedenkpenningen tot haar betrekkelijk , met haar afbeeldsel voorzien , zijn te vinden in het Vervolg op G. van Loon, Neder-

landsche Historipenningen.
Zie 't Leven van Wi l l e m IV , Prins van Oranje , A mst. bij
J. Merterre; C. v(an) L(aar), Levensbeschr. van W. C. H. Fr is o ; J. Haverkarnp, Het Leven van Prins Willem IV; Het
Leven van Willem IV en Anna van Brunstvijk-Lunenburg , in 4°. ; Het Leven van W. K. H. Friso, Amst. bij B. Mo urik; Wagenaar, Vaderl. Hist. , D. XIX. bl. 161, 419, XX. 47,
175, 193, 448 en 449; Vaderl. Hist. ter onmiddelfike vervolge op
Wagenaar, D. XXII. bl. 444, D. XXIII. bl. 5, 8, 15, 17,
20, 23, 25, 26 en 33; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Chalmot,
Biogr. Woordenb. ; Scheltema, Staatk. Nederl. ; N. Stuart,
Vaderl. Hist. , D. I. bl. 281, 282, 315, 319, 461, 510-519 ;
van Kampen, Verkorte Geschied. der Nederl. , D. II. bl. 283,
267, 274; De zelfde, raderl. Karackterk., D. II. bl. 620-627;
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van Eynden en van der Willigen, Goschied. der Fader".
Schilderk. , D. HI. bl. 415 noot; Id aade Friesche Terp, met
hip% en aanm. van J. van Leeuwen, bl. 462; Mr. W. Bilder dij k, Geschied. des Vaderl. , D. XII. bl. 1-15, 21 en 29.
ANNA VAN EGMOND , geboren in -1533, was de eenige dochter en erfgename van Maximiliaan van Esmond, Graaf van
Buren en Leerdam, eerste gemalin van Willem I Prins van
0 r a nj e , met wien zij met gunstige toestemming van Keizer K are 1 de V in 1551 in den echt werd verbonden , door welk hawelijk de graafschappen Buren en Leerdam , benevens de aanzienlijke heerlijkheden IJsselstein en St. Maartensdijk , mitsgaders Kortgene enz. in het huis van Ora nj e zijn overgebragt. Dit huwelijk
schijnt niet gelukkig to zijn geweest. De Prinses overleed den 25
Maart 1558 , nog Been 25 jaren bereikt hebbende , en liet eenen
noon na , Filips Willem, en eene dochter Maria, die naderhand getrouwd is met F i l i p s Graaf van Hohenlo.
Zie (L. F. de Beau fo r t) Het Leven van Willem 1, Prins van
Oranje enz. D. I. bl. 47 , ,87 D. III. bl. 736, K o k Vaderl.
Woordenb. ; Chalmot Biogr. Woordenb. ;Groen van Prinsterer, Archives de la inaison d'Orange-Nassau , Tom. I. pag.
1-32 en 200 *.
ANNA VAN NASSAU , de oudste dochter van Wilem I, Prins
van 0 r a n j e, en van diens tweede gemalin Anna v an S a ks e n, werd , vermoedelij k in 1569 , in Duitschland geboren , en aldaar opgevoed aan het hof van haren own Graaf Jan van Nassau,
net wien zij in 1577 naar de Nederlanden kwam. In 1587 gehuwd
zijnde met haren vollen neef W i l l e m Lode w ij k van Na s s au,
Stadhouder van Friesland , overleed zij den 13 Ju ❑ij 1788.
Zie (L., F. d e B ea u for t) , Het Leven van Willem I , D. III,
bl. 737 ; Munch, Geschichte des Hauses Nassau-Oranien , B.
III , Tab. MI.
ANNA VAN SAKSEN , de tweede gemalin van Willem I,
Prins van Ora nj e, was de dochter van den beroemden Keurvorst Maurits van Saksen en van Agnes ,van Hessen, klein•
dochter van Filips den Grootmoedige , Landvoogd van Hessen. In 1544 geboren , werd na de dood van haren vader in
1553 en die van hare moeder in 1555 , opgevoed a:in het hof van
August us Keurvorst van Saksen , die haar in 1561 ten huwelijk
gaf aan Willem I, Prins van Oranj e. Daar de Prinses leelijk
was en bits van aard , waren haar rijke bruidschat (100000 rijksdaalders) en aanzienlijk geslaclit zeker de hoofdredenen , die Prins
Willem naar hare hand deden staan. Ofschoon Augustus en
de Prinses zelve dit huwelijk zeer genegen waren, vond het echter de grootste tegenkanting. Van den eenen leant verzetten F
1 i p s It , de Landvoogdes en Granvelle er zich ten hevigste
tegen , niet alleen omdat Anna de Luthersche leer was toegedaan , maar ook daar haar vader en grootvader in den Smalkaldi-

schen oorlog •de grootste tegenstanders van K a r el V geweest
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waren , terwul van den anderen kant F i 1 i ps van H esse
het huwelijk nit gewetensbezwaren zoo lang mogeijk tegenwerkte.
Daarenboven kan het gedrag. van den Prins in deze zaak niet dan
hoogst dubbelzinnig genoemd worden , daar hij te gelijkertijd den
Koning schreef , Au g us t u s verzekerd te hebben , dat hij de
Prinses niet wilde huwen , tenzij zij Katholiek werd , en deze laatste beloofde , dat hij haar in geenen deele zou trachten te bekeeren maar de vrije uitoefening der Protestantsche Godsdienst toestaan. Na lange onderhandelingen, in October 1559 begonnen , werd
het huwelijk eindelijk den 25 Augustus te Leipzig voltrokken. Deze bruiloft is een sterk bewijs van de verkwisting en weelde in die
tijden. Er waren ongeveer 5500 gasten met 6000 paarden tegenwoordig , die gedurende zeven dagen 4000 schepels tarwe , 8000
schepels koren , 13000 schepels haver , 3600 emmers wijn en 1600
eaten bier verbruikten. Den Landgraaf van Hessen en zijne zonen
hadden echter geweigerd , bij de voltrekking van een huwelijk geheel tegen hunuen zin tegenwoordig te zijn ; maar de Koning zond
den Heer van M o n t i g n i als zijne, vertegenwoordiger , die der
bruid , uit zijnen naam een juweel ter waarde van 3000 kroonen
aanbood. Na het huwelijk woonde de Prinses gezet de mis bij ,
bleef echter in hare biniienkamer de Luthersche leer getrouw.
In November 1562 beviel Anna van eene dochter en in December 1564 van eenen zoon. Deze kinderen beide zeer jeugdig overleden , werden gedoopt naar den ritus der Katholijke Kerk , het is
dus moeijelijk te begrijpen hoe de Keurvorst van Saksen en de
Landgraaf van Hessen door vertegenwoordigers doopgetuigen konden zijn.
Intusschen was dit huwelijk van Prins W i 11 e m zeer ongelukkig , vooral uit hoofde van het onaangename karakter der Prinses.
Somtijds sloot zij zich weken lang in hare kamer of , waar dan
het daglicht zelfs door kaarslicht werd vervangen , dan wederstreefde
zij haren gemaal in alles , ja , ontzag zich zelfs niet hem in het
bijzijn van anderen de hevigste smaadredeneu toe te voegen. Noch
het geduld van den Prins , noch de vermaningen van hare bloedverwanten vermogten lets op haar stug gemoed. Men heeft den
Prins den schuld van dit haar gedrag willen geven , maar de teedere zorg , die hij , na zijn vertrek uit de Nederlanden , voor haar
onderhoud droeg , en de zachte wijze waarop hij haar hare fouten
onder het oog bragt , wederleggen deze meening geheel. (1)
In 1569 vergat zij zich zoo ver,, dat zij in Keulen aan hare
huweliikspligten ontrouw werd , en !anger dan een jaar weigerde
zich tot haren echtgenoot in Naisau te begeven , tot dat de Prins
haren minnaar (2) liet opligten en daarop , na de bekentenis der
beide schuldigen , zich in 1571 van haar scheidde.
(1) Groen van Prinsterer, ill-ch. de la 'liaison d'Oranje-Nasau
Tom. III , pag. 134, 146 , en vooral 326 et suiv.
(2) De Beer Groen noemt slechts de voorletters van zijnen naam J.R.....

BUttiger noemt hem Johann Rubins.
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Na dien tijd leefde zij in de grootste afzondering aan het hof
van 's Prinsen broeder Graaf J a n , daar hare bloedverwanten haar
niet tot zich wilden nemen. Eindelij k , na lang aanhouden des Prinsen , liet de Keurvorst haar in 1576 naar Dresden komen , waar
zij den 18 December 1577 overleed. Zij liet drie kinderen na :
een zoon en twee dochters , Anna, in het vorige artikel vermeld ,
en Amelia, getrouwd in het jaar 1597 met Emanuel, zoon
van Antonie, Koning van Portugal.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb ; Luiscius, Algem. Hist. Woordenb. ;
(L. F. de Beau fo r t) Het leven van Willem 1. D. I. bl. 204 ,
205, 598. D. II. bl. 562 , D. III. bl. 736 en 737. W a ge na a r,
Vaderl. Hist. D. VI. bl. 69, 228 , D. VII. bl. 67; K o k raclerl.
Woordenh. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; A rend, Algem.
Gesch. des fi aderl. , D. II. St. IV. pag. 114-117 ; J. J. v a n
der Horst, Het Huwelijk van Willem v an Ora nj e en
Anna van Saksen; Groesn van Prinsterer, Archives de la 'liaison d'Orange-Nassau , Tom. 1—V. passim,
vooral echter voor de onderhandelingen voor het huwelijk , Torn.
I. pag. 15-115, en voor hare misdaad , Torn. III. pag. 45-51
en 380-400; Gachard, Corresponciance de Guilleaume le Taciturne , Tom. I. pag. 430-435 ; Baron de Rei ff en berg,
Correspondance de Marg. d' Autriche ,
pag. 260 280 , 287;
,Papiers d'Etat du Cardinal de G r an v elle,
Torn. VI. passim; A r nold i Historische DenkwiirdiOsiten , S. 103-137 ;
von Rommel, Philipp der Groszmiithige , B. I. S. 586-590.
B. II. S. 656-661. B. III. S. 314-330 en BO t tiger in v o n
R a um er 's , Historisches Tassenbuch , fur 1836 , S. 78-174.
ANNALAND (JoosT VAN ST.), een schipper en burger van Goes,
plaatste , in onderscheiding van andere schepen , den 30 December
1787 een zoogenaamd vrijheidsvlaggetje , voerende het beeld der
vrijheid , op de mast van zijn schip. Eenige sehippersgasten van
de Oranje-partij gaven den Burgemeester va n D or t h, die toen
de Balj uwsplaats te Goes waarnarn , hun ongenoegen over dit vlaggetje te kennen met verzoek , dat dien schipper mogt gelast worden het at te nemen. Diensvolgens door dien Heer vermaand deed
hij zulks nog dien zelfden avond. haar op den eersten dag van het
volgende jaar wend hem zulks in het burgerleesgezelschap als eene
laagheid verweten , en hij te rade dit vlaggetje weder op te zetten. Van dit voornemen gaf hij den gemelden Burgemeester kennis , met bij voeging dat bij aldien men gezind was het er af

te halen, hij dit zonder het eenigzins te beletten gerust zou aanzien. Dit bedrijf belgde eenige schippersgasten dermate , dat zij het
hatelijk vlaggetje af haalden en met den voet vertraden. her lieten zij
het echter niet bij berusten , maar zij begaven zich naar het huis
van den koffijhuishouder, waar de Leden der burgerleessocieteit vergaderden. Deze , die er toen in vrij grooten getale bijeen waren, werden
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mishandetingen aangedaan en dit was het beginsel van een oproer
hetwelk eenige dagen aanhield en waarbij onderscheidene huizen
geplunderd en vele personen mishandeld werden ; terwij1 anderen
en onder dezen ook J o o s t van S t. Anneland het raadzaam oordeelden de stad te ontwijken. Ilij zette zich te Haarlem neder,, waar
hij er niet weinig aan toe bragt, om de omwenteling van 1795 te
doen plaats grijpen en den 22 Januarij 1798 Lid van den Municipaliteit werd.
Zie Vaderl. Geschied. ten vervolge op Wagenaar D. XVIII
bl. 312, 317 en 324; D. XXII hi. 178, en D. XXVIII. bl. 183.
ANNESZ (ForPE) was een der inwoners van Doekum , die L odewijk , Graaf van Nassau bij *en inval in de Groninger Ommelanden gevolgd was. Alva verbande hem deswege in 1569
voor altijd uit het gebied des Konings en verklaarde zijne goederen verbeurd. Hij was een Watergeus , die waarschijnlijk J a
A lie 1 s op diens togten vergezelde. Later , vermoedelijk in 1572 ,
vas hij Luitenant van Wiger van Doc kum, op Ameland ,
toen M o n c e a u , een der onderbevelhebbers van Robles , de
Geuzen aldaar bestookte. Men beschuldigt hem , eenen Been , Overste van zijns konings gesehut , weleer op een koopvaardijschip gevangen genomen , aan de scheenbeenen gewond te hebben , owdat
hij weigerde met de Geuzen te vlugten , toen Monceau hen
verstrooid had.
Zie van Gronin gen , Watergeuzen bl. 138 en 139 en de
aldaar aangehaalde schrijvers.
ANRAAT (PIETER vA5) een Nederlandsche schilder , wiens jaar
of plaats van geboorte men niet vermeld vindt zette zich in 1672
te Amsterdam neder,, waar hij de Regenten van het lluiszittenhuis
in een stuk uitschilderde, Hij huwde met de dochter van den dichter J an van der Veen, in wiens rijrnoefeningen hij een bjzonder behagen schepte.
Zie Houbraken, Schouwburgh der Schilders en Schilderessen D. III. bl. 50; van Hoogstraten en Brouerius van Nid e k Groot Alb em. Hist. Woordenb. ; C h a l mo t Biogr. Woordenb. ; Irnmerzeel, Levens en werken der schilders enz.
ANSCHARIUS of ANSCARIUS (ANsKE) , een Fries, die in
825 zich uit het klooster te Corvey naar de Noordsche landen begat, ten einde aldaar het Evangelic te verkondigen. Hij
was vergezeld van Harald, Koning van Denemarken , die , uit
zijn rijk verdreven zijnde , door Keizer L o d e w ij k den V r om e tot landvoogd van een gedeelte van Friesland was aangesteld , maar nu weder derwaarts ging , om , door de Saksers geholpen , zich in ziin rijk te herstel !en. A n schari us verkondigde
met den meesten ijver het Evangelic in Scandinavia en drong zelfs
diep in Zweden door , overal vele zielen winnende. Toen ecl ► ter
de Heidensche afgodendienaars eenen opstand tegen hem verwekten en de deur tot verdere uitbreiding des Christendoms voor hem
,
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gesloten werd , zag hij - zich genoodzaakt de vlugt te nemen en
naar Corvey terug te keeren. Zijn arbeid in de Noordsche gewesten en de daar uitgestane ongemakken deden hem zooveel roem
verwerven, dat Keizer Lod ew ij k hem , in het jaar 833 , met
goedkeuring van Paus Gregorius IV, tot Aartsbisschop van Hamburg benoemde , en hem de zorg aanbeval om de Denen, Noren
en Zweden te bekeeren; terwij1 hij hem tevens Turnhout met
aanzienlijke inkomsten schonk , ten einde in tijd van vervolging en
verwoesting aldaar eene toevlugt te hebben.
Ms nu Hamburg
eenige tijd daarna door de Noorinannen werd ingenomen , zag A ns ch a ri u s zich genoodzaakt zijnen Bisschopszetel naar Bremen te
verplaatsen , waar hij den 3 Februarij 865 aan de loop overleed
en in de St. Pieterskerk begraven werd.
Zie Schotanus, de Geschied. van Friesland , bl. 66-69 ;
Halma, Tooneel der Fereen. Nederl. ; van Hoogstraten en
Brouerius van N i d e k Groot Algern. Hist. Woordenb.; Kok
Vaderl. Woordenb.; Chalmot Biogr. Woordenb.
ANSELMUS , ook ANSELINUS of ASCELINUS genaamd, was Kapellaan
van Pet ronella, weduwe van Fl or i s II. Graaf van Holland , die
hem op aanraden van eenige barer magtige vrienden tegen den
zin der Monniken van Egmond , in het jaar 1124, tot Abt over
dat klooster aanstelde, en voorts te weeg bragt, dat zij zelve met de
kerkelijke goederen naar believen kon handelen , zoodat A n s e 1m u s eigenlijk slechts in naam kloostervoogd was. Hierdoor geraakte de kerkelijke goederen in vreemde handen , terwijl de Monniken gebrek leden. Toen later de Gravin de kerk van het klooster als te klein en te slecht gebouwd deed afbreken , en zekere
Folpert de Wit, Cilgor en Steven als opzigters over den
herbouw aanstelde , verrijkten dezen zich heimelijk ten koste van
de abdij , ja gaven zelfs van hare goederen aan hunne aanverwanten ten huwelijk. Door dit een en ander geraakte bet klooster deerlijk in verval en werden zijne inkomsten zeer verminderd; terwij1
tevens de zeden zeer verbasterden en de godsdienst ten verval geraakten ; zoodat Anselm u s zich buiten staat ziende om langer
het bestuur in handen te houden , zijn ondanks , besloot in 1121 .
afstndvzijewrghtdon,elkazrn
W outer een Monnik uit de abdij van Gent werd opgedragen.
Zie J. van Leyden, Kronyk van Egmond, bl. 31 en 32,
H. v (a n) H (e usse n) en H. v (a n) R (hij n), Kerkel. Hist., D. IV.
bl. 126; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; E. B. S w a lu w e , De abdje van Egmond en Rijnsburg enz. in Kist en Royaards, Archief voor Kerkelijka
Geschiedenis , D. XII , bl. 398, Schotel, .4bdij van lifins-

burg , bl. 3 en 4.
ANSFRID zie ANFRIDUS.
ANSKE. Zie ANSCIIARIUS.
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AN SKES (PIER) , Grietman van Lemsterland , lag in 1580 als
Kapitein van een, vaandel in de Lemmer,, om die plaats te verdedigen ; doch moest , doordien zijne manschap onwillig was om te
vechten , de schans verlaten , en nam met zijne soldaten , alle
krijgshehoeften en eenige schepen de wijk naar Enkhuizen. llij
was -in 1582 volmagt ten landsdage. Of hij een bloedverwant was
van Pier A us k e s, die in 1522 als getuige het kontrakt van
den Graaf van Meur s met de Sneekers teekende en in 1544
Grietman van Doniawarstal 'was , durven wij niet verzekeren.
Zie Baerdt van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmannen , bl. 343, 370 en 371.
ANSL AAR (Wunzutus) , geboren te Grijpskerke , op het eiland
Walcheren , den 28 December 1633 , was een zoon van J aco bus
Anslaar, destijds Predikant aldaar , van waar hij in het jaar 1635
naar Middelburg vertrok. W i l h e l m u s werd , na zich te Leyden ,
te Utrecht en te Middelburg in de godgeleerdheid en oostersche talen te hebben geoefend, in 1659 , Predikant te Biezelinge- en
Kapelle , in 1668 te Arnemuiden , in 1670 te Vere , in 1675 te
Delft en in 1680 te Amsterdam , waar hij nog Predikant was toen
hij den 14 Julij 1694 schielijk en onverwacht te Velsen , overleed.
In alle zijne gemeenten ging hem den lof na van een onvermoeid
iiverig man te wezen , hem reeds op de lloogeschool door zijne
lemneesters gegeven. Hit had de Godgeleerden van versehillende
rigtingen, zoowel Vo e ti us als Cocc ej u s gehoord , maar de laatste werd door hem gevolgd ; deze droeg hem dan ook hooge
achting toe en gaf hem zijne ondste dochter ten huwelijk. Na het
overlijden van G u al t h e r u s B o u d a an, een zijner ambigenooten
te Amsterdam bezorgde An s l a a r diens schriften ter uitgave en
schreef vegir het tweede deel van de Leer der waarheid eene geleerde voorrede , zoo als hij ook Ca s pa r u s M a r d ij n s Gelukzaligheid van den wey der Regtvaardigen , met eene opdragt voorzag, en W. Mom ma's Waarheid naar de Godzaligheid in het
licht zond.
Ook heeft hij eenige niet onbelangrijke Latijnsche brieven aan
zijnen schoonvader C o cce j us gesehreven , welke in diens Opera
Anecdota zijn opgenomen ; alsmede twee dergelijke aan N. B I a nkaard in P. B u r m a n n i Sylloge Epistolarum enz.
Vooral echter heeft A n s I a a r zieh verdienstelijk gemaakt door
het bevorderen van eene nieuwe uitgave der Critica sacra van
L. de Dieu, in 1693.
In 1671 zond hij te Amsterdam , onder eene verbloemde naam ,
eene verdediging van het Coecejanismus in het licht , ten titel voerende: De verkeerde Antwoord van Ir en a e us Ph i la let h ius
op de vrage : wat is Coccianerije , ondersogt en ivederlegt door
Philalethius Elieser, 4°. waarvan in 1686 eene tweede
druk in 8° het licht zag , en hetwelk door zijne Lijkredenaar, , den
lloogleeraar 11. van Alp ke u genoemd worth : » een geleerd , we!
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n doorwrocht en vredelievend geschrift , waarin hij , wanneer ck
» vlam van broedertwist ten dake scheen te zullen uitslaan en het
» huis Gods verteren , het zijne (door des Ileeren zegen niet onge» lukkig) toegebragt heeft , om dien brand te
Vermoedelijk is ook van zijne hand G. Anslaar, Over Hebreeu
XIII.
Hij was tweemalen gehuwd, eerst , zooals wij reeds gezien hebben , met de oudste dochter van C o c c ej u s en nadat deze overleden was, met Sara Corcellis; die na zijne dood , in het huwelijk trad met den Iloogleeraar Johan van der Wae ij e n.
Zie P, de la Rue, Geletterd Zeel. , bl. 164-274; Kok
Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; R e n i e r,
1Vieuwe Naaml. der Predik. in de Herv. Gem. te Vere ,
9, 44 en 45; Glasius, Godgel. Nederl.
ANSLIJN (NICOLAAS) Nic.Z. , den 12. Mei des jaars 1777 te
Leyden geboren , was de zoon eens Boekbinders te Amsterdam ,
en de kleinzoon van eenen voor dien tijd zeer bekwamen Onderwijzer (1), aan wien hij zijnen vroegste leiding te danken had. In zijne
jeugd had hij groote neiging om het fijnschilderen te leeren , en
1egde zich dus met eenigen tegenzin op het beroep zijns vader toe ,
tot dat deze des jongelings neiging opvolgde en hem , in het jaar
1788 als leerling bij eenen Kunstschilder bestelde. Bij eene zware
mist , die den 23 September 1789 plaats had , had zijn vader het
ongeluk in het water te loopen en te verdrinken. Daar de zaken
zijner moeder allengs achteruit gingen , en zij mn zijne opvoeding
niet meer kon ten kosten leggen , moest hij zijn lievelingsvak laten
varen , en naar iets anders omzien , dat eenig dadelijk voordeel
opleveren kon. Tengevolge daarvan kwam hij , in het jaar 1790 ,
bij eene verlakker , die op de kermissen reisde , doch deze levenswijs stuitte hem geweldio. tegen de borst. Zijne moeder vertrok
daarop naar Leyden , en° bier nam hij zijn eerste handwerk , het
boekbinden weder op , waarin hij het door eigen oefening, nadenken
en vinding tot eene aanzienlijke hoogte bragt , en zich den 18
Mei 1799 als Baas vestigde. Den 11 Mei 1800 gehuwd zijnde
met J apikj e J a coba Heck , begon hij te berekenen , dat hij
zonder vermogen , en dus niet in staat genoegzaam crediet te kunnen geven , moeijelijk aan de behoeften van een aanwassend huisgezin
zou kunnen voldoen. Hij kwarn dus op het denkbeeld om van stand
te veranderen en werd in het jaar 1802 Onderwijzer. Zijne kundigheden , zelfs de gewoonste , waren toen nog zeer beperkt , doch
een stalen wil en volharding , spaarzaamheid met de tijd en nachtwaken , bragten hem spoedig op eene voldoende hoogte. Hij verkreeg in het jaar 1803 , eene acte van algemeene toelating , nadat
hij op eene der Stads-armscholen zich in bet practise!' gedeelte van
.

(1) Nieolaas Ansl ij n Senior, overleden te Anssterdam in het
jaar 1809.
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het onderwijs geoefend had. Na eenige mislukte pogingen om een
plaats als Onderwijzer to bekomen , werd hij eindelijk in het
jaar 1804 , als tweede Meester op eene der Stads-armenscho•
len te Amsterdam aangesteld. Van daar in 1807 als Hoofdonderwijzer , naar eene dergelijke school te Haarlem beroepen, was hij daaraan twaalf jaren met het grootste nut werkzaam. Cuvi er en
INT 0 e 1 , zoo ingenomen met de schoolinrigtingen in Holland, hadden
de zijne gezien ; de Armenschool , waarvan zij in hun rapport berigt
gaven , was de school van A n s,1 ij n. Bet is buiten twijiel , dat het
bezoek in zijne school , veel bijgedragen heeft , om de geheele vet.
nietiging van ons onderwijs te dier tijd te voorkomen. In het begin van 1816 viel A n s 1 ij n de , vereerende onderscheiding te
beurt , dat Koning Willem 1 hem een net gebonden exemplaar
van Uilk ens, Volmaaktheden van den Schepper in zijne
Schepselen 'beschouwd, en van H. Blair, Lessen over de Bedekunde , ten geschenke deed uitreiken en zulks onder betuiging
van zijner Majesteits goedkeuring wegens de diensten welke A n s.
ij n , zoo op zijne school , als , en wel voornamelijk , door zijne
schriften bewezen had en voortging te bewijzen.
Verschillende omstandigheden en eene gekrenkte gezondheid,
ten gevolge van overspanning in zijne betrekking , noopten hem tin
het jaar 1819 voor de post van Hoofunderwijzer aan de Stads Armenschool te Haarlem te bedanken. Hij werd Huisonderwijzer, ,
en had het geluk , in dezen stillen werkkring , na verloop van
tijd , zijne gezondheid te zien verbeteren. Weldra begon hij nu
ook lessen in de Natuurlijke Historie , zijn lievelingsvak , te geven ,
en zulks aan leerlingen van beiderlei kunnen.
. Zijne echtgenoote stierf in het jaar 1834 , en deze en andere omstandigheden deden hem besluiten Haarlem te verlaten
en zijn intrek te semen bij zijnen zoon Pieter Da niel
Ansl ij n , destijds Onderwijzer te Alkmaar, thans Directeur in
de fundatie van de Vrijvrouwe v an R enswou de te Utrecht.
Ook te Alkmaar bleef hij onvermoeid tot heil der jeugd werkzaam ,
en nam zelfs gedurende de laatste vijf maanden een werkelijk aandeel
aan de school , waar bij weldra de achting en liefde der kinderen
won en veel nut stichtte. A n slij n overleed plotseling den 12 September 1838. Terwijl hij in den vroegen morgen van dien dag
bezig was met , op 66n na de laatste plaat van de Afteeldingen der
.

Artsenijgewassen welke in de Nederlandsche Apotheek als zoodanig vermeld zijn , welk werk sedert eenige jaren door hem werd
uitgegeven , en waarvan 54 afleveringen zijn in het licht gekomen
op steen te brengen , viel de teekenpen hem uit de hand ; men
vond hem dood op zijnen stoel , terwul een ongewisse streep , van
de bloem af, die hij teekende , tot op den rand van den steen , aanwees , hoe zijne hand was afgegleden.
Onder de menigte werkjes voor de jeugd die Ansl ij n geschreven heeft en die een volledig stel schoolboeken uitmaken , gaf 115
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zeIf altijd de voorkeur aan den Braven liendrik een Leesboekje
voor jonge kinderen (1). In een dier werkjes , -getiteld : De arms.
Jacob , Leyden 1823 H. 8° is menige trek op te merken aan
des schrijvers levensgeschiedenis ontleend.
Zijn uitgebreid werk : Systetnatische Beschrjving der voor ons
Incest belangrijke voorwerpen uit de drie Rijhen der Natuur,"
doet
den omvang zijner studie in de wetenschap der Natuurlijke Historie
uitstekend kennen , en verdient bij de werken in dit yak van wetenschap
onder ons geschreven eene eervolle plaats. Voor dit vak was hij dan
ook met eenen blakenden ijver bezield. Om dit te beter te kunnen beoefenen , maakte hij zich , met de ongeloofelijkste vlijt , de
gewoonste hedendaagsche talen eigen en leerde , zonder iemands
hulp of wegwijzing het Latijn , in zoo verre verstaan dat hij van
een tot dit yak behoorend werk nut kon hebben. De lYlaatschappij
der Wetenschappen erkende meer dan eens den ijver van A n s 1 ij n
in het uitbreiden der kennis onzer vaderlandsche Fauna , die bij ,
zoowel als de vaderlandsche Flora als van buiten kende. Hij bragt
hare verzameling van Nederlandsche insekten tot eene bewonderenswaardige volkomenheid. Nog aanzienlijker en meer compleet , was zijne
eigene collectie. Zijne verzamelingen van inlandsche plantgewassen, van
conchilien , en van door hem zelf bewerkte skeletten en praeparaten ,
ter wier uitbreiding hij menig uur van rust opofFerde , getuigden van
zijne orde , netheid , uitvoerigheid en van een gedurig en rusteloos
bijhouden eener wetenschap , die in de laatste jaren , vooral met betrekking tot het systematische , zulke duchtige en voor de beoefenaar vermoeijende veranderingen onderging. Zijne of beelding der
Nederlandsehe Dieren , als ook die der Artsenijgewassen is juist en
getrouw , doch de lage trap waarop de steendrukkunst hier te
de nog steeds was gebleven , deed veel te kort aan de zuiverheid,
en uitvoerbaarheid zijner teekening , zoodat men verkeerd zon doen
zijn talent in dezen hiernaar te beoordeelen , want bij teekende
meesterlijk en vooral vruchten en bloemen net bewonderenswaardige
zachtheid en uitvoerigheid. Ook hierin had hij het door eigene
oefening zonder iemands hulp zoover gebragt.
Hij liet den roem na van een voortreffelijk onderwijzer te zijn
geweest en hoe kon dit anders ? Bid een fielder hoofd , een fijn
gevoel voor de waarheid , een sterk geheugen , eene voorbeeldelooze
en door niets of te schrikken vlijt , kende hij , de kinderziel en het
kinderlijk verstand niet slechts bij bespiegeling en uit schriften van
.0,100•■•■

(1) Dit werkje , van hetwelk toen reeds zeventien drukken het Licht zagen , heeft ten doel gestaan aan eenen hevigen aanval in het Nymeegsche
schoolblad voor het Christelijk onderwys van October 1845 , welke beantwoord is door de afdeeling Utrecht van het Nederlands Onderwijzers-genootschap in eene brochure getiteld : De brave ffendrik verdedigd
waarop wei
der geantwoord is door den Beer N. Beets in het gezegde Nijnieegsche

schoolblad voor Jannarij 1846.
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groote manners , maar bij ervaring en door eigen helder inzigt en
fijne opmerking. Hij had den waren toon om met jongelieden van beide kunnen om to gaan : kinderlijk , niet kinderachtig , beschaafd en
boeijend , de zedelijke Qntwikkeling tegelijk met de redelijke leidende. Zijne assche rust op de Alkmaarsche begraafplaats , zoo
onopgemerkt , als de groote man nederig en ingetoogen geleefd
beett. Door velen zijner tijdgenooten miskend , zal het nageslacht
hem regt laten wedervaren.
Behalve de reeds opgenoemde heeft A n s lij n de volgende geschrirten nagelaten :
Letterbladen , Leyden 8vo.
Bijvoegsel op de aanleiding ter vervaardiging van schriftelijke opstellen van C. Dolz, Leyden 1810. gr. 8°.
Bijbelsche voorbeelden , ter bevordering van Godvrucht en
Deugd , Leyden 1810. 5e druk 1828 , 8vo.
Aanleiding tot de Nederduitsche Spraakkunst voor eerstbeginnenden , Leyden kl. 8vo.
Nederduitsche Spraakkunst voor eerstbeginnenden ,
Leyden
1815. 8vo.
Nieuw ,Seel- of Leesboekje, Leyden 1828. kl. 8vo. Tiende
druk , 6 stukjes en bijvoegsel.
Verzameling der merkwaardigste ontdekkingen betreffende
onze aarde , derzelver bewoners en voortbrengselen ,
Leyden
1817. 8vo. met platen.
Belangrjjke onderwerpen uit de Natuurkke Geschiedenis en
ilardrijksbeschryving , Amst. 1819. 8vo. 3 stukjes met platen.
.Karaktertrekken nit de 4lgemeene en Vaderlandsche Geschiedenissen, Leyden. Id. 8vo. 2 stukjes.
Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen , Leyden kl.
8vo. 5 stukjes.
Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen , 2 stukjes ,
Leyden 1820. 8vo. 6 stukjes.
De Brave Maria , Leyden kl. 8vo.
Leesboek voor de tweede klasse ten dienste der Scholen ,
Leyden Id. 8vo.
Maria Welmoed en hare kinderen, Amsterdam 1821. kl. 8vo.
2 stukjes.
Natuur- en Aardrijkskundige Nengelingen ter bevorderinaen van algenteene kundigheden , Leyden 1821. 8vo. 4 stukjes,
Systematische handleiding tot het onderwijs in de Natuur lijke Geschiedenis , Leyden 1822. gr. 4to. 7 stukken met platen.
Voorstellingen van het Dierenrijk ,
behoorende tot het voorgiande werk , Leyden 1822. gr. 4to.
Handleiding tot de kennis der .Artsenijgewassen ,
Leyden
8vo. 6 stukjes met platen.
Rekenboek voor Meisjes , Leyden 1820. 4e druk , 4 stukjes.
Rekenboek voor de Scholen , Leyden kl. 8vo. 5 stukjes.
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Aankiding tot het Rekenen uit het hoofd, Leyd. kl. 8vo.
le stukje
Bekenkundige Voorstellen , ten Bijvoegsel op het
van J. Brun t's Rekenboek , Leyd. kl. 8vo.
Korte Verklaring van. het Stelsel van Moen en Gewigten ,
Leyd. kl. 8vo.
Aardrijkskundig Leesboek , Leyden 1824. kl. 8vo , 2 stukjes.
Schets der Nederlandsche Geschiedenis , Haarl. 1825. k1.8vo.
Handleiding om de kinderen het Lezen te leeren, Leyd.
1827. kl. 8vo.
Leesboekje voor eerstbeginnenden , Leyd. 1828. kl. 8vo. 2 st.
Aanleiding tot het plaatsen der Schei- en Zinteekens ,
Leyd. 1827. 8ve.
Schets van de beknopte Geschiedenis der Nederlandsche
Letterkunde van N. Siegenbeek, Haar]. 1828. kl. 8vo.
Keur van Nederlandsche Dichtstukken , Leyd. 1829. kl. 8vo.
Kruidkundig Leerboek , Amsterd. 1830. 8vo. met platen.
Geschenk voor de Jeugd , bestaande in afbeeldingen en beschrijvingen van eenige van de belangrijkste voorwerpen der
natuur,, Leyd. 1831. 16° 8 stukjes , met gekleurde plaatjes.
Leyd. gr. 8vo. 32
Afbeeldin8en der Nederlandsche dieren,
aflev.
Nederlandsche voorbeelden van Deugd, Leyd. 8vo. 3 stukjes.
Verzameling van Logogryphen, Charades en Raadsels , ter
dienste der Jeugd , Leyd. 1831. kl. 8vo.
llierkwaardigheden betreffende de Natuur- en Aardrijkskunde , Leyd. 4 stukjes.
Nieuw Prenteboekje voor kinderen , Leyd. 16°. met gekl. pl.
Adolf en Sientje , Leyd. kl. 8vo. 3 stukjes.
Beschqving der Washingtons- en Sandwich-eilanden, benevens die van het Pittcairneiland , een leesboek voor jonge
lieden die hunne kennis , ten aanzien van Landen en Volken
wenschen uit to breiden , Leyd. kl. 8vo.
Zie M. S t u a r t , Jaarboeken van het Koningr. der Nederl ,
1815 , D. II bl. 218; Immerzeel, Levens en Werken der
Kunstschilders enz. ; Alphabetische Naamlijst van Boeken ,
welke sedert 1790 zijn uitgekomen ; en vooral N. Beets N. Z. ,
Een woord aan alien , die den , Braven H e n d r i k gelezen
hebben. Haarlem 1838 , welk werkje wij bier voornamelijk gevolgd zijn.
ANSLO (CoRNEus CLIAsz.), geboren te Amsterdam in het jaar
1592 en overleden in 1646 , was een zoon van C 1 a a s C 1 a a s z o o n
Anglo, geboren in 1555 te Ansloo, tegenwoordig Christiania in
Noorwegen , die zich omstreeks 1580 te Amsterdam nederzette ,
aldaar in 1582 met G eert J an s e huwde , en er , in de Egelantierstraat , het Anslo'shofje stichtte. Hij , de stamvader van het
geslacht An s 1 o , dreef den Lakenhandel. Drie zijner zonen werden to Amsterdam Overlieden van het Lakenbereiders gilde. De
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yierde zoon , Cornelis C la a s z. , werd Leeraar bij Waterlandsche Doopsgezinden en maakte zich onder zijne geloofsgenooten
zecr bekend door zijne menigvuldige geschriften rakende geschillen , onder de verschillende sekten der Doopsgezinden , in zijnen tijd
cn bijzonder tegen Nittert 0 b b en s z. Onder anderen gaf hij
ter zijner verdediging uit :
Dialogus , of zanzenspreeking en tusschen eenen waarkeldsoekenden Neutralist , genaamd Vrederik , en een Waterlandschen Broeder enz. , Hoorn 1626. 4to.
Zijne afbeelding , met een bijschrift van Voudel, komt voor
bij S c h ij n , Historie der Mennonieten , D. III. bl. 88.
Het wapen van het geslacht A n s I o , was van azuur , met drie
pijlen van goad , kruislings en met drie punten naar beneden geplaatst en in het midden omgeven door een krans van sinopel.
Zie voorts Kok, Vaderl. Woordenb. - Wagenaar, Geschied, van Amsterdam , St. VIII , bl. 809 en volg. Cbalmot,
Biogr. Woordenb. ; S. Blaupot ten Cate, Geschied. der
Doopsgez. in Holland , Zeeland , Utrecht en Gelderland , D. I,
bl. 85 , 66 , 273 en volg.
ANSLO (REINIEB), een noon van Reijer Claas z. A ns I o , die
een broeder van den voorgaande was , en van Hester Willem
Rodenburg, was geboren te Amsterdam in 1622 , volgens anderen in 1626 , en maakte zich als Latijnsch en Nederduitsch dichter
bekend. In 1649 deed hij eene reis naar Italie , tvaar hij zich , vooral
door zijne Latijnsche verzen , eene groote vermaardheid verwierf en de
Roomsche godsdienst omhelsde. Paus I n n o c en tills X schonk
hem eenen zwaren gouden gedenkpenning, voor een clichtstuk , ter
gelegenheid van het in 1650 gevierde jubileum vervaardigd.
C h r i s t i n a, Koningin van Zweden, gaf hem eene gouden keten
voor een Nederduitsch dichtstuk , dat hij can haar had opgedragen.
Hij bedankte haar voor dit geschenk met een krachtig dichtstak
Ilij bleef zich in Italie ophouden en
getiteld : Papier voor gout.
overleed ongehuwd te Perugia den 16 Mei 1669.
Zijne Nederduitsche gedichten eerst hier en daar in afzonderlijke
dichtverzamelingen gedrukt , zijn door Johannes de Ha e s in
1713 in eene bundel in kl. 8° te Rotterdam uitgegeven onder den
titel van R. Ansloos , Poezy , ook bestaan nog van hem:
CLV Bijbelsche Puntverbeeldingen met een versje onder
y dere plaat. Amsterd. 8°.
Anal° behoorde ongetwijfeld tot, de verdienstelijkste dichters
van zijne tijd. » Zijne poezy was krachtig en vol van fijne en
oorspronkelijke gedachten (1). Zijne gedichten meestal in Italie
» vervaardigd , dragen doorgaans den stempel van eene geestkracht ,
a die , bij eene verdere ontwikkeling, inderdaad iets groots liet ver(1) J. de Vries Proeve eener. Geschied. der Arederl. Dichtk.
123 2e druk Di, II. hi. 6).

D. I. 1:11,
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» wachten (1). Zijn gedicht op de Pest te Napels is een waar» lijk verheven stuk , waarin men rijkdom van denkbeelden zoowel
» als hooge dichterlijke vlugt bewonderen moet (2). Zijne treur» spel de P ariische Bruiloft stelt den verschrikkelijkste en trou» welooste burgerm.00rd , welke immer tegen arg- en weerloozen is
» bedacht, in eene levendige schilderij voor (3). De karakters zijn
» wel aangelegd , de hartstogten meesterlijk in beweging gebragt (4).
Under zijne verdere stukken verdienen onderscheiding : zijne Martelkroon van St. Steven , zijn zegetempel voor Fr e der i k
Hendrik, zijn gedicht aan onze Afgezanten te Munster gerigt
en zijn Gekroond Amsterdam.
Zijn portret , naar de teekening van G. F I i n c k , door J. F o 1k e m a gegraveerd , treft men voor zijne gedicht en aan , zijne spreuk
was : Modesta est tuts theologia (Bescheiden godgeleerdheid is
,

veilig).
Zie , behalve de boven aangehaalde schrijvers : v a n Hoogstrat en
en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Woordenb.; Kok,
Taderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Aanh.
G. Nieuop het Woordenb. van Kunsten en Wetensch. deor
wenhuis, Biographie Nationale ; Algem. Woordenb. der

zamenl. ; Biographie Universelle.
ANTHING (KAREL) stond als Luitenant-Kolonel aan het hoofd
van het 2de batailjon der fide halve brigade toen hij , in het eersten
middaguur van den 19 September 1799 , in den gedenkwaardigen
slag bij Bergen in Noord-Holland den last ontving om den vijand
te verjagen uit den post te Schoorldam , welke door een regiment
Engelsche gardes en een batailjon der reserve bezet was. Geen
geschut bij zich hebbende , ondernam hij den aanval met de bajonet en had het geluk den vijand over de brug achter de verlatene verschansingen en den dijk terug te werpen. loch hem ook
daaruit willende verdrijven , werd hij door een schrikbarend vuur
hetwelk geheele rotten wegnam , afgeslagen en genoodzaakt over
het kanaal terug te wijken. Nog ecnmaal tot aan de brug genaderd , ziet hij zich anderwerf door de Engelschen , die zich in de
huizen aan de overzijde hadden geworpen , en achter den dijk lagers
zoo nadrukkelijk begroet , en leed zulk een geducht verlies aan dooden
en gekwetsten , dat de over geblevene dapperen nogmaals zich genoodzaakt zagen terug te deinzen. Nu neemt A n t hing het vaandel in de hand , en stelt zich aan het hooid: »nog eenmaal roept
,

(1) Witsen Geysbeek Woordenb. der Nederd. Dicht. D. I. bi.
, (2) N. G. van Kampen Onderz. naar de lotgev. der JEchtk. Verhand.
van T e y l e r s tweede Genootschap , St. XV. bl. 386.
(3) Collot d'Escary Holland's roem in Kunsten en Wetens. D. IV.
St. I. bl. 302.
D. I.
(4) Van Kampen Geschied, der Nederl. letteren en Wetens,
bl. 350.
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*110 , zouden zij hem volgen; " en met slaande trom zet zich het
batailjon in beweging. Doch het vaandel stuk geschoten , was te
kort , om in de hand van An thing door alien gezien te worden.
Dat bemerkt de Adjudant Majoor Tennis Kragt Vissche r, die,
groot van gestalte en bovendien te paard gezeten , boven de legerafdeeling uitstak. Hij was reeds zwaar gewond , mar Met gewoon
te wijken verzocht hij het vaandel om hoog te mogen houden en
dit werd hem toegestaan. Zoo trekt men , met het oog op dit vereenigingsteeken , onder 's vijands levendig vuur de brug op. Maar
naauwelijks heeft V is scher, van zijnen lijfknecht J o n a en den
Sergeant W e s t e rh e i d e vergezeld , zich aan het hoofd der kolonne
geplaatst en is over de brug gekomen of een vijandelijke kogel doet
hem dood van het paard storten (1), en het verschrikte dier sleept
het vaandel , hetwelk in de teugels is blijven hangen , mede; W est erh eide en Jona snelden toen het paard achterna , en haalden
het met het vaandel onder een hagelbui van kogels terug. Ook ditmaal moest men echter voor de hardnekkigheid des vijands zwichten.
Nog geeft An thing het hem niet gewonnen, hij beproeft eenen nieuwen aanval. Het vaandel was thans aan den kadet van War t u m ter
hand gesteld: deze sneuvelt ; officieren en onderofficieren vallen door
het vijandelijke lood , meer dan de helft van het batailjon is buiten
gevecht gesteld. Toen verscheen de Adjudant-Generaal G u i c h e r y
met het bevel om den aanval te schorsen tot dat er geschut zou
zijn aangekomen. Weldra, door den ijver van den Luitenant-Kolonel Mar tusch ewitz, verscheen dit en deed de gewenschte
uitwerking. De Engelschen werden gedwongen hunne bedekkingen
te verlaten , en nu werden zij verder door An thing vervolgd en
nit het gezigt verjaagd , die door dit wapenfeit op eene schitterende
wijze de vlek uitwischte , die zijn batailjon negen dagen te voren
op zich had geworpen door bij Krabbendam in de grootste verwarring de vlugt te nemen.
Zie B o s s c h a , Neerlands Heldendaden te Land , D. III. bl.
205-207.
ANTHONISZOON (ADRIAAN) , SOITItlidS ADRIAAN THEIINISSE 00k
Mr. ADRIAAN DOEDESZOON geheeten , geboren in 1529 te Alkmaar
een der wakkerste voorstanders van de zaak der vrijheid bij het afschudden van het Spaansche juk , was beroemd door zijne kunde ,
vooral in wijsgeerige wetenschappen en als vestingbouwer. Reeds
vroeg de zaak der Hervorming toegedaan en voor de vervolging van
Alva gevlugt, werd hij in 1568 ingedaagd en bij vonnis van 31
Augustus van dat jaar,, met verbeurdverklaring zijner goederen , ten

Mande uitgebannen.
(1) Teunis Kragt Visscher van de 7de halve Brigade, was een
zoon van den later te vermelden Kolonel der Amsterdamsche Schutterij odewijk Gerard Yisscher.
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Nadat Alkmaar in 1572 door Diderik van Sonoy voor di
Staten was in bezit genomen , weder derwaarts teruggekeerd , werd
Anthoniszo on gedurende het beteg in 1573 tot Schepen verkoren en deed als zoodanig de belangrijkste diensten. Vervolgens
tot Burgemeester aangesteld , werd hij atgevaardigd naar 's Gravenhage en elders , had deel in den handel met Willem I, Prins
van Ora n j e, over de Souvereiniteit en deed , namens Alkmaar,
den eed aan den Prins , welke hem de bewaring der Hollandsche
kusten toevertrouwde , waarvan hij zich zeer loflelijk kweet.
In 1581 , ongenoegen opgevat hebbende tegen zijne Mederegenten , dreigde hij de stad te verlaten indien men hem niet
van zijn Burgemeesters-ambt ontsloeg. Men deed dit echter niet
ten zij hij beloofde in de vroedschap te komen , als de Regenten
hem riepen, hetwelk nogthans niet dan in moeijelijke gevallen mogt
plaats hebben. Later schijnt hij evenwel weder tot Burgemeester te
zijn benoemd en dat ambt aanvaard te hebben, althans in 1588
komt hij als Raad voor.
Hij was Landmeter en reeds in 1585 s Ingenieur der Staten
» Graeffelyckheydts van Hollandt ," en werd ook door den Stadhouder M a u r i t s , ten aanzien van den bouw en de herstelling der
vestingen in Holland , Utrecht en elders steeds geraadpleegd. Teyens schijnt hij over den aanleg van onderacheidene forten en sterkten het oppertoezigt gehad te hebben. Zoo had hij in 1593 het
bestuur over den aanleg der nieuwe vestingwerken te Enkhuizen.
Door zijne tiidgenooten werdt hij mede als een bekwaam sterrekun'.
dige genoemd.
Vermoedelijk is hij in 1609 overleden, en liet bij zijne huisvrouw Suida Dirks die verwant was aan de Brederod e's Brie
zonen Dirk , Anth oni e en Jacob na, die alien zich als wiskundigen hebben beroemd gemaakt en als zoodanig later op den
door hen aangenomen naam M e ti us zullen voorkomen.
Zie Eikelenberg en Boomkamp, Alkmaar en deszelfs ge.
schiedenissen , H. 160, 237, 338 en 383 ; Scheltema, StaatkNederl•Algetn. Woordenb. der Zatnenleving.
ANTHONISZOON (Commis). Zie ANTONISZOON (Cosrisus).
ANTHONISZOON (JAcoB). Zie ANTONII (JAcoBus).
ANTIQUUS (JoANNEs), geboren te Groningen den 11 October
1702 , legde zich , tot in zijn twintigste jaar , op het glasschilderen
toe, doch ging toen tot het schilderen op doek en paneel over. Na
zich eerst gedurende een jaar onder zekeren B en he imin en voorts
2 jaren onder Jan Abel W a s s e n b e r g h in het teekenen geoefend te hebben.
In het jaar 1725 begat hij zich over Amsterdam naar Rouaan en
verder naar Parijs , waar hij slechts eenige weken doorbragt, met
het merkwaardigste te zien , doch door gebrek aan kennis en middelen zag hij. zich genoodzaakt over Braband te voet naar Amsterdam terug te keeren, waar hij zich eenige maanden bij den schilder
G e m n i c h in de kunst oefende.
21
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Nogmaals do lust opgevat hebbende om zich op reis te begeven , rbe-sloot hij met zijnen broeder La m b e r t naar Engeland over to steken
doch bij toeval een schip vindende., dat naar Genua besteind was , reisden zij derwaarts. Johan n es schilderde op deze reis het portret van
den Kapitein van het schip, hetwelk zoo sprekend gelijkend was , dat
hij van de beide kunstenaars niets voor hunnen overtogt wilde ontvangen , hetwelk hun bijzonder wel te stade kwam , aangezien zij slecht van
geld voorzien waren. Te Genua , waar zij acht maanden bleven onderhield Joh an n es zich verder door het portretschilderen. Vandaar witden de broeders zich te scheep naar Livorno begeven , doch door tegenwinden en stilte eene haven niet ver van Genua ingeloopen zijnde, reisde zij te voet naar Pisa. Na hier, gedurende een verblijf van vijf maan-.
den , onderscheidene voorname lieden geportretteerd te hebben , begaf
hij zich met zijnen broeder , te voet naar Florence , en stak na een
oponthoud van drie maanden naar Livorno over, waar hij eenig
werk voor den Nederlandschen Consul vervaardigde, voorts naar Florence teruggekeerd zijnde had hij het geluk bij den Groothertog te
worden ingeleid , die zooveel behagen in hem kreeg, dat hij hem
tot lid der Akademie aanstelde en hem een jaarlijks inkomen toelegde. Zes jaren bragt hij aan dit Hof door, waar hij vele voorname werken schilderde , onder anderen een groot stuk de Val der
lieuzen ten onderwerp • hebbende. Ook maakte hij eene kopij van
de Steeniging van AS'tephanus door C i go 1 i en verkocht dat voor
100 dukaten. Gedurende zijn verblijf te Florence deed hij vier reizen naar Rome , op een van welke hij door Pans B en edictus
allerminzaamst ontvangen , met gunstbewijzen overladen en zelfs in
de Pausselijke en Fransche Akademien ingelijfd werd. Ook betoonden hem de kunstenaars groote achting en toen hij vandaar Napels
ging bezoeken , hood de groote Soli mena , die destijds aan het
hoold der Napelsche school stond , hem zijn huis tot verblijf aan.
Naar Rome teruggekeerd , was hij bezig eenige schilderijen te vervaardigen , toen bij vernam dat de Groothertog gevaarlijk ziek was.
Hij spoedde zich naar Florence doch vond zijnen begunstiger reeds
overleden. Niet weinig getroffen door dit verlies , bleef hij nog
eenige tijd te Florence en reisde vervolgens te land over Bologne
naar Venetien , en van hier , na eenige maanden , terug over Padua ,
Mantua en Milaan op Turin , waar hij drie maanden lang voor den
Generaal Sc h u i 1 e n b u r g en andere aanzienlijke liefhebbers schilderde. Van Turin toog hij over het Alpisehe gebergte , en reisde door
Savoye naar Frankrij k , waar hij eenige tijd te Rouaan vertoefde.
Vervolgens vertrok hij , altijd vergezeld van zijnen broeder , met een
smakschip , naar Amsterdam , en vandaar naar Groningen, werwaarts
de mare zijnerbekwaamheden hem reeds lang was vooruit geloopen , zoodat hij naauwelijks in zijne geboortestad was aangekomen
of hij kreeg vele portretten en stukken van voorname Ileeren te
sehilderen. Onder anderen werd hem door de Staten van Stad en
Lande , een zolderstuk boven de tninkamer van 's Prinsenhof besteld.
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Bit plafond , in korfen tijd voltooid zijnde, droeg zoodanig de goedketwing van den Stadhouder Willem IV weg , dat deze A n
gnus uitlokte om op eene jaarlijksche wedde zich te Breda te
vestigen, ten einde aldaar door het aankweeken van leerlingen de
gchilderkunst te doen herleven. Dit gunstig aanbod werd door hem
aangenomen en onderscheidene groote werken, zoo op het kasteel te
Breda als elders, konden van zijne bekwaamheid getuigen. Na een
verblijf van negen jaren aldaar overleed hij in 1750.
Zie J. van Gool, de Nieuwe Schoub. der Nederl. kunst..
D. II. bl. 307-318; C ha Imo t , Biogr. Woordenb. ; Mr. II. O.
Feith en Mr. B. H. Lulofs, Redev. en Dichtr. ter gelegenheid
van het 25 jarig feest van het Depart. Gron. der Illaatschappii
Tot Nut van 't dilgemeen , bl. 145; Immerzeel, Levens

en Werken der Kunsts.
ANTIQUUS (LimEERTus), een broeder van den vorige, mede geboren te Groningen, was een goed landschap- en ornamentschilder.
Na van zijne reizen met zijnen broeder in het Vaderland te zijn
ternggekeerd , zette hij zich te Groningen neder , alwaar hij in 1772
overleed.
Zie J. van Gool, de Nieuwe Schoub. der Nederl. Kunsts.
D. II. bl. 308; Fei th en Lulofs, Redev. en Dicittr., bl. 145.
ANTONIANUS (JoHANNEs), Dominikaan te Nijmegen , overleden
in 1588 , heeft onderscheidene der meest bekende werken van eenige
kerkvaders in het licht gezonden.
Zie Biographic Universelle.
ANTONIDES (HENDRIK). Zie LINDEN (HENDRIK ANTONIDES
VAN DER).
ANTONIDES (JouLNNEs), bijgenaamd ALKIIIIRIANIIS naar zijne
geboortestad Alkma , was een geleerd, beoefenaar der Oostersche
taalkunde , die, den 3 Maart 1612 , bij de Hoogeschool te Leyden
werd aangenomen , om , op eene proeve ', lessen over de Arabische taal te geven , doch na daarmede een jaar bezig to zijn geweest , verkreeg hij een eerlijk afscheid. Men heeft van hem :
Epistola Pauli ad Titum , arabicum Joh a nn es An to nide s interlineari versione latina ad verbum.
Anty. 1612. 4°.
Het jaar van zijne geboorte of van zijn overlijden vindt men
nergens vermeld.
Zie Biographie Nationale ; Siegenbeek, Geschied. der
Leidsche Hoogeschool, D. II. T. en B. bl. 267 ; Biographic

Universelle.
ANTONIDES (J0HANNEs). Zie LINDEN (JoniNNEs VAN DES).
ANTONIDES (TnEoDonvs) , Predikant te Westsrwiitwert-en
Menkeweer, vinden wij vermeld als een braaf, geleera en arbeidzaam man , van welk laatste hij blijken gat' door het schrijven van
de volgende werken :
De wonderwerken van Je z u s. 1697. 4°.
Over de Brieven ,van Pe trus en Ju d a s. 1698. 2 deelen. 4°.
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Over den Brief van Jacob us , 1699. 4°.
Over het Boek Jo b. Amst. 1700. 4°.
Over de Olympische Spelen der Grieken en Romeynen , met
eene Voorrede van A. V o get , Gron. 1732 , 4to,
An tonides overleed in Januarij 1715 en was driemalen gehuwd
geweest, eerst met AI e t t a Snip, die hem een dochtertj e schonk ,
dat kort na hare moeder overleed ; daarna met Giseli na C r a n sen , bij wie hij twee zoons en vier dochters had , van welke een
zoon Anth on i e als Predikant te Andel en-de andere als jongeling
overleed en -eindelijk met E lizabeth Magda lena de W alrich , weduwe N1e ttingh die hem drie kinderen baarde, van wake een zoon, M einardus, als Emeritus Predikant van Onderwiernm-en-Westerdijkshorn , den 27 Augustus 1776 te Westerwijtwert , overleden en geschreven heeft

Schriftmatige Verklaaringe over het Borgtogtig en Zaligmakend Lijden , .Kruisdood en Begraaffenis van den Heere
Jezus, in 35 Leerredenen , Gron. 1753. 4°.
Zie Boekzaal der Gel. •wereld , van het jaar 1776 Sept. bl.
400 en Decemb. bl. 735-741; van Abkoude en Arrenberg,
Naagrnregister van Nederd. Boeken ; Chalmot, Biogr. Woor-

denb. ; Biographie Nationale ; Biographie Universelle.
ANTONIDES VAN DER GOES (JoliA.NNEs) gehoren den 3 Mei
1647 te Goes , naar welke stad hij zich noemde , was een zoon
van geringe doch eerlij ke lieden , Ant o n i Jansen en 11 a g d a1 en a S tena er t s. B it , wiens eigenlijke naam , naar het gebruik
van dien tijd , dus eigenlijk J an A n t o n i s z. was , kwarn in zijn
vierde jaar met zijne ouders te Amsterdam , alwaar hij de Latijnache scholen bezocht , die toen onder he bestuur stonden van den
vermaarden A d r i a n u s Junius, terwiji hij ;in bijzondere uren
ook het onderwijs van J a cobu s Co cc ejsu s, eertijds Conrector te
Haarlem, genoot.. Der Latijnsche taal magtig geworden zijnde , en
zich geoefend hebbende in de wiskunde, begon hij zich op de Latijnsche .dichtkunst toe te leggen , doch het lezen der dichtstukken
van H o oft en Vondel boezemde hem smaak en genegenheid in
voor de- Nederduitsche dichtkunst. Zijne eerste proeven waren
vertalingen uit Horatius, Ovidius, Silius Italicus en anderen. Daarna vervaardigde hij een Treurspel : Trasil of overeen voortbrengsel van vernuft , maar van
rompelt Sina ,
een wild en ongeregeld vernuft , waarin onder anderen een Aartspriester der Sinezen voorkomt , die den Keizer, , tegen twee Christenen waarschuwd , door het voorbeeld van Mo n t e z u m a, At abaliba en geheele geschiedenis van Mexico en Peru , die hij
den Keizer verhaalt. Doch niettegenstaande deze gebreken droeg
het den lof van den grooten V on del weg. Dit moedigde den
jongeling aan om zijne krachten verder te beproeven , en men zag
van tijd tot tijd eenige zeer prijzenswaardige stukken van hem in
het licht verschijnen , als : het Verbond der Deensche Majesteit
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en der Fereenigde Nederlanden ; de Nederlaag der Turhen, ;
het Tweede burgemeesterschap van den Beer Lambert Reinst,
en meer andere. Hierop kwam de Teems in Brand,' dat in het
jaar 1667 gevolgd werd van het gedicht op den vrede van' Engeland met Nederland te Breda gesloten , getiteld : Bellone aan
Band. Dit . gedicht munt vooral door eene schitterende verbeeldingskracht en bij uitstek vloeijende versmaat nit , • en deed dan
ook de kunstkenners versteld staan terwiji Vondel uitriep : » Het
» is zoo schoon , dat ik er mijnen naam wel onder zou willen zetten."
Inmiddels bekend geworden zijnde bij Did e r i k Buisero,
Heer van Heeraartheiningen , nam deze hem onder zijne bescherming en stelde hem in de gelegenheid om de apotheek , -waar zijne ouders hem als leerling hadden besteld , te verlaten en zich aan
de hoogeschool te Utrecht op de geneeskunde toe te leggen , hetwelk hij met zulk een goed gevolg deed , dat hij in het jaar 1673 ,
na het verdedigen van eene Verhandeling over de draaijing des hoofde
tot Doctor in de Geneeskunst werd bevorderd.
Nog te Amsterdam zijnde, was hij lid geworden van het Kunstgenootschap , onder de zinspreuk : Nil volentibus arduum , en had
deel genomen aan het vertalen en berijmen der treurspelen door die
Kunstgenooten uitgegeven , namelijk Agrippa , of de gewaande Tiberinus en Orondates en Statira , en aan het opstellen van hunne
blijspelen het Spookend Weeuwtje , de Gelyhe Twelingen
van
Plautus en andere. Men behoeft Orondates en Statira maar
in te zien , om de trekken van zijne hand er in te ontdekken , die
zich in het eerste bedrijE van dat treurspel dadelijk opdoen. Doch
zijn vlugge geest Ion- zich Diet in het genootschappelijk keurslijf laten inrijgen , en eenig ongenoegen met A d r i a a n Pe 1 s, de voornaamste der leden van dit Kunstgenootschap , gehad hebbende ,
scheidde hij *tit die rijmersbent.
V6or hij nog de Hoorfeschool verliet gar hij het voornaamste en
beste zijner werken de ur-strootn in 1671 , naauwelijks • vierentwintig jaren oud zij-nde , in het licht , dat met geen minder geestdrift
dan? het vorig dichtstuk ontvangen en met lofdichten van Vonde I,
Six, Huygens, Vollenhove,Oudaen, Francius,Bake, Kaspar Brandt, Buisero en andere vereerd werd, en
geen ',wonder , want het is een der beste dichtstukken , die wij in
beschrijvende poezij bezitten , en een parel aan de eerkroon door ondersckeidene Dichters aan het vaderland geofferd. Zijn begunstiger Bu
sero, inmiddels Gecommitteerde wegens Zeeland ter Adtniraliteit op de
Maze geworden zijnde , kreeg daardoor gelegenheid om hem het ambt
van eerste Klerk ter Secretarie van dat Hof te bezorgen , ten einde zijn
ne dichtoefeningen , onder meer onbekrompen' omstandigheden voort
te zetten. Nu waren alle beminnaars en hoogschatters in verwachting dat hij zijne belofte openlijk in de voorreden van zijnen Irstroom
gedaan , zou nakomen en een well van stichtelijke ernsthaftigheid voortbrengen , namelijk het Leven van den Apostel
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Paulus, dat hij voorhad in heldendicht te bewerken , en even
ale V i rgili as de Eneas gedaan had , in twaalf boeken of te deelen; doch hij mogt aan dit verlangen niet voldoen, want in 1684
werd hij van eenebloedspuwing aangetast , die hem den 18 September des zelfden jaars ten grave sleepte. Bij zijne echtgenoote S nzanna Bor rem a n s, zuster van den Predikant Pe tr us Bo rremans, liet hij geene kinderen na. Zone dood werd door de
voornaamste dichters onder zijne tijdgenooten in deftige lijkzangen
betreurd ; allen te vinden achter zijne Gedichten, die zijn vader in
1688 , te Amsterdam in 4to in het licht zond. In 1705 kwam er
eene tweede druk van die Gedichten nit en in 1714 verscheen een
derde druk , onder opzigt van David van Roogstraten,
voor waken 's dichters welgelijkend afbeeldsel door P. v a n
Gunst , naar de schilderij van Lud olf Bakhuizen, is geplaatst. Zelfs de groote Bilder d ij k heeft 'de Gedichten van
An t o n i d e s waardig gekeurd ze met ophelderende aanteekeninflen in 1827-1836 op nieaw in het licht te zenden ; van den
Ystroons bestaan onderscheiden afzonderlijke uitgaven , de laatste is
in 1838 , mede net ophelderende Aanteekeningen en tevens met
het portret van den Dichter er voor , door Wi tse n Geysbeek
bezorgd. De spreuk van Anton id es was : Substitit unda (het
water is stil).
A n t on ides was ongetwijfeld , niettegenstaande hij slechts den
ouderdom van zevenendertig jaren bereikt had, een der eerste en
stoutste diehters , op welke ons vaderland roem draagt , wiens dichtvruchten zich door levendigheid vane verbeelding, verhevenheid van
vernuft, rijkdom van dichterlijke uitdrukking, stoute, oorspronkelijke beelden , meesterlijke besehrijvingen , juiste en welaangebragte
gelijkenissen welluidendheid deftigheid , gepaste verscheidenheid
en stevigbeid van versificatie, boven die van de meeste zijner tijdgenooten onderscheiden. Zijne ,beelden zijn wel eens wat ver gezocht , niet altijd juist , zijn stillsomtijds
is
g
ezwollen
plaats van
Verheven, ook maakt hij nu en dan een al te onmatig gebruik van
de oude fahelleer , en merkt men er van tijd tot tijd een overhelling
tot valsch vernuft, en een streven naar hoogdravendheid in op, doch
deze gebreken zijn geenszins aan armoede of zwakheid, maar veeleer aan den weligen overvloed van zijnen dichtader toe te schrijven , doch niettegenstaande deze gebreken worden de uitstekende
verdiensten van dezen dichter nog bewonderd en op prijs gesteld,
door ieder die eenig besef van en gevoel voor ware poezij heeft.
Zie Het Leven van Joannes Antonides vau der Goes achter zijne
gedichten; van Roogstraten en Bronerins van Nidek,
Groot Algeria. Hist. Woordenb.; P. de la Rue, Geletterd ZeeL,
bl. 388-392; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; van Kampen, Geschied. der NederL Lett. en Wetens. ,
D. I. hi. 353-359; Biographie Nationale; Collot d'Escury,
Holland's roem in Kunst. en Wetens. , D. IV. St. II. A. 213--!
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221, 223-226; Witsen Geysbeek, Woordenb. tier Nederd._

Dichters ; Biographic Universelle ; Aonst• en Letterb.
voor het jaar 1846 , D. I. bl. 354 ; Aanh. op het Woordenb.
van Kunst. en Iretens. van. G. Nieuwenhuis.
ANTONIE, bijgenaamd DE SCHILDER heeft zich , tijdens den opstand tegen Spanje , in meer clan eenen gevaarlijken aanslag ten dienste van de goede zaak laten gebruiken. Zoo was hij een der voornaamste die in 1572 de verrassing van Bergen in Henegouwen voor
Graaf Lode w ij k van Nassau mogelijk maakte. Ook toonde hij
zich bereid om ten voordeele van die van Haarlem den dijk tusschen Amsterdam en Naarden met eenig yolk te bezetten , doch deze aanslag werd door die van Amsterdam verhinderd. Op den terugtogt werden zij door de Spanjaarden achterhaald en bijna alien
gedood. Het hoofd van Antonie en van eenen anderen , Philippus
de K o n i n g genaamd, werd door de Spanjaarden in de Stad geworpen,
Tot weerwraak hiervan deden de Haarlernmers twaalf gevangen
Spanjaarden het hoofd afslaan , en die in cen vat gekuipt hebbende ,
van eenen molen tot in de loopgraven der Spanjaarden afrollen ,
met dit bijschrift : » De Haarlemmers zenden deze schatting van
a den tienden penning aan A 1 b a , en hebben er tot intrest nog
» twee willen bijdoen."
Zie Kok , Vaderl. Woordenb. D. IV. bl. 1185.
ANTONIE (JormEn). Zie HAPT (ANTONIE VAN DER).
ANTONI I (Jaconus) of JACOB ANTONISZ. geboren te Middelburg ,
was Hoogleeraar in het kerkelijke regt, Zanger der kerk van St. Gudula to Brussel, en Generaal Vicaris van H en drik de B er g e s,
Bisschop van Kamerijk. Hij heeft geschreven .
De Praecellentia Potestatis Imperatoriae, Antv. 1502 et Rom.
1503. 4°, van welk boek de groote E rasmus een uitmuntendgetuigenis
geeft in eenen brief aan A n t on i i zelven geschreven. Hij roemt des
schrijvers levendig vernuft in Bien hoogen ouderdom. Zijne onvermoeide naarstigheid bij het genot van den overvloed der tijdellike
goederen , zijnen werkzamen geest bij zoo veel bewinds en eindelijk ,
in zijn kort en bijna ter loops opgesteld werkje, zijne onderscheidene proeven van allerhande geleerdheid en kennis in alle deelen ,
van beide de Regten , alsmede der Godgeleerdheid , der Geschiedenissen en van de meeste , zoo oudt als hedendaagsche schrijvers.
Zie P. de la Rue , Geletterd Zed., bl. 3 en 4 ; H. v (a n)
B (eusse n) en II. v (a n) R (11 ij n), Kerkel. Outh. der 7 Vereen.
Prov., D. IV. St. II. bl. 44; Kok , Vaderl. iroordenb.; C ha
m o t , Biogr. Woordenb.
ANTONIS (Annum). Zie METIUS (ADRIAAN).
ANTONISZOON (JACOB), bij het zeevolk gemeenlijk JAAP TUN
genoemd , geboren te Haarlem, heeft met moedigen ijwer het vaderland
helpen winnen en blijven verdedigen. Na als Scheepsbevelhebber
Brielle te hebben helpen veroveren , vertrok hij near Noord-Holland,
waar hij zich als Kapitein van de zcogenoemde kleine galei , op het
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Haarlemmermeer,. tiidens het beleg van Haarlem door de Spanjaarden , manmoedig gedroeg. Zoo joeg hij den 21 Februarij 1573 ,
bij het Penningsveer, de Amsterdammers, die aldaar den dijk wilden doorsteken , op de vlugt , veroverde eenen vijandelijken damlooper , waarvan het meeste yolk doorschoten en doorstoken was,
en de overigen werden opgehangen. Vijf dagen later kwam hij Kapitein Gerard de Jong te hulp die de groote galei voerende,
en alleen op de Amsterdamsche vloot ingevaren, zijn schip verloren had. A n t on i s z o o n viel met eenige andere Kapiteins op den
vijand aan , en ofschoon deze de veroverde galei reeds twee uren
in zijne magt had gehad , veroverde hij die weder, en daarin eenige vijanden vindende , die er zich in verborgen hadden , deed hij
deze dadelijk aan de ra ophangen. .Hunne overwinning vervolgende , joegen ze den vijand verder na en veroverden nog een nieuw
karveelschip vol Spanjaarden en Walen , die zij alien doodstaken ,
behalve 3 of 4, die zij , benevens het hoofd van eenen Kapitein ,
naar Haarlem zonden.
Vervolgens diende Anton is z o o n onder den Admiraal v a n
Duivenvoo rd e , met eenen boeijer van zestig last , met 50 koppen bemand , waarmede hij , met den vloot des Admiraals tilt het
Vlie naar Duinkerken stevende , toen de Spaansche zoogenaamde
onoverwinnelijke vloot onze stranden naderde. Later werd hij ViceAdmiraal der oorlogschepen , welke voor de haven van Duinkerken
kruisten , ten einde de Spanjaarden het uitzeilen te beletten. Hier
werd zijn schip , terwijl hij uithoofde van ziekte aan land was , door
eenige Duinkerksche zeeroovers , aangetast , en geraakte in een allerhardnekkigst gevecht. Eindelijk , op de hoogte van Calais omsingeld en geenterd , streed men nog man tegen man , met de vijanden , toen het yolk , zich overmand en het schip genoegzaam overmeesterd ziende , den brand in zijn eigen kruid stak , waardoor zij
met velen van de vijanden , die reeds op het schip waren in de
lucht vlogen en alzoo alien sneuvelden , behalve weinigen die met
zwemmen den dood ontkwamen. Het schijnt dat Anthoniszoon
onder de ziekte , waaraan hij destijds leed , bezweken is , althans
men vindt verder niets meer omtrent hem geboekt.
Zie Bo r , Nederl. Oorlog. B. XXVI. bl. 52. Van Meteren
Historic van de Oorl. en Geschied. der Nederl. , D. V. bl. 298 ,

.Korte wegens het voorgevallene in de Spaansche
beleger. der stad Haarlem, , bl. 43.-45; A P. van G ron in-.
139 141.
gen , Geschied. der Watergeusen
-

een Amsterdammer van aanzienlijke afkomst , die in 1544 , 1546 , 1548
en 1550 tot Schepen en in 1567 tot Raad zijner geboortestad verkoren werd , was een meesterlijke Schilder. Op het voormalig Stadliuis , thans Paleis , aldaar hing op de Thesaurie eene afbeelding
dier stad van zijne hand , haar verbeeldende in den toestand zoo
ANTONISZOON (Koaraus) , of 'CORNELIS TEIJNISSE

als zij zich vertoonde in hare eerste bemuring , die in het jaar 1482
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begonnen werd. Dit stuk was door hem in 1536 , Poen hij schutter van de Voetboog-Doelen was , geschilderd. Later heeft hij ook
het zelfde oude Amsterdam , met zijne kerken , kloosters en andere gestichten in 12 houtsneeplaten gebragt en aan Keizer K arel V opgedragen. Voorts zijn er van hem nog eenige oude schutterstukken voorhanden , onder anderen een , bekend onder den naam
Ook schrijft men hem zekere alvan de Braspenning-maaltjd.
legorische plaat toe , verbeeldende den vrede , de eendragt en de
liefde , welke men , niet zonder waarschijnlijkheid , houdt voor
eene zinspeling op de twisten met de Herdoopers , zoo hevig in die
tijden.
Zie Houbraken, Schoub. der Schild., D. I. bl, 22 en 23;
W a g e n a a r, Gesch. van Amst. , St. VII. b1.60 en 82 , St. X,
bl. 229 en volg.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; Collot
d'Es curt', Holl. Roem, D. III. bl. 212; Immerzeel,

Levens en Werhen der Kunsts. ; Biogr. Universelle.
APEL (WILLED' TERNooy) , geboren te Amsterdam den 21 November 1799 , nit deftige burgerouders , ontving eene , naar hunnen
stand , beschiade opvoeding, doorliep alle lagere scholen met hoogen lot, en werd daarna als leerling in eene Apotheek geplaatst.
Dit was echter niet zijne keuze. Van zijne eerste jeugd of had hij
groote begeerte om Predikant te worden , doch door omstandigheden van allerlei aard was 14j gedwongen zich hierin te verloochenen. Met last en ijver was hij echter bij zijnen patroon werkzaam
vooral ter wille zijner ouders , tot dat hij tot den handelstand
°verging en daarin dan ook gedurende eenige jaren bled. In dien
tijd leerde hij Katharina Frederika Korte, van Halle, bij
Havelberg geboortig , kennen , trad met haar in den echt , en leefde met baar nog eenigen tijd in Arnsterdam.
Aanhondend was hem intusschen de begeerte zijner jeugd bijgebleven,
en niets verlangde.hij vuriger dan zich aan het Herders- en Leeraarambt
toe te wijden. Na zich daartoe te Amsterdam , met behulp van eenige
vrienden, in de voorbereidende wetenschappen te hebben geoefend, ontdeed hij zich dan ook ten laatsten van zijne zaken , begat zich met
zijne gade ter woon naar Utrecht, studeerdg aldaar bijna vier jaren , werd bij het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht Proponent
en eenige dagen daarna tot Predikant te Vreeswijk beroepen- Van
daar vertrok hij naar Berkel-en-Hoderijs , waar hij ruim vier jaren verbleef, gedurende welke tijd hij voor onderscheidene beroepen bedankte, doch toen de gemeente van Vlissingen hem begeerde , ging hij derwaarts , en hield er den 11 November 1832
zijne intrede. Nog Been tien jaren mogt hij in die gemeente werkzaam wezen , want reeds den 14 Jannarij 1842 ontsliep hij onverwacht , na eene ligte ongesteldheid van slechts winige dagen.
Ook als schrijver was hij met roem bekend; getuigen de navol•
,

gende werken, waarvan enkele meermalen herdrukt zijn:
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Gods lankmoedigheid omtrent zondaren, naar aanleiding
van Luc. XIII. vs. 6-9 , een woord voor den tegenwoordigen
tfid niet geheel ongepast Vliss. 1833. '
Jezus Christus als de Koning van zijn rk en de Heer
gemeente , voorgesteld in seven Leerredenen over de brieven aan de gemeenten van Klein-Azie, volgens Openb. II en
III. Vliss. 1834.
Optvekking tot getrouwe waarneming van elke openbare Godsdienstoefening of overdenking aver Matth. XVIII vs. 20. Vliss.
1835.
De .Heilige Geest , in deszelfs invloed en werking voor den
rnensch tot zone bekeering en heiliging, buiten alien twjfel
onmisbaar. Vliss. 1835.
Viertal Leerredenen over versehillende Onderwerpen.
Vliss.
1837.
Vliss. 1839.
Tweede viertal Leerredenen.
De genezing van den Syrier .Naiiman. Vliss.
Brief over Joh. XII. vs. 27 en 28a , tevens of wel bepaald
geschreven ten geleide van eenige treffende dichtregelen , ten
opschrift hebbende : De zondaarsliefde van Jezus, vervaardigd
door een Israeliet. Vliss.
Na zijn overlijden kwamen in het licht:
Nagelatene Leerredenen.
Vliss. 1843 , terwijl ook de Boekzadi menige bijdrage van zijne hand bevat.
APELDOORN (JAN) , geboren te Amersfoort den 27 Januarij
1765 , had zich onder J ordan us Hoorn' op het teekenen en
schilderen toegelegd , en vestigde zich to Utrecht , waar hij zich
met het geven van onderwijs in de teekenkunst bezig hield.
In het jaar 1807 of 1808 werd hij door Koning Lod ew ij k benoemd
tot teesenmeester bij de koninklijke paadjes, met den titel van Profeskor doch hij bedankte voor die ► post. teekende met Oostindische inkt en sapverw , en schilderde landschappen uit de schilderachtige streken van Gelderland en Utrecht naar het leven , doch zijne
teekeningen verdienen de voorkeur. Ook heeft hij miniatuurportretten vervaardigd. Hij overfeed te Amersfoort den 10 Februarij 1838.
Zie I m m e r z eel, Levens en Werken der Kunst&
APHERDIANUS (PETRUS) zie AFFERDEN (PETER VAN).
APITUS (GEomus) zie EPISZOON (JORRIAAN).
APOLLONI1 (Gumumus) , geboren' te Vere , waar zijn vader
Burgemeester was , werd in het jaar 1627 Predikant te St. Anna
ter Muiden. Van daar in het jaar 1631 beroepen te Middelburg ,
zag hij zich , voor het jaar 1652 , na het vertrck van den benoetnden A 1 exa n der M orns naar Amsterdam , in diens plaats tot
Hoogleeraar en Curator van de Doorluchtige school aangesteld. Hij
overfeed in het begin van Januarij 1657 , en' heeft geschreven :
Jus kiajestatis circa sacra sive Tractatus Theologicus de
B.
Jure Magistratus Circa res Ecclesiasticas , oppositus Cl.
Professoris N i c o la i V e de 1 i i tractatui de Episcopate
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C o ns t an tini Magni , ex auctoritate et jussu Classis Walachrianio adornatus. Mediob. Zeland. 1642, 1643. II tom. 8vo. (1).
Dit werk diende voornamelijk ter wederlegging van hen , die de
overheden eene onbepaalde magt in kerkelijke zaken toestonden.
Voorts Consideratio controversiarum ad regimen Ecclesiae ,
quae in Anglia agitantur , Londini 1644. 8vo.
Grallopaeus detectus , sive epistola responsoria ad D. J o d.
Larenutn etc. Mediob. 1747. 8vo. (2).
Cork verantwoordinge op de Apologien van P i e t e r L an sb erg en, gewesen en ontslagen Predicant en nu AfedicOnmeester, , ghestelt en voorgedragen aen alle de Litmaten der
gemeente Christi tot Middelburg.
Niddelb. 1647. 8vo.
Tractaet van eenige bijsondere deughden der kinderen Gods
enz. Niddelb. 1652. 12° , ibid. 1670. 4°.
bisputationes Theologicae de Lege Dei , in quibus Natura
legis divinae , ejus actus et species , proprietates , perfectiones
omnesque controversiae explicantur , quae Orthodoxis cum
Pontificiis , Socinianis , Antinornis aliisque intercedunt , de
illa materia : Publicis Disputationibus et Praelectionibus in
lllustri Scholae Medioburgensi propositae , Londini 1655. 12°.
Corte aenmerkingen over de nature en onderhoudinge van den
Sabbath, Utrecht 1659. 12°. Na des schrijvers dood door zijn
zoon uitgegeven.
Zie P. de la Rae, Geletterd Zeeland , bl. 244 ; IC o k , Faderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Biographic Nationale.
APONIS (GEoRms) zie EPISZOON (JuRmAkN).
APORTANUS (GEoacaus) , of zoo als hij eigenlijk heette JURJEN
VAN DEN DARE was geboren te Zwolle , waar hij , na in bet Broederconvent te zijn onderwezen , tot Conrector der Latijnsche scholen
werd aangesteld , tevens tot Meester der vrije kunsten bevorderd.
Vervolgens door E d s a r d Graaf van Oostfriesland , tot Leermeester van diens kinderen beroepen , vertrok bij derwaarts. Tot nogtoe de Roomsch Katholijke belijdenis toegedaan , doch eenige smaak
in de Hervorming krijgende, nam hij het geestelijk gonad aan ,
ten einde in de gelegenheid te zijn het Evangelielicht merle te
helpen verspreiden , te dies einde werd hij in 1520, door Graaf
Edsa rd naar Emden gezonden; doch als de Priesters hem uit de
kerk weerden , predikte hij met goedvinden van den Graaf , en aan•
gezien de Emders hem verlangden te hooren , eerst buiten in het
open veld , onder toevloed van eene groote menigte. Kort daarop
(1) Hiertegen kwam van eenen ongenoemde Grallae seu were puerilis
cothurnus sapientiae , quo se jactat apud imperitos Guil. Apollonii etc.
Franek. 1646. 8°.
(2) Dezelfde ongenoemde schrijver schreef bier tegen : Grallator furens
etc. Fraud. 1647. 8°.
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leidde hem het volk in weerwil van de Priesters te Emden. in de
Groote Kerk op den Predikstoel , waarop hij de Evangelieleer atom
zoo krachtig verkondigde , dat men de Roomsche leer verzaakte en
de Hervormde aannam. Vier jaren predikte A p or t a • u. s als. eerste
Hervormde Predikant alleen te Emden , doch- kreeg in het jaar
1524 tot ambtgenoot Her m a n n u s Henri c i, die eerst onder de
twaalf Emder Priesters was , doch nu mede de Hervorming was
toegedaan. In den beginne had hij groote moeite om de Roomsch
Katholijke eerdienst nit de Groote Kerk te Emden weg te krijgen.
r Nonnik of
Daarna had hij eenen hevigen strijd met een Jakobijne
Prior van het Jacobiter klooster te Groningen, Laurent i u s genaamd ,
die met groote opgeblazenheid de Hervormde leer te Jengum in
Reiderland veracht had , en in 1626 to Oldersum in Oostfriesland
een opentlijk twistgeding met A p or tanus en andere Hervormde Leeraars aanging. riadat A p o r t anus bier , zoo , als.00k nacterhand in een gesprek in 1527 te Norden gehouden, en vervolgens tegen
de Wederdoopers , uit den boerenkrijg overgekomen , de Hervormde
leer moedig verdedigd had , is hij in 1530 overleden , den roem
nalatende , van een man van groote geleerdheid te zijn geweest.
Zie van Hoogstrat en en Brouerius van Nidek, Groot
Algetn. Hist. Woordenb. ; Ypeij en Dermout, Geschied. der
Nederl. Here. Kerk, D. I. Aant. bt. 34.
APOSTOOL (CoRNELis) , was een zeer ervaren kunstkenner , die
tevens de schilder- , teeken- en graveerkunst beoefende. Ter nitbreiding van zijne kennis deed hij. eene reis door Frankrijk en Italie , en vervaardigde op die reis teekeningen en sehetsen. In het
jaar 1809 reeds tot Lid der vierde klasse van het Holtandsch Instituut benoemd, werd hij in 1814 tot Bestuurder van het Koninklijk Museum van schilderijen , oudheden enz. te Amsterdam aangesteld. In het volgende jaar was hij een der Kommissarissen om
de door de Franschen nit dit land weggevoerde schilderijen en
prenten van Parijs terug te halen. Bij Koninklijk Besluit van 20
Februarij 1816 tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw benoemd werd hij vervolgens tot toegevoegd Lid bij de Koninklijke
Akademie der Schoone Kunsten te Antwerpen verkozen , en in het
jaar • 1820 tot Lid van den Raad van Bestuur bij. de Koninklijke
Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam aangesteld. Hij
overleed den 10 Februarij 1844, in den ouderdom van 81 jaren.
Zie van Eynden en van der''Willigen, Geschied. der
Vaderl. Schilderk. , D. III. bl. 325 en. 326; 1 m merzeel, Levens en Werken der Kunstsch.
APOSTOOL (SAMUEL) , geboren te Amsterdam in 1638 , nit
het geslacht A p o s t o o I, hetwelk in 1581 uit Vlaanderen vtugtte
en zich te Amsterdam vestigde. Ofschoon hij in de Cieneeskunda
had gestudeerd , werd hij in 1662 Leeraar bij de Doopsgezinden
(1) Men zie hieromtrent nader het art. Abraham s z (G alenu s).
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te Amsterdam en geraakte in .1664 met zijnen . ambtgenoot G a1 e n u.s Ab rah a msz in geschil , hetwelk zoo hoog liep dat zij zich
van elkander stheidden en twee afzonderlijke gemeenten vormden (1).
Men heeft van A p o s t o o 1 niet dan een klein werkje onder den tad:
Veritatis exercitatio
aan welks bewerking zijn ambgenoot .S a mu el de D ey 1 hem behuipzaarn was. Hij overfeed in 1699.
bl.
Zie Comme1in, Beschrijvinghe der Stad Amsterdam
500 ; H. S c h ij n , Deduct. plenior. histor. Mennonit., Cap. XV
et XVIII; Mosheim, Instit. Hist. ecles., pag. 1012; Feller,
Biogr. -Univ.; Chalmot Biogr. Woordenb.; Biographic Nationale; Biographie Universelle.; S. B 1 a u p o t ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Holland , Zeeland enz. , D. I. bl. 63,
293 , 336 en 341.
APPEL (JAcos), geboren te Amsterdam den 29 November 1680
uit een braaf burger geslacht , ontving eerie goede opvoeding, en
deed van zijne kindschheid of eene bijzondere ,neiging voor de
schoone kunsten blijken , door met de pen te teekenen of mannetjes en beestjes van papier te knippen enz. Men plaatste hem
onder de leiding van den landschapschilder Timoth eus de Gra e f
De lessen van deze kunstenaar , evenals die van David v an de r
Plaes, die hem inzonderheid naar het kunstwerk van Tempesta
liet teekenen , deden hem reeds vroeg groote vorderingen maken.
Na zich aldus onder -va n d e r P 1 a e s te hebben geoefend
ging hij eenige tijd op Kraijenest in de omstreken van Haarlem doorbrengen , waar hij sehoone gelegenheid vond om het landschapschilderen naar de natuur uit te oefenen , in hetwelk hij zoo
gelukkig slaagde dat hij op zijn achttiende jaar reeds een . goed
schilder was. Na een tweejarig verblif, aldaar begaf hij zich naar
's Gravenhage en andere plaatsen onzes vaderlands , en kreeg daar
veel te doen . Van hier door zijne.ou'ders naar Amsterdam teruggeroten , ging hij op zijn tweeentwintigste jaar een huwelijk
Vervolgens zich te Zaandam gevestigd hebbende , gaf men hem aldaar eene menigte portretten , historiestukken en landschappen te
schilderen , zoo voor de. aanzienlijkste lieden dier plaats als van die
der omliggende steden. Later weder in zijne geboortestad teruggekomen , zette Appel aldaar eenen schilderswinkel op , met allerlei
soort van kunstwaren , die destijds tot sieraad van huizen en tuinen
gebruikt werden , welke hij onder zijn opzigt door jonge schilders
liet vervaardigen ; terwij1 hij zelf zich bezig hield met het schilderen van zalen , lamers , zolders , deur- schoorsteen- en andere
schilderstnkken, waarvoor hij goed betaaid werd. Vooral waren zijne landschappen zeer gezocht , ofschoon hij mede goed in geschiedkundige onderwerpen en portretten slaagde. Men kan zeggen dat
het geluk hem tot op den laatsten oogenblik van zijn Leven bijbleef; want naar bed gegaan zijnde, zonder eenige de minste ongesteldheid te gevoelen , werd hij den volgenden morgen den 7 Mei
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1751 dood op zijne legerstede gevonden. Zijn portret komt voor
bij van Go 01, Nieuwe schouwb. der Nederl. kunstsch. Hij liet
eenen zoon na mede Jacob gebeeten , die ook een goed schilder was.
Zie, behalve van Goo!, D. II. bl. 158-165 , Kok , Faded.
Woordenb.; Chalmot, Biogr. Ifoordenb.; Biogr. Nationale;
Algem. Woordenb. der zatnenl.; Immerzeel, levens en werken der kunsts.; Biographic Universelle.
APPELDOORN (Plans) kwam in het jaar 1650 van de klassis
van Walcheren , waarbij hij waarschijnlijk Proponent was , als Predikant te Batavia. Den 28 November van dat jaar naar Amboina
beroepen zijnde , ging hij den 29 December geweldig aan over de
wijze , waarop men de Predikanten van Batavia verzond. Den 2
Januarij daaraanvolgende was er over dit tieren en aangaan als ook
over zekere leerrede , die hij over Psalm 3 vers. 2 gehouden had
veel moeite in den Kerkeraad waarover hij zich zeer slecht verdedigde ,
hoewel hij daarna zediger en zachter antwoord gaf. Hij bleef echter bij zijn beweeren , dat hij de wijze van beroepen en verzenden ,
zoo als die in Oost-Indio plaats had, niet voor Goddelijk hield ; maar
wel die , welke bij loting geschiedde , waarover hij naderhand nog veel
moeite had. Evenwel had zijne verzending naar Ainboina voortgang ,
alwaat hij een groot geschil had met zijnen ambtgenoot H e n d r i k
11 a rt o n g over de etfionde , over hetwelk zij het oordeei van den
kerkeraad verzochten , die den 10 Januarij 1652 het gevoelen van
A pp e 1 d o o r n verwierp , waarop hij buiten dienst naar Batavia
vertrok. Hier werd hij in Maart des volgenden jaars door de Hooge
Regering van Indio van zijne afzetting ontheven en weder aangesteld ; doch , alzoo hij nu verzocht ter Avondmaal te gaan , en
met den Voorzitter weder in hooge woorden kwam , werd hij tot
de volgende vergadering uitgesteld, doch toen scheidde hij wederom onverrigter zaken met vele dreigementen tegen de Broeders ,
tegen welke hij ook vervolgens een geschrift bij Hunne Edelheden
inleverde , hetwelk hem echter werd teruggegeven en hij afgewezen. In September leverde hij een opstel aan den Kerkenraad in ,
het weak , ofschoon niet in alle deelen voldoende geoordeeld , evenwel aangenomen werd , waarop de verzoening plaats had en men
hem weder ten Avondmaal toeliet, zelfs werd zijne afzetting in Amboina door de hooge regering te niet gedaan.
Niet lung bleef hij nu weder in rust , want naauwelijks was zijn voormalige ambtgenoot II a rt o n g, in November des zelfden jaars te
Batavia , teruggekeerd of zij geraakten in groot geschil en traden tegen elkander in proces, hetwelk in Februarij daaraanvolgende bij
halvering van kosten werd uitgewezen en Appel do o r n tevens afgezet , terwijl beide gevonnisd werden , om zonder soldij naar het
,aderland te vertrekken. Wat hem verder wedervaren is vind men
niet opgeteekend.
Zie Valent ij n Outi en Nieuw Oost Indien D. III. St. I.
W. 56, D. IV. St. IL bl. 47, 43-49.
-
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APPELIUS (JLug) moet een voornaam schilder geweest zijn
die in de laatste helft der vorige eeuw leefde , terwij1 wij tevens
van hem getuigd vinden , dat de kunstige portretten en fraaije schilderstukken , akin in Zeeland voorhanden , zijnen lof vermelden
kunnen.
'Lie L. B o m m e , Redevoering ter inwijding van het TeekenCollegie te Itliddelhurg bl. 27; van Eynden en van der Wi
l i g en Geschied. der Yaderl. Schilderk. D. II. bl. 216 en 217;
I mmerzeel, Levens en Werken der Holl. kunsts.
APPELIUS (Mr. JEAN HENRI) geboren in 1767 te Middelburg ,
waar zijn vader Predikant bij de Waalsche gemeente was , werd ,
na zich aan de Hoogeschool te Leyden aan de beoefening van alterlei nuttige wetenschappen inzonderheid van de regtsgeleerdheid te
hebben toegewijd , in 1 786 tot Doctor in de beide regten bevorderd., Hij vestigde zich als Advokaat in zijne geboortestad , waar
hij tevens Schepen werd.
Na de omkeering van taken in 1795, nit hoofde van zijne ongemeene kunde en bekwaamheid tot Pensionaris van Zeeland benoemd , werd hij niet lang daarna ale vertegenwoordiger van dat
gewest bij het bewind der Bataafsche Republiek gekozen , waar hij
zich door zijne werkzaamheden en bekwaamheid onderscheidde.
In 1803 tot Raad van finantien aangesteld , werd hij in 1804 lid
van den Staatsraad onder het bestuur van den Raadpensionaris
SchimmeIpenninck. •
Koning L o d e w ij k plaatste hem in 1808 aan het hoofd der
Staatssekretarij , en benoemde hem in het volgende jaar tot Minister van finantien , welk ambt hij behield tot de ineensmelting van
het koningrijk Holland bij het Fransche rijk. In alle die betrekkingen toonde hij groote administrative kundigheden, eene bijzondere geschiktheid tot werken en vooral een buitengewoon helder
doorzigt te bezitten.
Zijne groote bekwaamheden deden hem onderscheiden door Napoleon, die bijna niet dan uitstekende talenten om zich vergaderden , hij werd diensvolgens naar Parijs geroepen en tot Staatsraad
bij de Afdeeling der finantien benoemd. Den 12 April 1814 verliet hij Frankrijks hoofdstad om naar zijn vaderland terug te keeren.
Koning Willem I. stelde hem dadelijk tot Lid van den Raad van
State voor de provincie , Zeeland aan , en droeg hem , bij de vereeniging der zuidelijke en noordelijke gewesten tot het Koningrijk
der Nederlanden , de organisatie van het Finantiewezen in de eerstgenoemde op , en benoemde hem in1815 tot Directeur-Generaal
der indirecte belastingen. In die hoedanigheid ontwierp hij het stelsel van indirectebelastingen. In de zitting der Staten-Generaal
van 1815 hood hij der Tweede Kamer een ontwerp van wet op de
succession aan , dat verworpen werd. Hij maakte zich de aanmerkingen , welke gedurende die zitting gedaan 'waren, ten nutte ,
en in 1817 stelde hij zijn ontwerp , daarnaar gewijzigd , op nieuw
,
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vaor , en toen werd het aangenomen. De Koning beloonde zijne
bemoeijingen, door hem in Junij 1819 tot Kommandeur der orde
van den Nederlandschen Leeuw te benoemen , en stelde de domeinen , de registratie , de in en uitgaande. regten en accijnsen onder
zijn bestuur. In 1820 werd A pp elius, als Minister van Staat
met de algemeene directie der ontvangsten belast , en eindelijk in
1824 tot Minister van Finantien benoemd. ,
Na alzoo gedurende dertig jaren de hoogste tposten bij het finantiewezen te hebben bekleed , overleed hij den 12 April 1828 te
's Gravenhage , aan de gevolgen van het graveel en aanhoudende
verzwakking. Eene zeer welsprekende hulde werd hem bij zijne
ter aarde bestelling op de begraafplaat,s te Scheveningen, den 16
April 1828 , toegebragt door Mr. H. van Royen (1).
In alle betrekkingen , waarin A p p el i u s geplaatst was, heeft hij eene
• onkreukbare eerlijkheid en belangeloosheid aan den dag gelegd. Ook
na zijne verheffing tot de hoogste eerambten , bleef hij den even minzamen en bescheiden man, die hij vroeger geweest was , en liet noch in
zijne , houding, loch in zijne levenswijze, eenige trotschheid of praalzucht blijken. `Van zijne edelmoedigheid strekke het volgende ten
Eens te Brussel geheel alleen in de commedie in eene loge
zittende, werd hij die, als naar gewoonte , zeer burgerlijk oekleed.
was , door vier jonge Belgen, welke daar ook plaats namen en hem
niet kenden zoodanig gedrongen , dat hij de voorste bank verliet
en zonder jets te zeggen achter hen plaats nam. Eenige hooge ambtenaren , dit ziende , boden A p p e I i u s eene plaats in hunne loge
aan , hetwelk hij aannam. Toen de jeugdige losbollen nu zagen
met welk een onderscheid • IA door die Heeren behandeld werd ,
werden zij nieuwsgierig te weten , wie het toch zijn mogt , die zij
zoo verdrongen hadden en men verbeeldde zich hunne ontsteltenis, toen zij vernamen dat het de Directeur-Generaal der indirecte
belastingen was, te meer daar hun geheele bestaan grootendeels van heth
of king , aangezien drie hunner bij de belastingen geplaatst waren.
Ofschoon A p pe l i u s nu door gedienstige aanbrengers al spoedig
te weten kvvam wie het waren , die hem zoo onbeschoft bejegend
'odder' , heeft hij , de zaak als eene jeugdige ligtzinnigheid beschouwende, er hun nionmer zijne ontevredenheid over doen gevoelen.
Zijn wapen was van azuur net eenen appcl met tak en bladen,
alles in natuurlijke kleur.
Zie Vaderl. Hist. ten vervolge op Wagenaar D. XXIX bl.
118, D. XXXIV bl. 240-250 , D. XXXVI. bl. 34 , D. XL. bi.
94, 168, 173, 208, 216, 293, D. XLI. hi. 51, 95 en 160,
D. XLII. bl. 210 en 227, D. XLI1I , passim, D. XLIV. bl. 13,
17-21, 35 en 144, D. XLV. hl. 108; C. van der Aa, Geschied. van den oorlog , D. IV. bl. 403 , 419-422, D. IX.. hi.
,

(1) Zie Kunst- en Letterb., 1828 , D. II. hi 313-336.
.
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80, 81, 91-116, 228 en 229 ; Stuart, Jaarb. van het koningr. der Nederl. voor 1815 , St. II. hi 95, voor 1818 , St. I.
131. 203-233 , voor 1818 , St. I. bl. 179 , voor 1819 , St. I. bl.
197 en voor 1820 , St. I. bl. 239; Galerie Histor. des contemporains Biogr. Nationale ; N. Siegenbeek, in de Hand. van
de jaarl. vergad. der Maats. van Nederl. Letterk.,
gehouden 16
Junij 1828. bl. 50-53; Aanh. op het Woordenb. van kunst.
en wetens. door G. Nieuwenhuis, Biogr. Universelle.
APPELIUS (JollANNEs CONRADUS) nit het graarsehap Tecklenburg
afkomstig, geboren in 1715, werd in 1738, Predikant te Jukwert ,
van waar hij in 1741 tot Predikant en Rector te Appingedam werd
beroepen , hier verbleef hij tot in 1744 , toen hij naar Uithuizen
ging. Van daar vertrok hij in 1751 naar Zuidbroek , waar hij den
2 September 1798 overleed.
Hij was sehriiver van de volgende werken :
Aanmerkingen over den bezwaarlijken en nuttigen dienst
van het Euangelium, Gron. 1762 , 8 0. vierde druk.
Vervoly Bier .danmerkingen, Gron. 1763 , 8°.
Zedig onderzoek wegens twee gewigtige vragen over het
Avondmaal , Gron. 1763 , 8°.
De nuttigheid van de Dennis der Evangelische waarheden ,
Gron. 1764. 8°.
Brief van N. N. tegen de nieuwe Leer der Sacramenten ,
Gron. 1768. 8°.
DO Hervormde Leer verhlaard , hewezen en verdedigd tegen
de gevaarlijke misvattingen , Gron. 1769 , 8°.
Uitstap van ..4annzerkingen over het regt gebruik van het
Euangelie , Gron. 1770. 8°.
Brief ter beantwoording van eene vraag , teat eene bekomtnerde doen tnoet om zalig te worden , Gron.
1778 , 8°.
De bijzonderheden van Jezus borgbetaling , nevens de werkzaamheden van Gods yolk orntrent dezelve opgehelderd door
eenige voorbeelden , Amst. 1784, 8°.
Doch het meest is A pp el i us vermaard geworden door zijne
twisten over het Avondinaal , eerst met Egber t us van E e rd e, Predikant te Ten Boer , en later met 11 il le br andus
J a ns sonius, Predikant te Veendam.
Men zie daarover . Y p e ij en D e r in o u t, Geschied. der Nederl.
Here. Kerk , D. I1I , 131. 614-616 en D. 1V , hi. 33 ; voorts
van A b k o n d e en Arrenberg, Naainreif. der Nederd. Boeken ; Brucherus, Gedenkb. van -Stad en Lande, bl. 54, 68,
136 en 240.
APPELMAN (BAREND) , geboren te 's Gravenhage , in het jaar
1640, was een bekwaam landsehapschilder , voornamelijk van Italiaansehe gezigten. Onder anderen op het vorstelijk lusthuis Soestdijk ,
heeft hij eene groote zaal met landsehappen en beelden gesehilderd,
waardoor hij veel roem verwierf. Later schilderde hij dikwijls de
,
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landschappen , welke tot achtergrond dienden , voor de portretten
van J an de Ba an. Appelman overfeed in bet jaar 1686.
Zie A. Hon b ra k en , Schoub. der Nederl. Konsts. D. III ,
bl. 161 ; van Hoogstraten en It rouerius van Nidek,
-Groot Algem. fist. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. lPoord. ;
Immerzeel, Levens en Werken der Nederl. Kunsts. enz. ;
Biogr. Universelle.
APPELMAN (Hearn StmoNsz.), een burger en inwoner van
Amsterdam , werd den 6 Junij 1569 door de bloedraad tot bannissement verwezen , » omdat hij in zijn huis beimelijke vergade» ringen , Predikatien der Mennonieten , en het Nagttnale naar haar
» manier gehouden had. " Vermoedelijk was hij een broeder van
Balthazar Simonsz. Appelman, die in Mei 1578 tot
Schepen en in bet jaar 1590 tot Burgemeester te Amsterdam
werd aangesteld, welk gewigtig ambt hij later nog onderscheidene
malen bekleed heeft terwijl diens zoon W ij nand A p p e l m a n
in het jaar 1589 mede Schepen werd.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ;Chaltnot , Biogr. Woordenb.
APPELMAN (Judi) of JOAN APPELMAN zoo als hij op de Wapenkaart der zesendertig Haden van Amsterdam gespeld wordt , was
waarschijnlijk afstammeling van een der in het vorige artikel vermelden. Bij de verandering door Willem III in 1672 wad hij
tot Raad benoemd en in het volgende jaar tot 'Schepen , welken
post hij later nog vijfmalen bekleed heeft. IN was in 1674 een
der genen die Willem III , Prins van 0 r a nj e , afraadden oin den
titel van Hertog van Gelder en Graaf van Zutphen , hem door de
Staten van Gelderland aangeboden , aan te nemen.
Appel man werd vervolgens tot zeer belangrijke en netelige
• zaken gebruikt ; zoo werd hem , als Raad der stad en als Weesmeester , in het jaar 1689 , nevens Mr. J a cob Boreel en Mr.
Ni col aas Wits en , bet opzigt op de inkomende Fransche vlugtelingen aanbetrouwd , in welke betrekking zij ijverig werkzaam waren , (An die ongelukkigen aan bet werk te helpen. Ook werd
hem , in het jaar 1683 , als aan een der daartoe benoemde Cornmissarissen , toevertrouwd het onderzoek der stukken , die men uit
's Gravenhage verwagtte , betrekkelijk het toestaan or weigeren van
den door den Koning verzochten onderstand , waartoe Amsterdam
niet zeer genegen was. Hierin schijnt hij echter niet naar den zin
van den Stadhouder te hebben gehandeld , althans deze hield hem
in 1688 , toen hij Burgemeester van Amsterdam was , buiten het
geheim van zijnen toeleg op de Engelschen kroon , niettegenstaande de drie overige Burgemeesters Johannes Hudde, Cornelis Geelvink en Mr. Nicolaas Witsen, daarover geraadpleegd waren. Hij werd ,betrokken in de beschuldiging van zekeren Jan Hol , als of hij zich in eenen ongeoorloofden handel
met Frankrijk zou hebben ingelaten , doch dit werd bevonden eene
afschuwelijke lastertaal te zijn en hij ten voile geregtvaardigd. llij
,

overleed den 27 December 1694.
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Zijn portret is door J. 11 o ubr a k en in het koper gebragt , em
te werden gevoegd in de Vaderl, Hist. van . W a g e n a a r en in
de Beschrijving van Amsterdam, van den zelfden schrijver. Zijn
wapen was van zilver met cenen appelboom in natuurlijke kleur,
staande op een terras van sinopel , de stam omslingerd met eene
slang van sabel , met eenen appel in den mail.
Zie Wage na ar, Vaderl. Hist. D. XV, bl. 431; Kok , rads
Woordenb. ; de zelfde A;nsterdainsche JaarboelIen, D. II. bl. 410 ;
Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Scheltema, iStaatkund.
Nederl. ; Algem. Woordenb. der Zamenl. ;
Bilderdijk, Ger
schied. des Fader!. , D. X, hi. 136.
APPELTERE (JOAN CURISTILAN VAN), geboren te Gorincheni in
December 1764 en aldaar overleden 8 Januarij 1786, terwijl hij
zich aan de hoogeschool te Leyden op de Regtsgeleerdheid toelegde, deed zich , hoewel slechts eenentwintig jaren bereikt hebbende,
reeds kennen als een sierlijk dichter, van wien men bij een langer
'even de geurigste dichtvruchten had mogen verwachten. Hij heeft
een dertigtal stukjes medegedeeld in het Taal- , Dicht- en Leterkundig kabinet van G. Brendera Brandis.
Zie Nieuw Woordenb. der Nederl. D ichters , ten vervolge op
Witsen Geysbeek.
APPIUS (N1ArrntAs HAYKO) was in den slag bij Fontenoi , welke
den 11 IIIei 1745 , tusschen de Bondgenooten en de Franschen,
geleverd werd , beveivoerende Kolonel over een regiment ruiterij van
den Prins van II es s en -Homburg, in dienst dezer landen.
Toen hij zag , dat zijn yolk begon te wijken , rende hij ze achterna,
onder het roepen van : sta die van Homburg ! sta ! en bragt ze
dus een en andermaal tot stilstand. Doch , toen zij voor de derde
reize , aan het vlugten geslagen waren , volgde hij ze eindelijk zelf ,
en kwatn er tegen den avond mede te Aalst aan, van waar hij des an.
deren daags aan den Raad van State schreef, » dat het geheele
a Vereenigde Leger vernield was , en dat de deerlijke overblijfselert
s van eenige regementen , zonder tenten en bagaadjen , die door de
a Fransche lluzaren geplonderd waren , te Aalst waren aangekomen."
Doch dit schrijven , hetwelk naderhand , ook door hemzelven bevonden werd niet met de waarheid over een te komen , en zijn wijken zonder last werden hem zoo kwalijk genomen , dat de krijgsraad hem veroordeelde , om den Raad van State en het krijgsgeregt openlijk om vergiffenis te smeeken en om zijnen brief te verscheuren ; terwijI hij voorts van zijn ambt ontzet en onbekwaarn
verklaard werd , om den. Staat immer weder te kunnen dienen. Hij
bad zich echter intusschen de hescherming van de Staten van Stad
en Lande en van de Regering van Groningen weten te verwerven ,
en bleef gerust in deze stad , waar men aigemeen zoo overtuigd
niet was , dat hij zulk eene gestrenge straf verdiend had ; ofschoon
men hem verpligtte , eene verdediging van zijn gedrag , die te
's Gravenhage door bealshanden verbrand werd, openlijk te herroepen.
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Zie Wagenaar, - Vaderl. Hist. , D. XX , bl. 8 en 9 ; BiIde rd ij k , Geschied. des Vaderl. , D. XI , bl. 24Q.
APSEL (WILLEM virt). Zie ABSEL.
AQUAVETERI (JoammEs DE). Zie PALA.EONYDORUS (JO-.
MOINES).
AQUILIUS (Humus) eigenlijk HENDRIK ARENTSZ of ARNTS
geboren te Arnhem , was een bekwaam en geleerd man , niet slechts
als Geschiedschrijver en Latijnsch dichter maar tevens als Godgeleerden en Zedekundige. Het meest bekende zijner werken is :
Compendium Chronici Geldrici, Colon. 1566 , 8° 2e druk.
Colon. 1567 , 8°. Deze laatste uitgave bevat 102 bladz. , van welke
echter bl. 11-73 de Chronijk bevatte , het overige zijn gedichten
(Encomium Gelriae etc.). S c r i v e r i u s heeft in zijne Batavia
Illustrata bl. 36-62 van deze Chronijk opgenomen , met bitivoeging van zeer geleerde en nuttige aanteekeningen.
Voorts zijn nog door hem in het lieht gezonden :
Paraphrasis in orationern Dominicans , et duces Gelricos ,
carmine elegiaco , Colon. 1566.
Moralia , Libelli III.
Progymnasmata de Passione Domini , Libri III.
Zie A. Slichtenhorst, Gelderse Geschied. , D. I, bl. 99
van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Histor, Woordenb. ; Mr. C. W. V o n c k , Voorr. voor
A. 11 u ygen s , Beschrijv. der Stad Doesburg , bl. LVI1 ;
Mr. S. de W in d, Bibliotheek der Nederl. Geschied. , D. I ,
bl. .165 en 543.
AQUILOVICANUS (Norms) , geboortig uit Friesland , F chreef
Examen Thesium Theologicarum Jacobi Capelli, 1624, 8°.
zijnde een onderzoek der Godgeleerde stellingen van Jacob C apelle, wegens de Nederlandsche Kerkberoerten , nevens eene naauwkeurige overweging of het niet beter was, dat men de gevoelens van
Arminius wat inschikte en toegaf , dan die ten eenemaal te veroordeelen en te verwerpen.
Zie van Hoogstra ten en Brouerius van N idek, Groot
Algem. Hist. Woordenb.
ARCERIUS (JoHANNEs) of ARCUERIUS geboren te Noordhoorn
in het Westerkwartier dat tot de provincie Groningen behoort , waar zijne ouders welgezeLen landlieden waren , was cen
kweekeling van den Rector der beroemde school te Groningen ,
R egne rus P raediniu s. Hij legde zich reeds vroeg op de wetenschappen toe en helde spoedig tot de Hervorming over. In
1568 werd hij Rector der Latijnsche school te Franeker , doch om
de vervolgingen van den Leeuwarder Bisschop C uner us Petri,
wegens zijne godsdienstige denkwijze , te ontgaan , week hij in 1572
naar Haarlem', van daar vlugtte hij , wegens het daarna om die
stad gesiagen beleg , naar Leyden , doch begaf zich vervolgens
om meer rust te genieten , naar Emden , waar hij echter niet lang
;
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moet vertoefd hebben , want den 2 October 1573 woonde hij reeds
weder te Delft. In het jaar 1576 , werd A r ce ri us van Purmerende , naar Enkhuizen beroepen , doch daar die stad toen Beene
twee Leeraars kon onderhouden , keerde hij naar Zuid-Holland terug , waar hij eenige tijd vertoefde zonder vaste standplaats te hebben. Hij woonde het Synode van Dordrecht in Julij 1578 bij ,
en teekende daar als Dienaar in de Classis van Leyden. Nog dat
zelfde jaar was hij te Sluis , tot ordening der gemeente werkzaam ,
zoodat den 14 October van dat jaar onder zijne leiding aldaar twee
Ouderlingen en drie Diakens verkozen werden ; doch op het einde
van 1580 , vertrok bij reeds naar Oost- en West Terschelling; ook
bediende hij buitengewoon de kerk te Leeuwarden , van waar hij in
1586 tot Rector der Latijnsche scholen te Utrecht beroepen werd ,
in die betrekking ongeveer vier jaren verkeerd hebbende , werd
hij aangesteld tot Hoogleeraar in de Grieksche taal te Franeker ,
waar hij den 27 Julij 1604 overleed. Uit hetgeen van hem te
Sluis in de acteboeken te vinden is , blijkt dat hij een ijvervol en
tot het in stand brengen der Hervorming rusteloos werkend man
was , misschien was hij te rusteloos.
Hij was in 1568 of 1569 gehuwd met Jaquelin e Lotin,
die hem zeven kinderen baarde , onder welke, behalve de hiervolgende S ix t u s , nog twee zonen J ohannes, die in 1597 Predikant was te Pietersbierum , van waar hij in 1600 naar St. AnnaParochie , en van daar in ion of 1604 naar Altona bij Hamburg
vertrok , waar hij in 1623 nog was ; en Paulus A r cerius , die in
1606 of 1607 aan de Hoogeschool te Franeker tot Doctor in de
Medieijnen bevorderd werd, toen hij reeds Rector der Latijnsche
school te Dockum was; daarna nog vijf jaren het Rectoraat te
Sneek waarnam , tot hij in 1614 werd afgezet , wegens eenen scherpen brief aan Grotius, waarin hij Lubbertus, Bogerman en
andere Friesche geleerden zeer vinnig doorhaalde. Ook had hij
een geschil met, de Senaat der Franeker Akademie in het jaar
1626 , over zeker door hem uitgegeven paskwil, en in 1634 over
hevige bedreigingen aan den Rector Magnificus. Later schijnt de
zaak echter te zijn bijgelegd, althans den 30 Maart 1644 werd
hem de eer vergund openlijk eene oratie Over Christus lijden (1)
te !louden.
De Hoogleeraar A r c e r i us , heeft behalve eenige Oration', uitgegeven :
J a mbli chits de vita Pythagorae , ejusdemque Protreptica,
cum versione latina et notis , Franeq. 1598, 4° , welk werk men
berispte van te veel vermetelheid in zijne gissingen.
Ook prijst men zeer het Codex Arcerianus Lexici Hesychiani ,
zijnde eenigen uit zijnen mond opgeschrevene verbeteringen en
(1) De Passione Dominica,
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aanmerkingen door den geleerden Alberti in zijne uitgave opgenomen.
Voorts heeft hij aan de uitgave der Opera Clementis Alexandrini door Daniel II einsius zijne aanteekeningen toegevoegd.
Nog zou hij eene Commentarius in Joannis Calvini cokechesin hebben geschreven , welke echter niet in het Licht is
gekomen. Bovendien heeft hij eenige werken van P e tr ej us
Tiara uitgegeven.
Zie V r i e m o e t , Athen. Frisiac. , pag. 73-81; Greydan a 8 , Naaml. der Predik. in de Classis te Franeker bl. 127
Kok , Vaderl. Woordenb. ; S ax e , Onoin. liter. Pars IV, p. 90 ;
Chalmot, Biogr. Woordenb. ; van Kampen, Geschied. der
Neder. Lett. en Wetens. , D. I, bl. 277; Ypeij en Dermout,
Geschied. der Nederl. Herv. Kerb , D. II, Aant. bl. 22, 100 en
101; IL W. Steenstra, Oudheidk. Aant. van de Dorpen enz.
der Griet. Barradeet, bl. 49.
ARCERIUS (Suns) , een zoon van den voorgaande , geboren
te Franeker den 13 December 1578 , was in zijne teederste jeugd
een deelgenoot in het omzwervende !even zijner ouders en keerde
ook met hen naar zijne geboortestad terug , waar hij zijne studie
volbragt en in 1596 met de waardigheid van Doctor in de Medicijnen bekroond werd.
Kort hierna word hij door Graaf Willem Lo de w ij k van
N a s s a u , Stadhouder van Friesland , uitgenoodigd om de opvoeding en het onderwijs van zijne beide neven op zich te nemen ,
hij aanvaarde dien post en oefende tevens de geneeskunst te Leeuwarden uit , doch geen smack vindende in de hoofsche levenswijze
verzocht hij zijn ontslag en werd , op voorspraak van zijnen Vorstelijke beschermer,, tot Medicus bij het Leger aangesteld , welke
post hij. onderscheidene jaren, met veel roem doch ook onder
vele gevaren waarnam.
Nadat zijn vader in 1604 overleden was werd hij den 26 April
des volgenden jaars , in diens piaats tot Hoogleeraar in de Grieksche taal aan de Hoogeschool te Franeker beroepen , welke waardigheid hij tot aan zijn overlijden , den .1 Augustus 1623, met veel
ijver en tot groot nut der studerende jeugd heeft waargenomen. Hij
is nooit gehuwd geweest.
Behalve nog eene latijnsche redevoering , zien van hem het licht :
Aetiani et teonis Imperatoris Tactica , cum nova versione
ct animadversionibus, Lugd. Bat. 1613. 4°.
Galeni Pergameni, Paraphrastae Illenodoti , ad Artium
liberalium stadium capessendum, Oratio adhort. It. quod op-timus Medicus , nisi etiarn Philosophus , non sit.
Franeq.
1616. 4°.
Qok bragt hij iets tot de door Pe t r us Scriverius bezorgde
uitgave van : V e g e t i i aliorumque aliquot I'eterurn de Re Militari.
,
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Zijne spreuk was: Mors sola fatetur quantula volt hominum
corpuscula, (de dood alleen laat blijken hoe nietig der menseheu
ligchamen zij n).
Vriemoet, Aiken. Frisiac. pag. 127-132; Chalmot,
Biogr. Woord. ; Konst- en Letterb. voor 1836. D. I. hi. 355.
ARCKEL (CoaNzus vAN), geboren te Amsterdam den 3 October
1670, kwam in zijne vroegste jeugd , met zijne ouders te Rotterdam woven , waar hij onder de leiding van J o a n n e s Sylvius,
destijds Rector der Erasmiaansche scholen , de gronden der kennis
van talen en wetenschappen legde. Van daar vertrok hij naar Amsterdam , om zich , aau de kweekschool der Remonstranten aldaar,
eerst onder Jean le C fere en daarna onder Filip van L i mb u r g in de wijsbegeerte , talen en godgeteerdheid te oefenen. Den
loop zijner studien gelukkig volbragt hebbende werd hij in 1696
Predikant bij de Remonstranten te Brielle , van waar hij in 1700
naar Delft werd beroepen. Naar Rotterdam vertrokken in 1703 ,
overfeed hij aldaar den 29 September 1724 , en liet een zoon na
ter onderscheiding van zijnen vader C o r ne 1 is van Ar ck el Corn z.
genoemd, die in 1742 Predikant der Remonstranten te Waddinxveen werd , van daar in 1747 mar Rotterdam ging en na den 11
September 1769 van de dienst ontslagen te zijn den 28 Februarij
1783 overfeed.
Den varier gaat na dat hij een welsprekend en bekwaam Prediker een minnaar van de letteren en gedenkteekenen der ouden was
ook tokkelde hij vrij gelukkig de Nederduitsche her. Uit dien hoofde
hield hij gemeenschap met de voornaamste dichters van zijne tijd;
Francius, Broekhuizen, Vollenhove, Moonen, de
Brandten, Roogstraten, Viaming, de Haasenz. Bij wiehij
tevens , even als bij alien, die hem kende , ook om zijne aanminnigezeden en aangenamen om gang , zeer in achting stood.
Hij heeft uitgegeven :
Ha dri a n i J u n i i Hornani , medici , Animadversa , ejusdemque de coma commentarius , ab auctore innumeris in locis emendates et insignibus supplementis locupletata. dccedit
appendix Ha d r i a n i J u n i i ad animadversa sua , nunc
primum ex clariss. viri autographo in lucem edita. Ex bibliotheca
Corn. van Arckel, Rotterd. 1701 et Rotterd. 1708 , 8°.
Ook heeft hij eenen fraaijen druk bezorgd van Marcelli P a1 i n g e n i i stellati zodiacus vitae; hoc est de hominis vita ,
Rotterd. 1722 8°
studio , ac moribus optime instituendis ,
welke voor de beste ultgaaf van dat work gehouden wordt.
Eindelijk , gaf bij nog in het laatste jaar zijns levens
P. de Gr o o t, Dichtkundige uitbreiding der Psalmen. Rotterd. 1724 4° , en
J. van Geel Gedichten. Rotterd. 1724 , 4°.
Bovendien had hij eenen Commentarius vervaardigd op F 1 aNT ins Cresconi us C orri p us, een Afrikaansch dichter en grammaims , welke eater niet in druk is uitgegeven.
,
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Cornelis van Arckel Cz. was schrijver van:
Lfikreeden uyt 2 Tim. I vs. 7 en 8 over den Eerw. Geleerden en Godvr. Heer Theodor us van der Ho even,
in zijn Eerw. leven Leeraar der Remonstrantsche Gemeente
te Rotterdam. Rott. 1748 8°.
Lijkreeden uyt Jer. XXII vs. 10 ter gedachtenisse van den
Eerw. Godvr. Heer Pe t r us West b erg, in tin Eerw. leRott
ven, Leeraar der Remonstrantsche Gemeente te Rotterdam.
1750 4°.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb., J. A b k o u d e , Naamr. van Nederd.
boeken 3e Aanh. ; K o k, Yaderl. Woordenb. , D. IV. bl. 1256;
Saxe, Onomast. Lit. Pars II. p. 52, Pars VI, p. 129; C h a 1mot Biogr. Woordenb. D. I. 318; H. Collot d'Escury, Holl.
Rom in kunst. en wetens. D. III A bl. 188-190; Schotel.
leven van Alkemade en van der Schelling bl. 10 en
346; De zelfde Kerkl. Dord. D. II, bl. 82 en 83; J. Tid e m an,
Rensonstr. breeders. bl. 54, 55, 68, 193, 204, 373 en 373;
P. Scheltema, Diatribe in H. Junii Vitam , ingenium,
familiam , menta literaria. pag. 55 et 56.
ARCKENS (EvERARD), een der teekenaren van het Verbond der
Edelen , ontweek met de andere landgenooten in 1567 het dreigende gevaar en vertrok uit Friesland , waaruit hij in het volgende
jaar gebannen werd , bij vonnis van A 1 v a, die hem beschuldigde,
de nieuwe Predikanten te hebben begunstigd, zijne vrouw door
hun bestel naar de wijze der Zwinglianen getrouwd te hebben , en
met zijne aanhangers , tegen wil en dank van den Pastoor en den
Koster, de sacristie overweldigd te hebben om er Psalmen te zingen
lie T e W a ter, list. van het Verbond der Edelen St. II, bl.
159 en 160.
AREMBERG (JAN VAN LIGNE Graaf VAN) , de oudste zoon van
Jacob de eerste Graaf van Ligne en van Maria van Wassen a er , erfdochter van de oudste tak van dezen stam , was door de
veelvuldige heerlijkheden hierdoor op hem vererfd, een der rijkste
ingezetenen dezer landen, en verkreeg den titel vau G r a a f v an
Aremberg,doorzijnhuwelijk met Margaretha van der Mark,
Gravin van Aremberg.
Hij werd in 1549 door Keizer Karel V, na het overlijden van
Maximiliaan van Egmond, Graaf van Buren, tot Stadbonder van Friesland , Groningen , Overijssel en Lingen aangesteld.
In dat zelfde jaar ontving hij van de Staten dier provincien de
hulde in naam van Fi lips als toekomstige Heer en Overste dezer
G ewes ten.
Na den afstand van Keizer Karel werd hij door F i l i p s in zijn
ambten bevestigd, en daar de Staten van Overijssel weigerden den
nieuwen Vorst buiten hun gewest te huldigen , was hij andermaal
de vertegenwoordiger des konings. IJverig Katholijk , poogden de
,
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ontevredene Edelen hem te vergeefs in hun verbond tegen G r a nvel le te doen deelnemen , maar met den llertog van A erschot
en de Graven van Barlaimont en M e ge n , bleef hij steeds de
partij van dezen getrouw. In 1566 werd hem nevens den Graaf
Ira n M e g e n door de Landvoogdes het bevel over het leger toevertrouwd.
In de maand September 1566, namen de Protestantsch gezinde
burgers te Zwolle, aangemoedigd door het gunstig onthaal hunner
smeekschriften bij de stadsregering , de kruiskerk geweldadig in ,
en oefenden daar hunne godsdienst , zonder echter kerksieraden of beelden te vernielen, welk voorbeeld cerlang tc Deventer
gevolgd werd. Toen dit gebeurde , was de Graaf , van A re mberg juist afwezig , doch zoodra de mare van het voorgevallene
hem ter oore kwam , snelde hij spoedig naar Overijssel, en beschreef de Staten te Deventer. Op deze bijeenkomst, verweet de
Stadhouder de regering hare toegeeflijkheid, zeggende, dat het hem
vreemd voorkwam , dat zij , die telkens klaagden over nieuwigheden , welke de Landvoogdes wilde invoeren , zich zulk eene groote
nieuwigheid veroorloofde, in zulk eene gewigtige zaak als de godsdienst , er deze woorden bijvoegende: » 1k zeg u en wil u zeggen,
» al zoudt gij mij steenigen als St. Steven , uw verderf is nader
» bij , dan gij meent. Gib brengt de Spanjaarden in het land, en.
als wij ze eens hebben , hoe zullen wij ze weder kwijt worden."
Zijne vrees werd maar al te spoedig gegrond bevonden, want reeds
in het volgende jaar kwam de Hertog van Alva met 12000 Spanjaarden herwaarts, bij welke gelegenheid de Graaf van A r e m b e r g
door Filips , wegens zijne gedane diensten tot Veldmaarschalk verheven werd. In Overijssel wist hij in 1567 de openbare godsdienstoefeningen der Onroomschen te doen staken , en de schade aan kerken
en kloosters veroorzaakt te doen boeten. In Friesland kwam de
zaak zoo ligt niet tot stand , en eerst toen men de aanstaande komst
van A. I v a met een aanzienlijk leger naar de Nederlanden vernam;
toen Oranje daarop besloot naar Duitschland te vertrekken, en A r e mberg schielijk nit Overijssel met vier vendelen knechten en zestig
ligte paarden , naar Friesland trok , schikten zich de gemoederen om
den Stadhouder eenige voldoening te geven en die van Leeuwarden sloten den 13 Januarij 1567 met hem een verdrag , waarbij
hij beloofde de inquisitie en strenge plakkaten te doen stilstaan.
Men vertrouwde nogthans zoo weinig op deze belofte, dat wel zeventig Edelen , die het verbond geteekend hadden , na het sluiten van
dit verdrag naar Amsterdam en elders de wijk namen. A rem berg
had hun schrik aangejaagd door het vatten van J a k-o b van
Ilpendam, Geheimscbrijy,er van Bred er od e, die sedert te Brussel onthoofd werd. Net het verzekeren van Groningen voor den
Koning , had hij nog langer werk, zijnde het yolk hier kregel van aard,
en trotsch op de sterkte der stad. Het gelukte hem eerst in Junij
onder allerlei vleijende beloften, vier vendelen Duitsche knechten,
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onder Blasius van Vege rs he i to in de stad te krijgen , die
meest bij Onroomschen onder het dak geholpen werden.
In dat zellde jaar werd hem het Opperbevel opgedragen over de
troepen aan den Koning van Frankrijk gezonden, Mil de Hugenooten te bestrijden , van welken togt hij juist terugkeerde , toen Graaf
Lo de w ijk van Nassau in Friesland viel. Terstond toegesueld,
herstelde hij de rust in Leeuwarden en Groningen en trok tegen
Lodewijk op, met het voornemen echter hem geen slag te leveren,
voor dat M e g e n zich met hem vereenigd had, daar echter zijne oproe.
rige troepen hem dwongen om den slid aan te gaan, werd hij den
23 Mei 1568 bij Heiligerlee geslagen en sneuvelde. Het verhaal
van Strada, . dat hij en A do I van Nassau elkander zou hebben doorstoken, is door van W ij n (1) gelled wederlegd , terwij1
hij tevens voldongen hewezen heat , dat Are m b e r g door de hand
van twee soldaten gesneuveld is.
De Spaansche partij verloor in hem een kundig krijgoverste, een
bedaard, voorzigtig en standvastig Staatsman. Ook werd van hem
getuigd , dat hij er zeer tegen was, om de gestrenge plakkaten tegen de Hervormden ten uitvoer te brengen ; toen zij eerst werden
afgekondigd , maakte hij zelfs geen zwarigheid, om In 's konings
Raad te Brussel openibk te verklaren, dat zijns inziens dit de weg
niet was , om de nieuwe leer te beletten, dat men veeleer beginnett rnoest met de losbandigheid en slechte zeden der geestelijkheid
te beteugelen, en te maken , dat de Predikers van het Evangelie, de
leer die zij verkondigden ook beleeiden, want dat indien de gemeentc
bemerkte , dat hunne voorgangers onbesproken van gedrag en wandel waren , zij naar geene andere Leeraars , hoe gestreng ook van.
zeden , zou omzien. Voorts betuigde hij deze voordragt niet alleen te doen in het belang der ingezetenen, mar nog veel meer in
die des Konings. Hoewel nu zijne pogingen ten deze vruchteloos
waren en de plakkaten bleven stand houden, zijn zij echter gedurende
zijn bewind in de landschappen onder zijn bestuur nimmer ten uitvoer gebragt. Ook bestaat er geen voorbeeld dat eenige ingezeten ,
uithoofde van verschil van godsdienstige gevoelens , aldaar gedurende
den tijd zijns levens, in lijdeu gebragt is, hebbende hij zulks altijd weten voor te komen.
Zie B o r , Nederl. Oorl. B. I , bl. 22 (16), B. II, bl. 91 (64),

B. III, bl. 145-147 (102 en 103) en 169 (120 , B. IV, 220
(156) en 235 (167); van Meteren, Hist. der Nederl. D. 1, bl.
448 en 558; Hooft , Nederl. Historie , bl. 105, 129, 165 en
166; Strada, Hist. de la Guerre des Pays-bas , Tom. I en
II passim; Scho tanus, Friesche Hist. passim; van Mieris,
list. der Nederl. Porsten , D. III. passim; W a g e n a a r D. V.
bl. 332 en 380. VI passim; Bijvoegs. op Wagenaa r , D.

M. 64-67; Chaltnot, Biogr. Woordenb. ;
(1) Iluiszittend Leden ,

D. I. , 232-252.

Seheltema,
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&clad. Nederl. D. II. bl. 35-37; Biogr. Nationale ; J. A. de
V o s van Steenwijk, Gesch. Verh. over Vollenhove , bl. 62
en volg. ; Biogr , Univers. Arend, Alg. Geschied. des Vaderl. , D. H. , St. IV. , bl. 25 en 44 St. V., bl. 35; Gach a rd ,
Corresp. sur l'invas. de Louis de Nassau en Frise , pag. 13-99;
Groen van Prinsterer, Arch. de la mais. d' Or. , Tom. 1.,
pag. 374, Tom. II. et III. passim.
AREND , Hertog van Gelder. Zie AARNOUT.
ARENDS (JAN), JAN ARENTSZ. of JAN ARENDSZOON ook wel JAN
ARENDSEN, geboren te Alkmaar, leerde in zijn jeugd bet mandemaken
bij zekeren Gerrit Alberts, die de leer der ltoomsche kerk
verlaten en die der Hervormden omhelsd had , en ook zijnen
ling in de godsdienst schijnt te hebben onderwezen. Later door
vlijtige oefening, tot meerder kennis in de leer gekomen, trachtte
hij die ook bij andere voort te planters , doch , om den haat van
Elbe rt H u i k , Pastoor te Alkmaar , te ontgaan , zag hij, even als
Al b e r t s , zich genoodzaakt die stad in het begin van 1566 te verlaten. A r e n d s vertrok met vrouw en kinderen naar Kampen ,
waar hij in het verborgen leerde en predikte. Hij bepaalde echter
zijne dienst niet geheel en al tot de kieine gemeente der s'ad,
maar begaf zich nu en dan ook eens naar Holland, om die verga41eringen welke daar in alle mogelijke stilte gehouden werden , te
bezoeken en te stichten. Door eenige Amsterdatnmers, bij
bekend was , werd hij derwaarts ontboden , ten einde met hen te
overleggen , of men al dan niet het prediken openlijk in Holland
zou ondernemen. Net zes van de voornaamste burgers kwam hij
alzoo den 8 Julij 1566, buiten de St. Antoniespoort , tusschen
Amsterdam en Houtewaal , aan den IJkant , in het riet , bijeen ,
omdat zij zulks in de stad nog niet durfden wagen. In deze kieine
vergadering deed J an Arend s eerst , doch met zachte stemme ,
een vurig gebed , » dat God zijnen Heiligen Geest in het mid» den van hen wilde neder zenden , om te kunnen beslniten,
» hetgeen inzonderheid Zijne Hooge Majesteit tot eer kon ge» dijen." Daarna overleggende of men de openbare preek ook in
Holland zou aanvangen, werd met eenparigheid van stemmen besloten , dat men zulks, met ter zijne zetting van alle gevaar en
vreeze des doods , moest ondernemen. Doch men vond geraden ,
des namiddags nog eens ter zelfder plaatse bij een te kotnen ,
om neder te beramen , hoe men het zou aanvangen. Men kwam
alzoo volgens afspraak , ter bestemder ure en ter zelfder plaatse
bijeen , terwijl de vergadering, even als te voren door Jan Aren ds,
met een vurig gebed, werd geopend en daarop het besluit genomen, alomme in Holland te prediken, behalve omtrent Amsterdam,
waar men het, uit onizag voor de regering, nog wat zou uitstellen.
In gevolge het genomen besluit deed Jan A r en ds den 14 Julij
de eerste openbare preek der Hervormden in Holland, digt bij Hoorn

voor het Reguliersklooster, in het open veld. Het yolk dat bier,
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zoo nit de stad als van de omliggende dorpen , in grooten getale
ten gehoor kwam , zong eerst eenen Psalm; daarna deed J a n
A r e nd s het gebed en vervolgens de Preek , welke in diepe stilte
en met den uitersten aandacht door de vergaderde menigte werd
aangehoord. Daar MI de Burgemeester van Hoorn juist op diem
ijd , met den Schout Mr. Joost van Huy ges loot , den Onderschout Hendrik K o r v er en twee jonge Zuidhollandsche Edellieden , bij de Reguliers Monniken te gast en vrolijk .waren , hoorden zij het rumoer van het yolk , en niet wetende wat dat te beduiden had , zonden er iemand heen , die hun tot bescheid bragt,
dat er gepredikt werd. De Schout, de Onderschout, een der Monniken en de twee Edellieden stonden op , en gingen aan de sloot
stain , die den weg van het klooster scheidde, digt achter den Prediker, waarschijnelijk om hem vervaard te maken en alzoo de vergadering te stooren. A r en d s ging niet te min met zijne rede
voort. Nu sprong de Monnik in de sloot en maakte een ijsselijk
geschreeuw , zich verbeeldende daardoor het yolk op den loop te
jagen , doch ook dit• mislukte , want het yolk verroerde zich niet
en bled* even aandachtig naar den Prediker luisteren. De Schout
keerde nu naar het klooster terug, doch de Onderschout en de beide
Edellieden bleven de preek tot het einde toe aanhooren , en de beide
Iaatste ontzagen zich niet , toen zij weder ter maaltijd kwamen, den
Monnik toe te voegen , dat bun de rede niet kwalijk geviel.
Den 20 Julij predikte Arends weder buiten Alkmaar op eenen
koornakker , met grooten toeloop , zoo hit de stad als van de omliggende dorpen , en den volgenden dag buiten Haarlem , bij het
Buis te Kleef, en op het laatst dier maand , buiten de Haarlemmerii
poort der stad Amsterdam , op den zoogenaamden Rietvink , zijnde
een laag stuk lands buitendijks onder Sloterdijk. Nadat hij den 4
der volgende maand nog eens te Buiksloot en op de volgende dagen
in de omstreken van Utrecht gepredikt had , werd hij den 21 Augustus,
then hij vlak voor de stad , aan den oever van het 1J , op de Las-.
taadje gepredikt had , door zijne toehoorders , met geweld binnen
de stad gebragt , waar bij zich weldra als vaste Predikant aan de
gemeente verbond , die reeds zoo veel verkregen had dat er in twee
kerken mogt gepredikt worden.
Jan Arends en zijne twee ambtgenooten , Pieter Gabriel
Schagen en Nicolaas Scheltius, waren zeer aangenaam bij
bet yolk , want zij bejaagden geen schandelijk gewin en leefden
zeer matip,.; waren gastvrij , en ontvingen al wie bij hen om raad
of pulp kwam ; zochten de tafelen der rijken niet , maar sehikten
zich , genoodigd , naar de tied , bij arm en risk , zonder met lekkernijen gediend te zijn; ook hadden zij zich , gedurende de vervolging, onder de huislieden , meest met wei en melk beholpen; hunne
kleeding was insgelijks gering , doch eerbaar. In taalgeleerdheid
gingen Schagen en Scheltius hunnen ambtgenoot Jan Arends

te boven, want deze verstond geen andere dan zijne medertaal;
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. doch daarentegen bezat hij een gezond oordeel en kloek verstand;
was tot verwondering belezen in de II. Schrift ; had vrijmoedigheid
door zijnen ijver; wilt met zijne welsprekendheid in het prediken
de harten der menschen te treffen ; terwijl hij zeer scherpiinnig
redekavelde en zijne wederpartij , het zij Roomschgezinden , Arrianen , Wederdoopers of Libertijnen , met klem wederstaan kon.
Nogthans was hij rekkelijk en toegevend omtrent verschillen , die
zijns oordeels, niet ten eenemale noodzakelijk waren; en zocht
die met zachtheid bij te leggen.
Inmiddels namen de zaken te Amsterdam eenen geheel anderen
keer zoodat Ar ends zich genoodzaakt zag , even als zijne ambtgenoaten naar Emden te vlugten , waar hij wel ontvangen werd en
zich , niet zonder stichting voor velen ophield ; terwijI hij inmiddels , geen moeite ontzag , om ten verzoeke van D i d e r i c k S on o y , de uitgewekene Nederlanders op te roepen en aan te sporen,
zich. naar Enkhuizen te begeven ten einde die stad weder aan
's Prinsen zijde te brengen.
In 1572 werd hij als Predikant naar Alkmaar beroepen, in welke
hoedanigheid hij in het volgende jaar Praeses was van het Noordhollandsche Synode. Hij overfeed kort daarna , namelijk den 28
Augustus 1573 , terwijl de stad door de Spanjaarden belegerd was.
Op het uiterste liggende en de alarmklok hoorende , bad hij , benevens zijne huisgenooten God , met gevouwen handers , » dat Hij
toch Alkmaar zijne vaderstad, » den vijand niet mogt ter plundering
» en verwoesting overgeven , maar liever voor de Geloovigen en
» Godvruchtigen aldaar eene hutte maken." In zijne ziekte zegt men ,
ontbood hij zijne vrienden, Meester Na n n in g van For e e s t,
naderhand Raadsheer in den Hoogen Raad , F i l i p s Kornel is z.
en anderen, voor zijn ziekbed , wekte hen met hartelijke taal tot
kloekmoedigheid op , en troostte hen met de hoop eener aanstaande
verlossing : a God" , zou hij hun toegeroepen hebben , » zal eene goede
uitkomst geven en de vijand dit maal de stad niet winnen," kort na
dit gezegd te hebben blies de brave man , die zooveel voor de zaak.
der Hervorming gedaan had , zachtjes den laatsten adem uit.
Zie B or , Nederl. Oorl. B. VI. bl. 371 (270) ; Brandt,
list. der Reform. D. I. b 1.149, 315-333, 378, 379, 384-387,
459 en 543 ; G. Boomkamp, Alkmaar en zone geschiedenissen, bl. 136 , 147, 149 , 164 , 190, 191, 199 en 240; V e 1i u s
en C e n t e n , Ch,ronijk van Hoorn, bl. 295,297 en 386 noot. L e
Long, Beschr. van de Reform. der stad Amsterdam ,
bl. 526,
527, 544 ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Levensbeschrijving van,
Nederl. Illannen en Vrouwen, D. X. ht. 289-421 ; C h a !mot, Biogr. Woordenb.; Koning, Tafereel der stad Haarlem, D. II. bl. 59 en 60 ; Ypeij en Dermout, Geschied. der
Nederl. Hem Kerk., D. I. IA. 187 , aant. hr. 67.

ARENDS (JAN) , geboren den 11 September 1738 , te Dordrecht,
waar zijn vader Roe 10 f Are nd s Heelmeester was , legde zich
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gedurende eenige jaren , onder de leiding van zijnen stadgenoot J o- .
risPonepdchlrkustoe.Vvgnb,afhijzcter
uitbreiding zijner knndigheden naar Amsterdam. Na hier twee
jaren- geweest te zijn, keerde hij naar zijne geboorteplaats terug,
waar hij in den beginne alles schilderde wat hem besteld werd,
doch later legde hij zich meer bepaald op het schilderen en teekenen van schepen toe. Vervolgens bragt hij eenige jaren te Middelburg door , waar hij schilderijen en teekeningen voornamelijk
naar lustplaatsen. van aanzienlijke lieden vervaardigde. Sommige
zijner teekeningen zijn door hem zelven past, andere zijn door Fransche graveurs in het koper gebragt , ook beproefde hij prentteekeningen te maken , waarin hij niet ongelukkig slaagde. Naderhand
in zijne geboortestad terug gekeerd, teekende hij meest met Oostindische inkt , watergezichten , rijkelijk met schepen en schuiten
gestoffeerd en uitvoerig behandeld, doch niet vrij van stijfheid.
Ilij was nimmer gehuwd geweest en overfeed den 22 April 1805.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
fielded. Schilderk. D. II. bl. 272-274 ; Immerzeel, Levens
en Werken der Schild. enz.
ARENDS (ROELOF) DE JONGE een broeder van den voorgaande,
van wien ons eater geene andere levensbijzonderheden bekend zijn,
dan dat hij in 1787 in geene zeer gunstige omstandigheden overleed , heeft zich als een niet onverdienstelijk Nederduitsch dichter
doen kennen door zijn :
Gedichten. Amsterd. 1757 4° van welke een tweede bundel
te Dordrecht in 1772 uitkwam.
Voorts zag nog van hem het Licht : Zegepralende liefde ter
H. den Prince
eere van de Egtverbintenis zijner vorstelijke
van Nassau-Weilburg en de Prinses Ka r o lin a den 5 van
Lcnternaand 1760 Staat- en Zinnespel Amst. 1780 gr. 8°.
.De dood van A dam , trsp. van F. G. Klopstock , uit het
Iloogd. Dord. 1774, 8° en
Dord. 1782, 8°.
Vaderlandsche Kermisvreugd.
Zie W i t s e n Geysbeek, Biogr. Woordenb. der Nederd.
Dichters, Biogi aphie Univ. ; Schotel, Kerk. Dord. D. II.
H. 188.
ARENDSEN (JAN), Zie ARENDS (JAN).
ARENTS (HENDRIK). Zie AQUILIUS (HENRicus).
ARENTS (THOMAS), uit geringe , doeh eerlijke ouders , geboren
te Amsterdam , den 6 Junij 1652, was eerst werkzaam op het
kantoor van den Makelaar Le BI e u , wien hij later in zijne zaken
opvolgde. De uren zijner uitspanning wijdde hij aan de beoefening
der Nederduitsche diehtkunst , waarin hij zcer aangemoedigd werd
door den Burgemeester J o a n n e s H udde, een groot voorstander
der wetensehappen , die hem met zijne vriendschap vereerde.
was dan ook in zijnen iijd een niet ongeacht dichter en lid van
,
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het kunstgenootschap Nil volentibus arduum.
IIij heeft de volgende tooneelstukken in het licht gezonden.
Mithridates, Koning van Pontus, trsp. uit het Fr. van Racine
Amst. 1769.
Bajazeth, trsp. naar het Fransch van R a c i n e. Amst. 1682.
Roeland, trsp. het Fransch gevolgd. Amst. 1586.
dim,adis , trsp. in maatz. Amst. 1687.
Cadmus en Hermione trsp. in maatz. Amst. 1687.

De Krooninge van hare Majesteiten W il le m H en d r i k
en* Mar i a Stu art, tot Koning en Koninginne van Engeland , Vrankrijk en Yrland, Amst. 1689.
Schfinheilige vrouw, net de uitvaart van Jan Jasp e r s z.
Amst. 1691.

Het school voor de Vrouwen,

blsp. uit het Fransch van M o-

1 ier e. Amst. 1707.

Silo den Bemelsehen Minnaar, , treurblijeindend zinnespel.
Amst. 1714.

Joan G ale ass o, Dwingeland van Milanen, trsp. Amst. 1718.
Sertorius , trsp. uit het Fransch. van C o r n e i 11 e. Amst. 1722.
Alle deze tooneelwerken hebben wel is waar weinig waarde, doch er
worden zeer verdienstelijke stukken gevonden, in den bundel gediehten welke door Mat theus Brou.erius van Nidek, na zijne
dood , die in 1702 voorviel , zijn uitgegeven onder den titel van:
Thomas Arents. Mengelpoezij. Amst. 1724. 8°.
Zie Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot illgem.
list. Woordenb. ; Kok, V aderl. Woordenb. ; J. de Vries,
Proeve eener geschied. der Nederd. Dichtk. , D. II. bl. 98 en
99; Biographie Nationale ; Van Kampen, Geschied. der NeD. I. bl. 365; W i t s e n Geysderl. Letteren en Wetens. ,
beek, Woordenb. der Nederd. Dichtk., Biogr. Universelle.
ARENTSZ (JAN). Zie ARENDS (JAN). •
ARGENTEAU VAN HERMALLE (JollAN VAN), een der teekenaars van het Verbond der Edelen , was afkomstig uit een aloud
en hoogadelijk gesiacht uit Limburg, dat nog in wezen is , en dat
zijnen naam ontleent van het kasteel Argenteau, tusschen Maastricht en Luik , in welks nabijheid ook Hernial or Hermalle ligt.
Hij was een zoon van Jakob d'Argenteau en van Engelberte
Jauche de Mestaing, en gehuwd met Maria van Hermal,
vrouw van Fontaines , doch liet geene kinderen na.
Zie Va n Loon , Beschr. der Nederl. Historip., D. I. bl. 81 en
82 ; T e Water, Hist. van het Verb. der Edelen, St. II. bl. 160
en 161 en st. IV. H. 425 en 426.
ARKEL (FOLPERT of FOLBERT VAN), Heer van ter Lee of Lede
en Haastrecht , die in de dertiende eeuw leefde , staat bij de Hotlandsche Kronijkschrijvers to bock voor een zeer goddeloos .mensch.
Ilij was inzonderheid gebeten op Heer Jan van Arkel, gezegd
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de Sterke , ofschoon deze zijn bloedverwant was , en brouwde daar
hij hem niet openlijk durfde bestriejden , allerlei aanslagen om hem
van kant te helpen. In het jaar 1267 kocht hij den Koster der kerk
te Arkel, met eene groote som gelds, om , dat hij op Kersnacht ,
als Heer J a n in de kerk zou zijn , daaruit zou gaan , en de deuren toesluiten , zoodat A. rkel noch iemand er meer uit kon , vervolgens zou hij, met het luiden der klok, een teeken geven , waarop
F o 1 p e r t , die met de zijnen in de griend verscholen zat, gewapend
zou aankomen , ten einde Jan van Ark el te vangen of om het
leven te brengen, met alle the in de kerk waren. Ter bestemder
tijd beyond Jan van Ark el zich in de kerk , doch als de Koster
reeds twee deuren gesloten had maar de derde nog open was , kreeg
Heer J an , zulk eene hevige buikpijn , dat hij zich genoodzaakt
vond er nit te gaan , hetgeen hij dan ook vergezeld van eenige
Edelen deed, zonder dat de Koster zuiks bemerkte. Deze gaf nu met
de kiok het teeken , waarop Folpert met de zijne de kerk omsingelde en die aan vier hoeken in brand stak , zoodat allen die er
in waren in de vlam omkwamen of door de damp verstikten. Hierop keerde de booswicht vrolijk naar Leerdam terug , in den waan
dat hij Ark el nu van kant had geholpen , doch deze , het verraad
gewaar wordende, liet den trouweloozen Koster met gloeijende tangen nijpen en vervolgens verbranden. Toen F o I per t hoorde dat
Heer J a n nog leefde , barstte hij in de afgrijsselijkste vervloekingen
uit , en begaf zich nit spijt en vrees voor eenigen tijd naar Duitschland. Toen eenige jaren later de Betuwe inbrak en het water aan
de Botersloot staan bleef , kwam Folpert 's nachts met twee of
drie dijkwerkers derwaarts en stak den dijk door, waardoor de Nederwaard onder water geraakte en vele menschen en beesten verdronken.
Ilij schijnt op eenen Hemelvaartsdag , zonder dat het jaar vermeld
wordt , na het gebruiken van het middagmaal , zwaar beschonken
zijnde, te Haastrecht plotseling , zijn overleden , misschien is hij wel
in het water geloopen en zn lijk nimmer teruggevonden , hetdoet zeggen , dat de Duivel hem heeft
geen de oude .,
weggevoerd. Hij liet bij zijne vrouw, eene dochter van Heer Ger rit
va n Asp er e n, eenen zoon na , P e l g r i m genaamd, die even boos
was als zijnen vader,, en den 12 October 1304 , met vele andere
Edelen, in de Lek verdronk.
Zie A. van Sligtenhorst, Geldersse Geschied., D. II. bl.
196; A. K e m p , Beschrijv. van Gorinchem , bl. 41, 43 en 57,
De vita et rebus gestic Dorninorurn de Arkel, in 111 a tt h a e i;
Analect. Peter. aev. Tom V. p. 211-213; Van Hoogstrat en
en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb. F.
IA 114 ; K o k , Vaderl. Woordenb. D. IV. hi. 1255-1256.
ARKEL (JAN Heer vAN) , volgens eenigen de eerste volgens andere de vierde van dien naam , een zoon van Po pp e of Fop p e
van Arkel en Maria, dochter des Heeren van Ooy in de
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Ietuwe , Ieefde in het begin der elide -cam. Hij had gedurencie
het bestuur van Dirk III , Graaf v an H oil and, zijn aandeel
in diens krijgsbedriiven , inzonderheid tegen A d e I b old, Bisschop van Utrecht , wien hij den 9 Junij 1010 tusschen Bodegraven en Zwammerdam , en den 29 Julij des zelfden jaars weder nabij Bodegraven hielp verslaan. Ook verzelde hij den Graaf op
diens togt naar het H. Land en sneuvelde aldaar in eenen strijd
tegen de Saracenen in 1034 of 1035. Hij liet bij zijne echtgenoote,
Elizabeth, eene dochter van Willem van Cu yk , eenen
zoon na , mede J a n geheeten, en eene dochter Maria, gehuwd
met Jan van Bronck hors t.
Zijn wapen was van zilver met twee gebretesseerden fasten van
keel.
Zie A. Kemp , Beschrifv. van Gorinchem , bl. 15-17 ;
Mat thaeus, Analect. vet. aev. Torn V. p. 206; A. van S ligtenhorst, Geldersse Geschied. , D. II. bl. 195; Kok, Faded..
Woordenb. D. IV. bl. 1234.
ARKEL (JAN II of V, Heer vAN), was een zoon van den
voorgaande. Hij volgde, na het stadje Heukelum , benevens de dorpen Spijk en Dalem , te hebben gesticht , Robert de Vries, die
destijds in Holland bewind voerde , naar het Ileilige land , waar hij
acht jaren zeer dapper teaen tie ongeloovigen screed, van bier teruggekomen trok hij in 1076, met Robert de Vries en diens
schoonzoon Dirk V, Graaf van Holland, op tegen Coenraad,
den twee en twintigsten Bisschop van Utrecht, en hielp het slot
te IJsselmonde belegeren , waar hij doodelijk gekwetst werd , aan.
welke wonde hij den 7 Januarij 1077 overleed. Hij was gehuwd
met Margaretha eene dochter van Jan van A ltena en had
bij haar verwekt Jan die volgt; Johanna, gehuwd met R o b e r t,
Heer van He us d e n en nog een dochter, wier naam men niet geboekt vindt , doch die in den echt trad met Gerrit Heer v a n
Teili ngen.
Zie A. Kemp, Beschriiv. van Gorinchem, bl. 18 en W, Ma tth a e u s, Analect. vet. aev. Tom V. p. 206; Kok, Vaderl. Ifoordenb.
ARKEL (JAN 1II of VI , Heer VAN), een zoon van den voor- ,
gande,trokmi1096nahetHlgd,opinte
Venetien moetende vertoeven , om op goeden wind te wachten ,
king hij , naar het gebruik van die dagen , zijn wapen voor de
herberg , waar hij zijnen intrek had genomen. Een ander Heer,
uit Honaarije , die bet zelfde wapen voerde, dit ziende , nam het
al, waardoor van Ark el met hem in twist geraakte , zoodat zij
een tweegevecht aangingen , waarin van A r k el de overhand behield , hoewel hij den ander bet leven spaarde, zoodat zij als goede
vrienden scheidden. Hierop de reis voortgezet hebbende hielp hij
Nicea, Tarsus en Antiochie en eindelijk in 1099 Jeruzalem innemen. Na om zijne dappere daden aldaar tot Ridder van het II.
Graf te zijn geslagen , keerde hij oud en afgeleefd naar zijn land
23
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terug , doch overleed te Straatsbarg , in het jaar 1117 , bij zijne
echtgenoot , Aleida eene dochter van Jan Heer van 'feu sd e n
drie zonen na latende , namelijk : J an , die hem opvolgde en in
1126 overleed; Folpert of Dodo, 'leer van Leerdam en
Hugo, ileer van Bottersloot.
Zie Kemp, Beschrijving der stad Gorinchem, bl. 20 en 21;
Matt haeus, Ana lest. vet. aev. Tom V. p. 206 et 207 ; Kok,
Vaderl. Woordenb.
ARKEL (JAN V of VIII, Heer vAN) , ben zoon van Jan van A. rkel IV en van Elizabeth, dochter des Graven van der Lippe;
trok nog voor het overlijden van zijnen vader, in 1124, naar het
Heilige land , waar hij bij vele gelegenheden blijken van dapperheid gaf, zoodat hij mede tot Ridder van het H. Graf werd geslagen , en met vele lidteekenen van de bekomen wonden huiswaarts keerde. Naauwelijks was hij in zijn land terug , of hij trok
met zijnen broeder Hugo, Heer van Botte rs loot, Graaf Dirk
VI tegen de Westfriezen ter hulp , die hij tweemalen hielp verslaan. Toen naderhand in 1138 Otto Graaf van Benthem, na
in het landschap Twenthe geplunderd en geblaakt te hebben , door
Herbert, den zes en twintigsteri Bisschop van Utrecht in eenen veldslag was gevangen genomen en Dirk VI, Graaf van Holland, die Otto's
zwager was, optrok , orn dezen te ontzetten , hielp Jan van Arkel
hem Utrecht belegeren , welk beleg echter werd opgebroken toen
de Bisschop den belegeraars met den banbliksem bedreigde. Na
eerst weder eenen togt naar het Heilige Land te hebben gedaan,
mengde hij zich in 1143 in den strijd tussehen de Heeren van
Grimbergen en de voogden van Godefried I.II , Ilertog van
Braband , waarin hij des eersten zijde koos , doch sneavelde in eenen slag , welke bij de Drie Fonteinen , niet ver van Brussel geleverd werd. Hij , wien de roem nagaat van godsvrucht , wijsheid , sterkte en grootmoedigheid , was van al le zijne onderdanen
geeerd en bernind. Driemalen was hij getrouwd geweest : eerst met
P etr on el I a, eene dochter volgens sommigen van den Graaf van
Meer, volgens anderen van den Heer van Are; daarna met G e e rtrui d a, dochter van H e n d r i k, Graaf van Loon, en moeder van
zijnen opvolger Jan , en eindelijk met Adelheide, volgens andere Christina van Steenvoorde, die hem schonk Hendrik,
Heer van Houdrichem.
Zie A. van Sligtenhorst, Geldersse Gesch. D. II bl. 195
bl. 23-25;
A. Kemp, Beschrtiving der stad Gorinchem ,
Matthaetts, .dnalect. vet. aer. Tom V. p. 207 et 208, Kok,
Vaderl. Woordenb.
ARKEL (JAN, VII of X , Heer VAN), een zoon van J an VI., en van
Sophia van Grimbergen vergezelde in 1180 Floris III., Graaf
v a n Holland, naar het Heilige Land, waar hij, even als zijne voorvadeTen , door dapperheid uitmuntte, zoodat hij doorFilips,Graafvan

Vla and e r en, tot Ridder van het Heilige Graf werd geslagen. Van
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daar teruggekomen, keerde bij in 1188 anderm'aal derwaarts en woonde
toen het beleg en de inneming van Damiate bij. Net Otto II
van d er Lipp e, den vierendertigsten Bisschop van Utrecht, tegen
Rudolf, Burggraaf van Koevorden , zijnde opgetrokken , sneuvelde
hij , even als de Bisschop , in den slag bij Ane , een half uur van
Gramsbergen, den 1 Augustus 1227. Zijne echtgenoote , Ma rg areth a, dochter van Boudew ij n van Ni ve 11 es, schonk hem, behalve zijnen opvolger J a n , die voor den stichter van Gorinchem
wordt gehouden en in 1234 in eene slag tegen de Stadingers sneuvelde, eene dochter, die met E n g e I be r t van Br on k h ors t huwde.
Zie A. van Sligtenhorst, Geldersse Gesell. D. II., bl. 195.
A. Kemp , Jaar-Beschrijving der stad Gorinchem , D. II. , bl.
26-31; Ma t th a e us , Analect. vet. aev. Tom V. p. 208.
ARKEL. (JAN X of XIII , Heer vAN), een zoon van Jan IX.
Heer van Arkel , om zijne ongemeene ligchaamskrachten de Sterhe
genoemd (1), en van Bert ha van 0 c h t e n, hielp in 1282 Floris V.,
Graaf van 11 ol Ian d, de Westfriezen bevechten , ten einde de dood
van ,s Graven vader te wreeken en woonde onder J a n I. , Hertog
van B r a b a n d , den 6 Junij 1288, den slag van Woeringen tegen
Reinald I., Hertog van Gelder, bij. Voor de diensten door
hem aan beide Vorsten bewezen , werden de burgers van Gorinchem
vrijverklaard van alle tollen , zoo te water als te land, door geheel Braband , Holland en Zeeland. Naderhand hielp hij weder
Jan I. , Graaf van Holland , de Westvriezen bevechten , doch sneuvelde in eenen veldslag , die den 2 April 1297 hij het dorp Voorne
geleverd werd. Zijne huisvrouw B er tr a de, dochter van Gerrit
van S t e r k e n b a rg, baarde hem 3 zonen en 2 dochters , zijnde
Jan, zijnen opvolger; Geertruid a, gehuwd aan H ui be r t, Heer
van C u l e n b or g; F l o r i s, die Heer werd van Bottersloot. Spijk,
Blokland en Dalem; Herbert van Arkel, Ridder, en Mabeli a,
die met Otto van E g m on d, Balj uw van Kennemerland, trouwde;
Zie A. van Sligtenhorst, Geldersse Geschied , D. II., bi.
196 en 197 ; A. K emp, Beschrijv. der stad Gorinchem ,
hi. 44-51; Matthaeus, .dnalect. vet. aev. Tom. 214-219; W a-

genaar, Fader!. Hist., D. III. , bl. 107 ; Kok, Faded. Woordenb.
ARKEL (JAN XI of XIV , lIeer vAN), een zoon van den voorgaande,
reisde naar Jeruzalem om aldaar Ridder van het H. Land te worden geslagen. Op zijne terugreis werd hij hij Genua door roovers overvallen, die hem en zijne knechten alles afnamen , wat zij
bezaten. Zij kwamen alzoo in die stad , zonder jets bij zich , clan
betgene zij aan hadden, zoodat zij Diet eens in eene herberg durfden gaan. — Van A r kel s knechten gingen de stad in , om
(1) Men verhailt van hem , dat hij zittende op eenen gezadelden hengst
en onder eenen balk doorrijdende , zijne handen en armen om den halk
sloeg en met zijne dijen het paard met alle vier de pooten van den grond
hief, terwijl de hengst door het knellen zijner knieen van pijn schreeuwde.
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tij de menschen hulp te zoeken , terwijl hun Heer zich inmiddels in de kerk begaf om Gods bijstand af te smeeken. De
knechten , in zekere straat boven de deur van een fraai huis het
wapen van A r kel ziende, klopten aldaar aan en vroegen wie daar
'woonde en waaroni dit huis het wapen van hunnen Heer in den
gevel voerde. Nu vernamen zij dat de eigenaar des huizes een Nederlander was , die 'vele jaren geleden , toen Jan van A r k e ls
vader nog leefde , als marschkramer , door J an op de straat ontinoet zijnde , aan dezen zijnen geheelen mars verkocht had en
met het daarvoor ontvangen geld zooveel gewonnen had , dat hij een
Nermogend man geworden en te Genua met eene rijke vrouw gehuwd was ; terwitil hij tot aandenken aan de edelmoedige daad.
van Jan van Arke I {liens wapen in zijnen gevel geplaatst had.
-Zoodra de koopman nu vernam waar en in welk eenen toestand zijn
.weldoener zich beyond , spoedde hij zich derwaarts , nam hem in
.zijn huis -op, hield hem eenige dagen aldaar en Wilde hem de helft
Nan zijne goederen afstaan , ' » want" , zeide hij, » ik heb alles
met uw geld gewonnen." Van A r k e I nam echter slechts zooNeel geld van hem ter leen , als hij noodig had , om met zijne
knechten behoorlijk te huis te komen.
In den oorlog welke in 1302 , tusschen Filips den S oh o one, Koning van Frank rij k en Guy van Damp ierre,
'Graaf v an VI a an d e r e n , gevoerd werd stond Jan van A
k e 1 aan de zijde der V lam in g en, en voerden in den slag bij
Kortrijk , den 11 Junij van dat jaar geleverd , met zijne bloedNerwant if u go B ott er de voorhoede aan ; zij sloegen met veel onverschrokkenheid de eerste aanvallen der Franschen af, en veroverden
hunne banier , die zij den Graaf van Vlaanderen aanboden. Zij
•varen beide echter zoo zwaar gewond, dat Hu go daaraan bezweek,
-en Heer 3 a n nog eenigen tijd in Vlaanderen moest verblijven one
zich te doen genezen.
In 1314 zich te Keulen bevindende om zijnen zoon J a n uit
te huwelijken aan E.r m gar d, de eenige dochter en erfgenaam van
Otto I, Graaf van Klee f, werd hij , om zijne dapperheid
op een tournooi aldaar gehouden , tot hoofd en Prins der Ridder s
verkozen.
In het -jaar 1315 viel Lod e w ij k X , Koning v a n F ran kr ij k, in Vlaanderen en belegerde 'Kortrijk, terwijl Willem III,
Graaf v a n Ho 1 lan d, Rupelmonde verbrandde, hierop verzamelde
R obbert III, gezegd van Bethune, Graaf van Vlaan der e n , een magtig leger bijeen , om Kortrijk to ontzetten ; deed
tenen aanval en bragt aanmerkelijke schade aan het Fransche leger
toe. De Graaf v an 11 ol land , dit vernemende , beval nu de
vaandels te ontrollen en den Graaf van V la an de re n tegen te
trekken; hierop werd er, nabij Cassel, ter wederzijde verwoed 'gestreden en den Graaf v an II olla n d niet alleen verwond , maar
thij viel van zijn 'paard en was in groot gevaar van om te komen,
-

-

.
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doch de Heer van Arkel, Filips van Wassenaer en
Dirk van Br eder od e schoten toe , en ontzette hem met gevaar van hun eigen leven.
Toen die van Lienden , een dorp in de Neder-Betnwe , in 1318den ingezetenen van het Sticht van Utrecht groote schade en veel
overlast aandeden , terwij I zij zeker kasteel Dallenburg in brand,
staken , en de Bisschop hulp zocht bij Willem III, Graaf van.
H 01 land, zond deze een leger derwaarts over hetwelk hij J a n
van A r k el het bevel opdroeg , die daarop Lienden , Kesteren en
de omliggende dorpen door rooven en blaken tot onderwerping bragt
en de ingezetenen dwong om den Bisschop de gedane schade te
vergoeden en het slot Dullenburg ten hunnen koste weder op te
bouwen.
Hij overleed in den"nacht van 24 December 1324 en had bij
zijne eerste vrouw Er m g a r d, eenige erfdochter van II e n d r i k
v an V o or n e , Barggraaf van Zeeland , een zoon J a n zijnen opvolger, en Cu n i g u n de, die de vrouw werd van den laatsten
Heer van Heukelum. Zijne tweede vrouw Mabel i a , eene dochter
van Zweder van Abcoude, schonk hem Hendrik, Heer van
Abcoude, en Zweder, Heer van Gaasbeek, Patten en
Strijen.
Zie A. van Sligtenhorst Geldersse Geschied„ D. II, bl.
196-198; A. Kemp, Beschrijving der Stad Gorinchem
bl. 51-64; Matthaeus, Analect. vet. aev. Tom V. p. 220—
224 ; Kok, Vaderl. Woordenb.
ARKEL (JAN XIII, Beer vAN) , een zoon van Otto , Heer
van Arkel en Elizabeth, dochter van Thibaut eenen broeder
van den Hertog van B a r in L o t haringen, was een dapper
krijgsman , die, reeds bij het leven van zijnen vader, in 1388,, H e ndrik van V i a n en beoorloogde , in eenen ktijg , welke ontstaan.
was over het vermoorden van twee Gorinchemsche burgers door de
opgezetenen van M e e r k erk, en waarvoor Heer Hendrik weigerde
voldoening te doen geven. Heer J a n belegerde het slot te Ameide
en zou het ongetwijfeld vermeesterd hebben , indien niet Wille m,
Graaf van 0 o s t e r v a n t was tusschen beide gekomen en eene verzoening bewerkt had. Jan van Arkel stond gedurende het !even.
van zijnen vader , zulk eene blakende gunst bij Hertog A.a Ibre c ht van B ei eren, dat deze , toen hij zich in 1392 naar Henegouwen begaf, om aldaar gehuldigd te worden , hem tot Stadhouder en Rentmeester der grafelijke inkomsten van Holland aanstelde , niettegenstaande van A r k e l s vader daar zeer tegen was
omdat deze , ofschoon hij zijnen zoon volkomen bekwaam achtte,
om dat ambt waar te nemen , vreesde, dat hij in het waarnemen
daarvan ligtelijk in 's Graven ongenade kon vallen.
Ale , na het overlijden van zijnen vader , in 1396, zijne moeder
de uitvaart in de kerk te Gorinchem had bijgewoond , en weder
naar de burgt van Arkel geleid werd , deed Naar zoon J a n die.
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voor haar toesluiten , en weigerde ze daar weder binnen te laten ,
zoodat zij met weenende oogen zich van daar naar Gorinchem begaf, waar zij van haren ontaarden zoom veel teed en hartzeer te
verduren had, waarom zij , de gelegenheid waarnemende, dat hij
afwezig was, kort daarna in allerijt met klein gevolg naar haren
vader Thibaut van Bar vlugtte, die haar het slot Pierrepont,
met zijne twee steden en onderhoorige dorpen inruimde , waaruit
va n Ark el haar mede zou gehouden hebben , had zij niet , in
het gewaad van eene melaatsche vrouw, binnen den voorburg weten te komen en daarna de brag neder en eene bende krijgsknechten er over gelaten, welke zich van het slot meester maakten.
Toen Hertog Aalbr ech t , in het zelfde jaar, de Friezen begon te
beoorlogen, bragt Jan van A r k e 1, als Stadhouder van Holland , de
voornaamste van den adel op de been , te weten : Otto van He ukelum, de Heeren van Asperen, Acquoy, Leijenburg,
Waardenburg en Drongelen met nog 72 Rudders en 8 Jonkheeren , meest alle zijne bloedverwanten en een groot aantal krijgsknechten ; welke alien naar Friesland overscheepten en dit gewest
na eenen hevigen kamp , aan den Graaf onderwierpen.
Nadat Hertog A al b r e ch t zich weder verzoend had met zijnen
zoon Willem van Oost ervant, met wien hij eerst in onmin
geleefd had , verklaarde deze laatste, in het jaar 1400, op last van
zijnen vader de heerlijkheden van Jan v a r Arkel in Holland ,
namelijk Haastrecht , Vlist , Stolwijk en anderen ten behoeve van de
graaflij kheid verbeurd en bande hem zelven ten eeuwigen dage nit
Holland , zonder dat men stellig weet, wat daartoe aanleiding mag gegeven hebben, ofschoon het niet onwaarschijnlijk is, dat die voornamelijk
te zoeken is in den haat, die de Graafv an Oostervant, en de Hoeksgezinde Edelen , welke nu weder bij den Hertog in gunst stonden,
tegen den Kabeljaauwsgezinden van Arkel hadden opgevat ; omdat
hij de ij verigste aanrader geweest was tot het' vervolgen van hen ,
die Adelheid van Poelgeest en Willem Kuser vermoord
hadden. Overigens was het huis van Ark el , nadat het geslacht
v an V o o r n e en anderen gevallen was, zoo ten aanzien van maagschap als rijkdom, na den Graaf het magtigste hier te lande, hetwelk ook wel den naijver van den Graaf van 0 os ter van t tegen
Meer J a n kan hebben opgewekt. Deze laatste nu hierdoor getergd,
zeide eerst Hertog Aalbrecht en kort daarna Graaf W i 11em van
0 o s t e r v a nt, den oorlog aan , bij opene brieven , welke hij A 1op het slot Nieuwburg bij Alkmaar en Willem te .Ques.b
noi in Henegouwen toezond. Ook begon hij dadelijk de vi
lijkhedn,mtaslgopOudewtr,ichmsluke;
doch Giessenburg , Alblasserdam en meer andere plaatsen van ZuidHolland , werden door hem in brand gestoken. In het volgende
jaar deed hij eenen inval in den Krimpenrewaard , vat' waar hij
met grooten bait naar Gorinchem terug ke,erde. De opge zet even,
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hijgestaan door de Dordsche en Schoonhovensche Poorters , poogden hem dien weder te ontvoeren, doch werden bij Nieuwpoort
zoo hevig door hem aangetast , dat zij met groot verlies wijken
moesten. Weinige dagen later deden de Rotterdammers en Schiedammers eenen voorspoedigen togt in het Land van Arkel , van
waar zij met den meesten buit , schier zonder verlies terugkwamen.
Doch terwisil de Hollanders aftrokken en gedeeltelijk reeds te Vianen scheep gegaan waren , overviel A r k el hunne achterhoede ,
bestaande uit Haarlennners en Amsterdammers , en schoot er met
donderbussen onder , die hun evenwel weinig schade toebragten.
De Leydenaars en Beverwijkers , weder aan land gestapt zijnde,
hielpen de anderen zoo trouw dat de Arkelsche eerlang de wijk
moesten nemen. De veldtogt van dit jaar liep ten einde met het
bemagtigen van Nieuwpoort door J an van Ark el, die het stadje
aan kolen legde.
Nadat de oorlog nu twee jaren had geduurd, in welke het krijgsgeInk Heer J a n meer dan de Hollanderen gediend had , stelde Graaf
W i l lem zich in het najaar 1403 aan het hoofd van een leger uit
Holland , Zeeland , Friesland en Henegouwen bijeenverzameld , en
versterkt met Utrechtsche , Engelsche en Kleefsche hulpbenden.
Met zulk eene aanzienlijke magt trok hij naar het Land van Arkel.
Heer J a n , de bui ziende opkomen , had zieh verbonden met een
groot getal Duitsche en Geldersche Edelen, onder anderen ook
met den Abt van Marienweerd , wien hij zijne heerlijkheid van
Arkel opdroeg, om ze wederom van hem ter leen te ontvangen,
en den vijand het platte land ten beste gevende, wierp hij zich binnen‘
Gorinchem , voor welke stad Graaf Wille m den 29 Juij 1403 het
beleg sloeg. Zijne groote overmagt stelde hem in staat , om de stad,
van alle kanten te omsingelen, en dag aan dag sterk met Steen ,
uit prof geschut te beschieten. De belegerden bleven hem niets•
schuldig. Hunne boogschutters deden menigen aanvaller sneuvelen. Zij deden eenen uitval op de Zeeuwen , waarvan er een aantal omkwamen; onder de gevangen enbevonden zich F I o r i s van B or ss e 1 e, Nicol aas van Reimerswaal, Filips van Everingen,
en andere mannen van aanzien. Een tweede aanval op het kwartier van die van Kleef, was voor hun niet min voordeelig , makende zij tot hunne gevangenen : Heer W a l r a v e n • van Br ederode, Gillis Schenck, Hugo Post en anderen. Twaalf
of , volgens anderen , twee en twintig weken lang, had het beleg
geduurd, wanner- Graaf W i 11 e m en Ark el beide naar het einde
begonnen te verlangen. J a n , verkoren Bisschop van Luik, omtrent deze tijd in het leger gekomen, bewerkte een verdrag, volgens
hetwelk » Heer Jan Hertoge Albrecht en Graeve W ill em : op de
»knieen om vergiffenis verzoeken moest, en gedoogen , dat 's Hera togen Venael , een' geheelen dag op 't slot te Arkel stond."
De hardste en grootste vijand der Kabeljaauwschen, Graaf W i 1I e m, na zijns vaders overlijden aan de reading- gekomen, handelde
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met die van Rotterdam , Dordrecht en Gorinchem als met openbare
vijanden. Heer J a n bediende zich van Boden en Brieven; maar
de eerste werden door Willem niet gehoord , en nog minder de
laatste gelezen. Integendeel deed hij die van Gorinchem , welke
hij , bij hunnen inval in 't Nedersticht gevangen genomen had, naar
Woudrichem voeren, om hen , tegenover de stad hunner inwoning
op raderen te doen zetten. Doch A rk el deed ter hunner verlossing
Woudrichem door Willem 1J s s e l do orn, met eene bende gewapenden, als kooplieden vermomd, bij verrassing innemen en vervolgens plunderen en verbranden , doch toen weder verlaten. De
Graaf nam hierop , met behuip van die van Utrecht, Hagestein , Everstein en meer andere plaatsen in Die van Gorinchem , al hunne vorige welvaart ziende verkeeren in armoe•
de , begonnen te morren , wijtende hunnen Heer het onheil
dat hen kwelde. W a 1 r a v en v an Br ederode, die zich nog
in de kluisters van zijnen vijand (ofschoon zijnen bloedverwant) be:
vond, liet niet na den Graaf hiervan te berigten, die hierop niet
verzuimde hem aan te sporen, om dit smeulend vuur in vlam
te zetten. Geld, groote beloften en wat meer dienen kon , verspilde Brederode; en hierdoor kreeg hij op zijne zijde eenige der
aanzienlijkste burgers, en A r k e 1 s Raadsmannen : C o en r a a d, J an,
Aart en Gerard van Herlaer, Jan van der Donk, Broenis de Verwer en Johan Gerrardin, Proost van Gorinchem.
Aan deze beloofde de Graaf van Holland bij eenen bezegelden brief,
80000 Fransche Kroonen, en groote verheffing, indien hij zich
meester van Gorinchem maakte. De list , waarvan hij zich bediende , was de verspreiding van een verzonnen brief, waarin de
Graaf zou gemeld hebben , nooit vrede met Heer J an te zullen maken, maar wel met zijnen zoon Wi 1 le in. Twee oogmerken wet.•
den met dezen list bedoeld : eerst om de gemeente tegen Heer J an
op te zetten, en de andere om hem mede bij zijnen zoon gehaat to
maken ; die ook kort daarna bewilligde , dat zijn vader gevangen
en naar Kortrijk in verzekering gebragt zou worden.
Na die bewilliging, werd de Regering Jonkheer W i 11 e m in handen gegeven , en alien , die den ouden Ark el getrouw bleven ,
afgezet en de verraders in hunne plaatsen gesteld; het zelfde geschiedde te Leerdam , en op het slot Arkel. J a n , die gedurende
het plegen van dit verraad zich in Gelderland beyond , ten einde met
zijnen zwager R e i n a 1 d IV, Hertog van Gelder, de voortzetting van den
krijg te beramen , had dit naauwelijks vernomen, of hij begaf zich
bijna alleen mar Gorinchem, doch de poorten werden voor hem gesloten
en zijn gezag op de burg niet langer erkend; het zelfde wedervoer
hem te Leerdam. Jonkheer W i 11 e m , wien door anderen het
schandelijke hiervan word voorgesteld, voelde ras de working der
natuur en de kracht van het bloed. Spoorslags reed hij uit Gorinchem naar 's Hertogenbosch , om zich met zijnen beleedigden
vader te verzoenen ; beloofde hem niet alleen zijne goederen ,
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maar ook zijne verraders in handen te leveren. Den zamen-gezworenen werd door een ander verrader , en wel door den geheimschrijver van den Heer van A r k e 1 van deze onderhandeling
kennis gegeven. bus verboden zij Jonker W i 1 I e m , bij zijne
terugkomst, mede binnen Gorinchem te komen en riepen in plaats
van hem Graaf W i 11 e m in. Deze biermede zijn oogmerk bereikt hebbende, leide eene sterke bezetting in de stad , en stelde
Ridder F i 1 i p van D o r p tot Gouverneur aan, doch Jonkheer W i 11 m maakte zich bij verrassing meester van de stad hoewel niet van
het kasteel. Graaf Willem rukte hierop spoedig aan , belegerde
de stad met eene groote menigte Hollanders , Zeeuwen en Stichtenaars. De Hertog v a n Ge l d e r trok vervolgens met een nog mar
tiger Leger tegen den Graaf, om de stad te ontzetten, de Graaf
hood den Hertog eenen Veldslag aan , waarin deze bewilligde. Doch
in plaats van te slaan , bediende hij zich van het opbreken van
Willem, werpende een deel van zijn yolk in de stad en trok
daarna af. Jan van Ark el nn meenende van ieder verlaten te
zijn , en ook dat het den Hertog geen ernst was , om hem zijne
goederen te doen herwinnen , verkocht alle zijne landen aan hem ,
op voorwaarde , dat ze nooit van het Hertogdom Gelder zouden mogen gescheiden worden ; dit deed hij in het vooruitzigt , dat die
na den dood van It einold wederom op zijnen zoon zouden moeten komen. Nadat nu de Burgers den eed van getrouwheid aan hem
gedaan hadden , zette de Hertog met meer ijver dan voorheen,
den oorlog tegen Graaf W i 11 em door , en vierde aan zijn gewoon gebruik van verwoesten den ruimen teugel , hetgeen bij
tusschenpoozen voortduurde , tot op het jaar 1412, wanneer,,
partijen den oorlog moede schijnen te zijn geworden. De voorwaarden , waarop zij den vrede sloten, bestonden hierini: De Hertog zou,
ofschoon tegen het verdrag met A r k el gemaakt , Gorinchem, Woudrichem en het geheele land van Arkel aan Graaf Willem overgeven , waartegen de Graaf aan den Hertog opbrengen zou 100,000
Fransche Kroonen , de Beer van Arkel zou jaarlijks uit den tol
te Lobith 1500 Rhijnsche guldens trekken , behalven dat aan
hem zou worden afgestaan het Slot van Oijen , met zeven goede aangrenzende dorpen.
Graaf Willem kort na het sluiten van den vrede met Hertog
Reinald, eerst uit een Geldersch Edelman en daarna uit R ei na 1 d
zelven vernomen hebbende , dat er in Holland en zelfs onder de
Edelen, gedurende den oorlog, eenen aanslag gesmeed was , om hem
te vatten , en van het leven te berooven , kreeg dadelijk vermoeden op Jan van A r k e 1 en zijne betrekkingen in Holland , bovenal
op Heer Jan van E g m o n d , die met Maria, de dochter van
Jan van A rk e 1 gehuwd was , en op E gm onds broeder W il1 em , Heer van IJsselstein. Hij besloot derhalve zich eerst van A r•
kel, die zich meestal in zijne heerlijkheid Pierrepont , in het Hertogdom Bar , ophield, te verzekeren , doch dit gelukte eerst in het
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jaar 1415, toen Gerrit van Strijen, Heer van Zevenbergeno
Floris van der Aa en Filips van der Lek hem, terwijl
met een klein gevolg van Brussel terug keerde , waar hij de nitvaart van den Hertog van Braband had bijgewoond , nabij Arpenbrugge , op te ligten en gevankelijk naar 's Gravenhage te voeren.
Hier werd hij op de voorpoort gevangen gezet , daarna eenen geruimen tijd op het sterke Slot te Gouda bewaard en toen naar Zevenbergen gevoerd , waar hij tot in 1426 of 1427 in hechtenis bleef,
Coen F i l ips , Hertog van Bourgondiii, door den Heer va n W esemale, en door zijne oorlogsmagt , zooveel te weeg bragt , dat hij. ;
ontslagen werd. Daarna werd hij door den Proost van Utrecht met
de heerlijkheid Haastrecht en eenige andere goederen beleend. Ook
deed F i I i p s hem weder huldigen te Leerdam en Schoonrewoerd,
als !leer van der Lee , doch de vervulling der belofte , om in het
bezit zijner goederen geheel hersteld to worden , heeft hij niet beheld ; hij stierf zeer onverwacht, den 25 Augustus 1428, wordende
zijn overlijden toegeschreven aan het onmatig eten van eenen ongemeen grooten aal.
Alle de onheilen hem overkomen , worden doorgaans aan zijnen
al te grooten hoogmoed toegeschreven , en ook door anderen beschouwd als eene regtvaardige straf, wegens de slechte behandeling,
door hem zijner moeder aangedaan. Ilij was gehuwd met J o h a nn a,.
oudste dochter van Willem, Hertog va n G u I i c k en G elder, bij,
wie hij verwekte W ill em van Ar ke 1, die hierachter volgt , en
M a r i a , die, zooals reeds gezien hebben, gehuwd was met J a n,
Beer van E gm o nd. Daar zijn zoon Willem reeds in bet jaar
1417 gesneuveld was , stierf net Heer J a n het oude, magtige en
dappere geslacht der va n A r k e Is uit , hetwelk zick evenzeer door
overmoed en trotschheid , als door rijkdom en dapperheid had onderscheiden , zoodat na zijnen dood Gorinchem en het land van,
A r kel met het graafschap Holland vereenigd en daarvan sedert niet
weder afgescheiden werd.
Zie A. van Sligtenhorst, Geldersse Geschied., D. II. bl,
172, 176, 178, 181, 186, 200—.205 en 211; W. van G o u th oe v en, d' Oude Ch,ronijke van Holland enz. bl. 405, 409,
412-414, 419-423, 427, 428; S. van Leeuwen, Batavia
illustrata , bl. 849; Kemp, Beschriiv. der Stad Gorinchem,
bl. 138-169 en 238 ; Matthaeus, Analect. vet. aev., Tom V.,
p. 229-236 ; V o s s i u s , Hist. Jaerb. van Boll. en Zeeland ,
passim ; va n Mi eris, Hist. der Nederl. Yorsten, D. I. bl. 6 ,
10, 14 en 16; B a I e n , Beschryvinge van Dordrecht , hl. 741,
764 ; Kok, Nederl. Woordenb. ; Wagenaar, Vaderl. Gesch.,
D. III. passim ; Bijvoegs. en Aanm. op de Vaderl. Hist. van Wagenaar. D. I. bl. 194-198 ; Burman, Utrechts Jaarb. , D. I.
passim; Scheltema, Staatk. Nederl. ; Bilderduk, Geschied.
des Fader!. D. IV. bl. 3, 1509-22, 29-33-, 39-41; Arend,
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Algem. Geschied. des Yaderl. D. II. St. II. , bl. 319-323 ,
350-353 , 436-450.
ARKEL (JAN vAN) de zeven en twiutigste Bisschop van Utrecht.
Zie Johannes IV.
ARKEL (Kommus VAN) , zie ARCKEL (Kmonts vAN).
ARKEL (Orro , Beer VAN), een zoon van Johan XI ffeer v a n
Arkel, en van Ermgard (volgens anderen Elizabeth) van
Klee f, werd van sommigen bijgenaamd de D a p p e r e , doch mogt
naar ons oordeel veeleer de W r e v e I m o ed i g e geheeten worden.
Hij toch sloeg den Proost van St. Maria te Utrecht dood , omdat
hij het regt van vergeving van Heer Otto 's erfgoed, Schoonrewoerd, aan zich wilde trekken ; en alien , die zich verstoutten , om
met dagvaardigingen of banbrieven in zijn gebied te komen , deed
hij ten deele gevangen zetten , ten deele verdrinken. Ook deed
hij een Tollenaar bij Dordrecht, die de ingezetenen van Gorinchem
en het land van Arkel, in strijd met hunne vrijheden weer liet betalen ,
dan zij schuldig waren , en de voorbij varende schepen , als verbeurd goed aanhaalde na hem vruchteloos zijn wanbedrijf te hebben voorgehouden, door zijne dienaars van leant helpen. Na dit
verrigt te hebben kwam hij stoutmoedig , van eenige gewapenden
vergezeld , te 's Gravenhage van Aalbrecht van Be ij er en van
dien manslag kwijtschelding vragen , hetgeen de Hertog hem zeer
beleefdelijk toestond, terwijl hij voor zijnen zwager, den Kardinaal R e
nier van Bar, bij het Roomsche hof absolutie wist te verkrijgen,
tegen alle vonnissen vroeger tegen hem uitgesproken.
0 verigens was zijne regering zeer heilzaam voor zijne onderdanen, daar
hij geene doodslagers, woekeraars, overspelers nosh maagdenschenners
in zijn gebied wilde gedoogen , zoo als onderanderen bleek aan zekeren Hendrik Kannemaker , eenen rijken Poorter te Gorinchem. Deze had vijf of zes schoone meisjes en jonge weduwen
trouwbeloften gegeven , mits zij dit een jaar verborgen hielden , en
haar alzoo verleid en bezwangerd. Hierover voor den Geestelijke
Regter geroepen 2ijnde , spotte hij daarmede en gaf voor , alle die
vrouwen getrouwd te hebben. Zoodra neer 0 t t o dit hoorde, deed
hij de poorten van Gorinchem sluiten en wilde hem dan vatten ,
zwerende, dat hij hem zou doen onthoofden. Hendrik dit vernemende, verschool zich op het kerkhof en in de kerk , als zijnde eene
onfeilbare toevlugt voor misdadigers. Hoewel" 0 t t o beweerde , dat
Kannemaker, tegen God en liet regt der H. kerk gehandeld had en
alzoo hare bescherming niet waardig was , durfde hij den misdadiger niet met geweld uit de kerk doen halen , maar deed die omsingelen en hem toen in het midden der kerk , bij het altaar des
H. Kruizes, op eene breede zerk met eenen grooten verwerskuip
overdekken. Ka n n em a k e r nu geen uitkomst ziende, verzocht
vergiffenis en begaf zich in de gevangenis , kreeg acht dagen tijd
om zich tot God te bereiden en werd toen in het openbaar ont,

hoofd.
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Dordtenaars, die de Gorinchemmers , welke met zout , koorrt
en andere waren nit vreemde landen voorbij Dordrecht oeren,
wilden dwingen binnen die stad te verstapelen , wist hij spoedig zijne
gramschap te doen gevoelen , door hunne voorbij Gorinchem varende schepen te doen aanleggen , de wijnen ten beste te geven
om den zijnen, die schade van de Dordtenaars geleden hadden , die
te vergoeden.
In het jaar 1387 ontstond uit een beuzelachtige en nietige oonzaak , eene felle en langdurige krijg tusschen Otto Heer van A rk e 1 en de Heeren van Vianen en A m ei de n. Vier burgers
van Gorinchem hadden van eenen inwoner van Meerkerk verlof
bekomen , om eenen boom , staande op zijn erf , om te houwen
en daarmede binnen Gorinchem Meiavond te houden ; dan de vrouw
van dezen man , ofschoon wel wetende wat er tusschen hem en de Go-.
rinchemmers besproken was , weigerde den boom te laten volgen
en riep de buren van Meerkerk te hulp , die op dit geroep met bijlen , zwaarden , houweelen en ander wapentuig te hoop liepen ,
twee der Gorinchemmers in arrenmoede doodsloegen en de beide
anderen doodelijk kwetsten. Otto van de toedragt der zaak onderrigt , verzocht den Heer van Vianen, dat hij. die doodslagers wilde
straffen , even als hij genegen was , die van Arkel te doen , als zij
een diergelijk schelmstuk mogten begaan , of dat hij hem mogt
veroorloven zelf ze te komen straffen. Als echter de Heer v a re
Vianen, gestoord over dit zijns inziens onbehoorlijk verzoek ,
de schuldigen niet strafte , verklaarde Arkel hem den oorlog , en
zond inmiddels boodschappers aan alle dorpen in de landen van
Vianen en Ameide , behalve aan die van Meerkerk , dat zij binnen
drie dagen hunne have en beesten zouden bergen , want dat hij
met een leper komen zou , om alle de dorpen te verbranden , de
menschen en alles weg te voeren. Die tijd verloopen zijnde ging
Jonkheer Jan van Ark el , aan het hoold eener sterke bende , de
huizen te Meerkerk verbranden en , daar zij de vrouw met hare handlangers niet konden in handen krijgen, at hun goed vernielen , overal
in den omtrek branden en blaken , en Vianen met gloeijende steenen beschieten. Kort hierop verbrandde Beer Otto het dorp
Ameide , belegerde het slot en schoot het half tot puin. Die van
Utrecht, als leenheeren van Ameide hiertoe verzocht , lieten A r k el
boodschappen , dat hij zich van daar zou wegmaken of zij zouden
er hem toe dwingen. A. r k el, die aldaar veel yolks, bijeen had ,
zeide tot den bode, dat hij ze zoo stout niet kende om hem te
durven slag leveren. Nn namen die van Ameide en van Vianen,
Willem, Graaf van Oostervant, noon van Aalbrecht van
B e ij e r e n in den arm , smeekende dat hij toch eenig middel mogt
vinden om hun beider ondergang te verhoeden. Deze bragt een bestand tusschen de strijdende partijen te weeg , onder voorwaarde ,
» dat de Heer van Ameide aan Arkel zijn slot met al zijn
toebehooren zou ontruimen voor 16000 rijnsche guldens ; en in» Bien hij die penningen binnen twee jaren niet weder uitkeerde
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» zon A r k el het finis met de daaronder liggende dorpen erfelijk
» behouden." Nu staakte A r k e 1 het beleg en nam bezit van het
slot. Toen het tweejarig bestand tusschen Otto van A r k el en 11 e ndrik van Vianen nit was, reisde 0 t to , met zijnen zoon Jan
naar Luik, ten einde Jan van Be ij eren, die tot Bisschop van
Luik was verkoren, derwaarts te vergezellen. Otto had zijnen onderzaten bevolen , niets tegen Vianen te ondernemen alvorens hij
en zijn won terug waren, doch die van Gorinchem wapenden
zich op zekeren tijd , deden met veel yolk eenen inval in het Land
van Vianen , en vernielden al hetgeen A r k e I vroeger in wezen had
gelaten. 11 e n dr ik van Vianen en zijn broeder bemerkende dat
-deze bende geen hoofd had , verzamelde in der bast eene menigte
yolks, waarmede zij de Gorinchemmers te Lakerveld aanvielen en
bestreden , hunne tegenstanders hier den moed latende zinken, werden deerlijk geslagen en zulk een groat aantal van hen gevangen
genomen , dat Vianen met het losgeld de 16000 gulden kon aflossen en zijn land van Amei de weder in het bezit krijgen.
Toen J an , Graaf v a n Klee f, kinderloos overleden was , maakte
0 t t o van A rke 1 aanspraak op dat graafschap, omdat zijne moeder eene dochter was geweest van 0 t to v a n ICI e e f, eenen ouderen broeder van den overleden Graaf Jan. llij waagde diensvolgens
met E d u a r d , Hertog van Gelder eenen kans tegen A dol f Graaf
van der Mark, doch bereikte zijn oogmerk niet , alzoo Kleef een
kwaad leen was , dat op geene vrouwen mogt vallen en derhalve
op hem niet versterven kon en daarom op den Graaf van der
Mark verleid werd.
Later een ridderlijk steekspel binnen Gorinchem hebbende aangelegd , hetwelk met de tegenwoorheid van den Hertog van Gelder ,
den Graaf van Holland en vele andere voorname Heeren meer ver-eerd werd , wist Otto de Hoekschen en Kabeljaauwschen dermate
te bevredigen , dat men eenige jaren daarna van geene onlusten meer
tusschen die partijen hoorde. Heer Otto overleed op Paaschavond
van het jaar 1396 , bij zijne echtgenoote Elizabeth, eene dochter van T h ib a u t , broeder van den Hertog van Bar , in Lotharingen , nalatende eenen zoon Jan , dien wij in het vorige artikel
vermeld hebben , en eene dochtcr Johanna, gehuwd met den Heer
van Schoonvorst in Braband.
Zie A. van Sligtenhorst, Gelderse • Geschiedenissen, D. II.
bl. 198-200; Gonthoeven, Chronyche , bl. 405 en 409; S.
van Leeuwen, Batavia Illustrata, bl. 489; A. Kemp, Beschrijving der stad Gorinchem ,
bl. 83-138 ; Matthaens
.dnnalect. vet. aev. Tom. V. p. 226 et 227 ; V o s s i us , Hist.
Jaerb. van Holl. en Zeeland , H. 426, 429 en 483; Halma,
eTooneel der Vereenigde Nederlanden ;
Wagenaar, Fader!.
.Historie , D. III. bl. 298 en 299 ; K o k , Fader!. froordenb. ; B
e r d ij k , Geschied. .des Fader!. D. III. bl. 200 en 266.
.
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ARKEL (Wawa viN), de zoon van Jan, neer van Ar k e 1, en
van Johanna van Gulick , leeren wij in de geschiedenis kennen
als een onbezonnen jongeling , die zich tegen zijn vader liet opzetten , om hem buiten Gorinchem te houden , toen deze met den
Graaf van Holland in geschil was , weldra echter keerde hij tot
zijnen vader terug , doch nu werd hij mede buiten Gorinchem gehouden. Hierdoor in toorn ontstoken kwam hij , in den nacht tusschen 13 en 14 September 1407 , met eene bende Gelderschen
heimelijk voor de stad , doch daar bet door storm en regen zeer
donker was , werden zij niet bespeurd. Zij droegen vier aan vier
kleine schuitjes aan , waarmede zij de stadswallen overstaken , dadelijk plantten zij nu de stormladders tegen den muur, en de geschiedenis heeft den naam bewaard, van drie burgers van Gorinchem , die de eerste beklimmers waren van de stadsmuur , de
gebroeders van Werve en Jan Lui tg en e. De vierde was v a n
A r k e 1 zelf, verzeld van eenen trompetter , met hen liep een groote
hond mede, die men vergeefs wilde terughouden. Zoodra er omtrent twintig man over de muren waren , begon de strijd tusschen A rk els hond en eenen bond , die de wacht bij zich bad. Op het
nwie daar"?- der wacht antwoordde W i Ilem het tooverwoord »A r k e 1"
De verschrikte wacht verliet onder het geroep van »A r k e 1 ! A r k el"
haren post. Hierop werd de vlugt onder de Hollanders algemeen ,
velen vielen door den donker in de haven en verdronken. Jonker Willem liet de Burgpoort , aan de oostzijde der stad , openslaan,
waardoor at zijn yolk binnen kwam met veel geschreeuw, , ten einde
de bezettelingen nog meer schrik aan te jagen. Toen ging A rk el met zijnen trompetter door geheel de stad roepende dat zij , die
zich onder zijne banier schaarden , niets te vreezen hadden. De
burgerij liep te hoop , juichte van blijdschap en huldigde den noon
in den naam zijns vaders. Nu belegerde hij de burg , werwaarts
de bezetting geweken was , schoot daarin groote kogels , welke , echter , wegens de sterkte der muren , weinig schade deden , ook verweerden die van binnen zich dapper , doch noch van de eene noch
van de andere zijde werd eenig aanmerkelijk voordeel behaald. Nadat W i 11 e m s vader , zoo als wij vroeger in het Leven van J a n XIII
gezien hebben , zijne landen , den 22< April 1409 , aan Rei n a 1 d
Iv , Hertog van Gelder verkocht had , deed Willem aanstonds dien
Hertog voor Heer uitroepen , en drong de Burgers den eed van
getrouwheid aan hem te doen. Na dien tijd schijnt zich Wil lem
aan bet Hof des Hertogen van Gelder te hebben opgehouden ,
door wien hij tot Opperbevelhebber zijner ruiterij werd aangesteld ,
in welke hoedanigheid hij den Graaf .van Holland en den Bisschop
van Utrecht bleef bevechten.
Den 26 Julij 1412 werd er echter een vredesverdrag getroffen
tusschen den Hertog van Gelder en den Graaf van Holland , waar.
bij laatstgenoemde Gorinchem en het land van Arkel zou beko-

men , tegen eene schadeloosstelling van 100,000 fransehe kroonen
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aan liertog it e i n a l d , toegewezen ; terwijl deze daarvan afstand
zou doen ten behoeve van Willem van Ark el die haar, tegen
eene schadeloosstelling van 50,000 kroonen aan den Graaf van Holland moest afstaan en zich met de stad Utrecht verzoenen. De afstand had nog dien zelfden dag met de daarbij gebruikelijke plegtigheden plaats. Daar W i l l e m, wiens vader over deze handelwijze
eerst op hem gestoord was , spoedig weder met dezen tegen den Graaf
en den liertog had zamengespannen, zeide R e i n a l d hem het vrijgeleide op, verklaarde hem van het slot te Oyen vervallen en stelde
hem , wegens gepleegd onregt en geweld voor zijne regtbanken
aansprakelijk.
In den oorlog die er na het overlijden van Willem VI , tusschen zijne eenige dochter, , Jacoba en haren oom Jan van
B e ij e r e n , verkoren Bisschop van Luik , ontstond , schaarde W i Ile m van Arkel zich aan de zijde van dezen laatste, en nadat
Jan van E g m o nd zich , bij verrassing van Gorinchem had meester gemaakt , kwam W i 11 e m , aan het hoofd van eenige Gelder-.
sche en Luiksche benden , weder bezit van zijn vaderlijk erfgoed
nemen. Dadelijk deed hij de stad versterken en eenen gracht graven tusschen haar en het kasteel, hetwelk nog in 's vijands magt
was en waarop vrouw Jacoba, vergezeld van hare moeder weldra
aankwam. Toen Willem vernam dat J a co b a hare troepen in
slagorde zette om hem te bevechten , deed hij mede alzoo met de
zijnen die wel 4000 man sterk waren. Inmiddels werd A r k el
aan de eene en B r e d e r ode aan de andere zijne Ridder geslagen.
Volgens sommigen zou J acoha, voor dat men handgemeen werd,
Arend van Leyenb ur g, Drossaard van Gorinchem , en eene
Neef van Arkel, heimelijk tot hem gezonden hebben, om hem te
raden een huwelijk met haar aan te gaan , doch hij , te zeer gebeten op haren vader, zou betuigdohebben liever te sterven , dan zich
met haar te vereenigen. Br e d er ode yiel nu met het yolk van
J a cob a dapper over de gracht in de stad. Ark el staande met
de zijnen tegen het slot in de Nolenstraat en de Krijt- (thane de
Boeren-) straat , met ontwonden banieren , klinkende trompetten en
slaande trommen , viel de overkomende Hollanders zoo verwoed aan,
dat zij aanvankelijk begonnen te wijken, maar Coen een van A rk els
hoofdlieden , Willem van Druten, door eenige van de vijanden
omgekocht , buiten noodzaak , met 1500 gewapende uit den strijd
week , grepen de vijanden moed en de Arkelschen moesten voor de
overmagt zwichten. Willem van A r k el snenvelde in de tusschen beide straten loopende Ravetsteeg. Ter gedachtenis aan dit
voorval leest men nog in den gevel van een huisje, aan de zuidzik
-de van dien steeg voor hetwelk hij zou gesneuveld zijn, op eenen
arduinsteen , ter wederzijde van eene afbeelding van het kasteel
an Arkel:

368

latIg nun sehrtgf Mot Mita kit (Atlas
ben 1 theentbcr
goachgeboren
1110600X1121 sett
teltillein van %dal
tot
voor tomes, otten.
Het lijk van ‘Jonkheer Wil I e m bleef eenige uren achtereen in
de slijk op de straat liggen , tot dat zijne vijanden hem naakt , op
eene horde van daar droegen, naar de hoofdkerk , waar zij hem
's anderen daags zonder eenige statie begroeven.
Zie : A. Sligtenhorst, Geldersse geschiedenissen, D. II. bl.
178 , 203-205 ; A. IC e m p , Beschrijving van Gorinchem, bl.
163-167, 205-207; van Gouthoeven, Claronycke, bl. 435
en 436 ; M a t t h a e u s , Analect. vet. aev. , Tom. V. p. 233-235; van Mieris, Hist. der NederL Vorsten, D. I. bl. 10-14
en 19; M. Vossius, Histor. Jaerb. bl. 539-552, 580-582;
Kok, Faded. Woordenb. ; Burman, rItrechtsche Jaerb. , D. I.
bl. 57, 71, 207 en 208; Wagenaar, VaderL Hist. D. III.
bl. 375, 368 en 418; Bilderdijk, Geschied. des Vaderl. D.IV.
bl. 31, 33, 39, 60 en 61; Arend, Algem. Geschied. des Pader/. D. II. st. II. bl. 436-450 , 463 en 464.
ARKSTEE (11ENnaix. KORNELIS), van wien wij Beene levensbijzonderheden weten , dan alleen dat hij tot zijn negentiende jaar in
Nijmegen is opgevoed, zonder dat dit zijne geboortestad was , been
doen drukken :
Nymegen de oude hoofdstad der Batavieren, in dichtmaat
beschreven en met aanteekeninyen, de Oudheden van de stad,
en die van het quartier van Nymegen betreffende , opgeheldert , 's Gray. 1738, met prentverbeeldingen , welk werk , wegens
de aanteekeningen meer geschiedkundige dan dichterlijke waarde
heeft.
Zie bet gedachte werk in de Voorrede en Witsen Geysbeek,
Woordenb. der Nederd. Dichters.
ARMENIUS (BALTHAZAR HYDORIELIS), ook voorkomende onder den
naam van Balthazar Arnhemius, werd vermoedelijk in 1587,
Predikant te Hantumhuizen van waar hij , omstreek 1590 , naar Anjum
vertrok waar hij overfeed. Toen hij nog te Hantumhuizen stond
maakte hij met de meeste andere Friesche Leeraren , in 1586 en
1587, tijdens bet verblijI des Graven van Leycester met , de
Engelsehe hulptroepen in Nederland , niet weinig opschudding , zijnde
hij niet de minste ijveraar van de zoogenaamde . Leyeestersche factie. Hij
was lid van de Synode te Sneek gehouden in April 1587, waar de gecommitteerden van viejf klasses der Friesche kerk tegenwoordig waren, zijnde de klassis van Zevenwouden toen nog niet gevestigd.
her werd een zeldzame klaagbrief aan E l i s a be t h, Koningin van
Engeland, opgesteld en den grooten nood, waarin kerken dezer landen
zich volgens de opstellers bevonden, hoewel men daarvan in de
historie dier tijden nergens blijk vindt, voorgedragen. Van dezen
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ilaagbrief, welsprekend, in goed Latijn , en geleerd , maar vIeljende ,
de Overheden des Lands hekelende en stilzw ijgende het Land en
de Kerk aan Elizabeth opdragende, hield men A r m e n i u s
voor den steller. Zeker gaat het dat bij dien uit naam van de
kiassis van Dockum onderteekende , terwijI hij bovendien uit naam
der Friesche kerken naar 's Gravenhage gezonden werd , om den
Engelschen Atnbassadeur aldaar de spoedige overzending aan de
Koningin te verzoeken en den inhoud daarvan op het best aan te
bevelen.
Zie J. Uytenbogaert, Kerkel. Hist. bl. 241-246; W.Columba en A. G. Dreas, Naaml der Predik. van de klass.
van Dokkum, bl. 12-15; Ypeij en Dermout, Geschied. van
de Nederd. Herv. Kerk , D. I. Aant. hi. 156 (298).
ARMINIUS (JicoBus) of eigenlijk Jakob Her ma n s, geboren te Oudewater in 1560, had tot vader Herman Jac ob s,
een messenmaker van zijn ambacht dien hij , nog zeer jong zijnde , door den dood verloor. Zijne moeder E n g e l i n a J a co bs z ,
nu met de zorg voor hare twee kinderen bezwaard blijvende , gaf harem zoon over aan de leiding van zekere The o d or as Aemilius, eenen Nester, die de gevoelens der Hervormden
was toegedaan en , om niet verpligt te zijn mis te doen , dikwijls
van woning veranderde. Deze nam den vaderloozen jongeling, van
wien hij zich veel goeds beloofde, tot zich , en deed hem in de
scholen te Utrecht onderwijzen. Terwijl hij zich hier vlijtig oefende
werd hem , in 1575, door den dood die voedstervader ontrukt. Bit
verlies zou hem in groote verlegenheid gebragt hebben , ware hij
niet door zijnen stadgenoot R u do 1 f Snellius , een beroemd
wiskundige , ondersteund geworden. Devi, die zich te Marpurg in Hessen nedergezet en nu een bezoek aan zijne geboortestad Oudewater
gedaan had hebbende , nam , bij zijne terugreize naar zijne toenmalige
woonplaats , den vijftienjarigen A rm i ni us met zich. Naauwelijks was
deze Iaatsten te Marpurg aangekomen, of hij vernam dat zijne geboortestad door de Spanjaarden geheel uitgeplunderd en verdelgd was.
Deze tijding dompelde hem in de diepste droefheid en hij kon
zich niet onthouden van weder naar Holland te keeren , ten einde
naar den toestand zijner moeder en verdere aanverwanten te vernemen , doch bevonden hebbende dat alle zijne dierbaarste panden ,
even als bijna alle de inwoners van Oudewater , vermoord waren,
begaf hij zich weder naar Marpurg , de geheele reis te voet afleggende. Hij vertoefde er niet tang om weder naar Holland te keeren , want vernomen hebbende dat er te Leyden eene hoogeschool
was opgerigt , begaf hij zich naar het vaderland. Hier vond hij welwillende begunstigers in den Ilofprediker van Prins Ma uri ts, Jean
T a ffi n , en in den 's Gravenhaagsche Predikant Pe t ru s B er tins
(den vader), in wiens gunst hij zich door zijne aangeborene minzaamheid zoo diep wist in te dringen, dat hij Armin i u s hem niet alleen bij
zich in huis nam en van alles verzorgde, maar hem te gelijk met zijnen zoon naar de nieuwe hoogeschool zond, waar hij zich met zulk
24
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-,eenen ijver in de Letteren , Wijsbegeerte en Godgeleerdheid oefende
.en zoo gelukkige vorderingen maakte , dat hij zich de algemeene
achting van alle Hoogleeraren verwierf. Aangezien men , na de Herworming, te Amsterdam besloten had de inkomsten der gilden tot
een nuttig doel aan te wenden , prezen Burgemeesteren van Amsterdam, ondersteund door eenige Predikanten , hem bij de hoordlieden van hetkrarnersgilde aan als waardig om voor rekening
van het gild zijne studien voort te zetten. Deze namen nu den
jongeling onder hu.nne bescherming en beloofden een gedeelte uit
de opkomsten van het gild , tot voortzetting van zijne letteroefeningen, te koste te zullen leggen. Armin iu s verbond zich ook van
zijnen kant bij handteekening , als een voedsterling dier stad, geen
beroep te zullen aannemen dan met voorkennis en toestemming
der heeren Burgemeesteren, en hij begaf zich diensvolgens, in
1582, naar Geneve , toen de voornaamste kweekschool der Hervormde Godgeleerden, inzonderheid om er de lessen van den grijzen T h e odor u s B e z a, den beroeindsten man van dien tijd ,
bij te wonen , die destijds den Zendbrier van Paulus aan de Romeimeinen uitleide. Aldaar maakte hij kennis met J o h an n es Uytenbogaer t. Duch hij had het ongeluk zich het ongenoegen van eenige
Bestuurders der Hoogeschool op den hats te halen , omdat hij in het
openbaar met grooten ijver de redeneerkunde naar de leerwijze van
Ra m u s voorstond en deze op zijne kamer aan eenige jongelingen
onderwees. Een hunner , een Spanjaard , die een groot voorstander van
de leerwijze van A r i s to te 1 e s was , wist nu te bewerken , dat door de
overheid het houden van afzonderlijke collegian verboden werd. Om
die rede besloot hij te vertrekken en begaf zich. naar Hazel , waar
hij met toejuiching ontvangen werd. llij gar daar openbare lessen , en kwam in zulk eerie groote achting , dat de faculteit der
godgeleerdheid hem den graad van Doctor wilde verleenen zonder
eenige kosten van hem te eischen , voor welke eer hij echter heuschelijk bedankte. De Hoogleeraar J a cob G r y n a e u s woonde zijne
lessen menigmaal bij en sprak zeer tot zijnen lof. Zelfs maakte
deze geen zwarigheid , om , wanneer hij eene stelling verdedigde ,
aan A r m i n i u s den last op te dragen , om de bondigste en
krachtigste tegenwerpingen op te lossen. » Laat miin Hollander
voor mij antwoorden," zeide hij.
A r m i n i u s keerde weder naar Geneve terug, alwaar hij de te
genstanders van Ramus nu min hevig vond , en zich nog drie,
jaren onophoudelijk in de Godgeleerdheid , talen en andere wetenschappen oefende. Hij had eene begeerte om Italie te zien , en wel
meest om te Padua de wijsgeerige lessen te hooren van den be-roemden Jacob Zabarel Ia. Hij voldeed aan deze lust en reisde,
in gezelschap en op kosten van den geleerde A d r i a n us J u n i u s,
in het jaar 1586 derwaarts; zeven maanden besteedde hij aan deze
reis. Daarna kwam hij weder te Geneve , vanwaar hij door de Re.
gering van Amsterdam naar huffs ontboden werd, waar hij in den
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herfst des volgenden jaars aankwam. Nu vernam hij dat men zeer tot
nadeel van hem gesproken had. Onder anderen had men voorgegeven,
dat hij ter voetkus van den Paus was geweest, dat hij zeer gemeenzaam
had omgegaan met de Jezuiten , dat hij zich had bekend gemaakt
aan Bellarminus en dat hij de Hervormde godsdienst had afgezworen. Ofschoon nu alle die beschuldigingen valsch en verdicht waren , verkoelde dit eenigzins de genegenheid, die de regering
van Amsterdam haren voedsterling toedroeg. Weinig moeite kostte
bet hem nogthans , om bij lieden van verstand zijne onschuld te
doen blijken ; maar er waren zwakke en argwanende geesten, die
zich niet lieten overreden voor dat hij aan de geheele gemeente zijne
zeldzanie begaafdheden had doen hooren. llij werd dan ook , na in
Februarij 1588 door de klassis van Amsterdam tot Proponent te
zijn aangenomen , en nadat men hem aldaar eenige malen des
avonds had hooren prediken , tot Predikant in die gemeente beroepen , waar hij, zoo door zijne kundigheden als door zijnen onbesproken levenswandel, ieders achting en liefde won; ook zijne ambtgenoten betoonden groote achting voor zijne geleerdheid , en bekenden
dat zijne predikatien bun van nut waren. Ook was hij in 1591 een
der acht Predikanten die gecommitteerd werden , om eene nieuwe
kerkenordening te maken; terwijl de regering van Utrecht in 1593 ,
toen er een geschil tusschen de Predikanten aldaar ontstaan was,
aan die van Amsterdam verzocht , om hem haar voor eenigen tijd
te willen leenen , ten einde de gemoederen wat te bevredigen. artinus L y d i us , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Franeker, ,
oordeelde hem bij uitstek bekwaam om zeker geschrift (1), in hetwelk de leer van Theo do r u s B e z a wegens de voorbeschikkingen
door de Delftsche Predikanten A r n o l d u s C o r n e l i i van der
Linden en Reinier Donteklock, sterk betwist werd, te wederleggen. Armi n i u s nam dozen last op zich, doch door het overdenken van de wederzijdsche redenen helde hij zelf tot het gevoelen
dier Predikanten over, en ging daarna zelf nog verder dan zij. Dit
gedrag stak alle regtzinnige Leeraren der Hervormde kerk krachtig
in de oogen, en toen hij eenige leerredenen over Paulus
Brief aan de Romeinen had gehouden , meenden zijn ambtgenoot Petrus Plancius en eenige anderen er blijken van onregtzinnigheid , inzonderheid van Pelagianismus , in te vinden ,
doch de Regering van Amsterdam moist , door haar gezag, de gerezen
moeijelijkheden nit den weg te ruimen. Zelfs werd hij in het jaar
1603 tot het Hoogleeraarschap in de Godgeleerdheid te Leyden beroepen , en men was genoodzaakt alle middelen aan te wenden om
te verkrijgen , dat die van Amsterdam hem zijn afscheid gaven.
Eindelijk gelukte dit, doch den Hoogleeraar Fran cis cus Goma ru s,
een heftig voorstander van de gevoelens van C a 1 vij a en B ez a, was
(1) Dit geschrift had tot titel Responsio ad arguments guaedam Bezae
et Caltrini ex tractatu de praedestinatione in cap. IX ad Romans.
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eene scherpe doorn in het vleesch. Door diens invloed were.
Arm inius genoodzaakt , zich over de leer in geschil te verklaren.
Dit geschiedde en het had eene bevredigende uitkomst. Nadat alzoo
de kwade indrukken , die men van zijne leer gegeven had , weggenomen waren , .werd hij tot Hoogleeraar aan de gemelde Hoogeschool
aangesteld, en kort daarna tot Doctor in de ,Godgeleerdheid bevorderd , welke eer v6Or hem niemand aan die Hoogeschool was ten
deele gevallen. Te dezer gelegenheid hield hij eene redevoering over
her Priesterambt van Christus
Daar hij bovendien menig
sprekend bewijs ontving van .de hooge gunst , maarin hij bij de
Bezorgeren der hoogeschool stood , zou dit naar men wil reeds den
hooggevoeligen G o m a r u s verbitterd hebben , die, ziende dat zijn
ambtgenoot zijn gevoelen in openbare stellingen verdedigde, zijnen
drift niet kon bedwingen. Hij verzette zich openlijk daartegen , en
beweerde » dat God, zijne strenge Regtvaardigheid en vrije Gena» de willende betoonen , een gedeelte der menschen ter zaligheid
» en een gedeelte der menschen ter rampzaligheid geschapen had ,
» in welk raadsbesluit de kinderen mede begrepen waren." A rmining hield staande , » dat God niemand , door een eenig en
» volstrekt besluit , van de zaligheid had uitgesloten , dock de men» schen ter zaligheid en verdoemenis geschikt , na voorzien te heb» ben , wie zich door een levendig en werkzaam geloof in C h r i s» t us en het gebruik zijner vrijheid der zaligheid en verdoemenis
» waardig zon aanstellen." G o m a r u s beschuldigde A r m i n i u
» dat hij de kracht der Goddelijke Genade vernietigde , en de men» schen trots en opgeblazen maakte , •ja, hierin verder ging dan de
» Roomsche kerk." Arm i n i us , daarentegen , lag G o m a r u s ten
laste , » dat hij , de oorzaak der zonde aan God toeschreef, en door
» het drijven -van noodlot de genioederen der menschen verhardde."
De geschillen dezer Godgeleerden kwamen op den predikstoel ;
hoogen en lagen , zoo in den Burgerstaat , als in de Regering werden er mede gemoeid. De Staten van Holland en Westfriesland
ontboden G o m a r u s en A r min i u s te 's Gravenhage , om , in het
bijzijn van vier Predikanten door hen benoernd , zich over de stukken in ,geschil te verklaren. Gomar us wilde ?ich daaraan onttrekken , voorgevende dat de Staten wet bevoegd waren, om over
wereldlijke , maar niet over kerkelijke zaken te oordeelen : ook
wilde zich in geen onderhandeling inlaten , eensdeels omdat
zijn persoon kerkelijk was , en aan de kerk onderworpen , andersdeeis dewiji de zaak van die natuur was , dat zij kerkelijk moest
behandeld en beoordeeld worden. Desniettegenstaande zag hij zich
gedrongen , hoe schoorvoetend ook , opening te geven van het geschil tusschen hem en zijnen ambtgenoot , die zich op het ingebragte bezwaar verantwoordde. De Voorzitter en Raden van den
Boogen Raad verklaarden , in het bijzijn der Hoogleeraren en der
(1) Lie sacerdotio Christi,
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pier Predikanten , in de voile vergadering der Heeren Staten ,
wdat er , huns bedunkens , tusschen de Hoogleeraren geen verschil
» was over eenig hoofdpunt des Geloofs noodig ter zaligheid." G om a r us , met dit verslag niet tevreden , betuigde , » dat hij met
» het gevoelen van Arm ini u s niet zou durven verschijnen voor
» het oordeel Gods : en , indien de Staten niet binnen kort er in
» voorzagen , zou, nit dat verschil , zulk eene oneenigheid kunnen
» rijzen , dat Land , Staat en Kerk , ja burger tegen burger zouden
» opstaan." Arminius verklaarde ,» alleen de gevoelens van
» eenige bijzondere Leeraren te hebben wedersproken , hetwelk hem
» vrijstond dat hij niets dan den vrede der Kerk en de rust des
» Vaderlands beoogde , en bereid was zijne begrippen geheel open
» te leggen " Naar het oordeel van alle de Raadsheeren des Hoogen Raads was het alleen de onbuigzaamheid van Gomar us , di e
te weeg bragt , dat de zaak te dier tilde niet werd bijgelegd:
eenige dier Heeren zeiden : » liever voor het oordeel van God te
» willen verschijnen met het geloof van A rminius, clan met de
» liefde van Gomar us."
De verdeeldheid in Kerk en Staat nam nu fangs hoe weer toe.
De beidc Hoogleeraren werden andermaal ontboden , om in de Ver
gadering der Staten van Holland en Westfriesland te verschijnen ,
ten einde nog eens te beproeven of zij door vriendelijke zamenspreking elkander zouden kunnen verstaan : hurt vergunnende elk
vier Predikanten , die zij zelven kiezen konden , ter hunner hulp
te nemen. Gomarus en de zijnen maakten op nieuw de oude
zwarigheid , om in de Vergadering der Staten te handelen over de
geschilpunten maar toonden rich zeer bereid , om het in eene kerkelijke vergadering te doen doch hij werd vermaand, rich tot de
naaste bijeenkomst te bedenken , opdat zij mogten weten wat hutt
te doen stond , bijal'dien hij. in zijne weigering volhardde. Hij besloot te gehoorzamen. Be onderhandeling liep over de Regtvaardigmaking , de Voorbeschikking , de Genade , den Vrijen wil en de
Volstandigheid in het gelooll
Armini us kon het twistgeding. niet ten einde uithouden. Eene
geruime tijd had hij een ziekelijk ligchaam otngedragen , en zijne
ongesteldheid nam dermate toe , dat men genoodzaakt was de onderhandeling te stakes. Hij keerde naar Leyden terug , en arbeidde aan een schriftelijk opstel over de betwiste punten : zijne
ziekte kreeg de overhand , hij moest het werk laten steken , en
stierf, den 19 October 1609, in den ouderdom van negen en veertig jaren zijne gevoelens ten einde toe behoudende. Zijn sterven
was even godvrnchtig als zijn leven geweest was. B e r t i u s mogt
in zijne lijkreden met regt van hem zeggen : » In Holland is een
» man geweest , wien degenen , welken hem kenden , niet hoog gen noeg konden achten , en welke door degenen , die hem niet acht» ten , niet genoeg gekend was." Zijne buitengemeene geleerdheid
welsprekendheid en gaven blijken nit de getuigenissen van J u n i u s ,
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Dousa, Scaliger, Hugo de Groot, Buxdorf en andere
groote mannen van zijne tijd. Door velen werdt hij geprezen , ()in
zijne opregtheid , vroomheid en heuschheid. Merkwaardig is het
getuigenis , door Ma tthias Martinius , een zijner tijdgenooten
en voortreffelijk Hervormd Godgeleerde te Bremen , van hem gegeyen : » hij scheen mid een man te zijn , die waarlijk G o d vrees» de , zeer geleerd, in de godgeleerde geschillen zeer geoefend , in
de Heilige Schrift ervaren en die voorts zeer omzigtig was , om
» wijsgeerige woorden op Godgeleerde zaken toe te passes. Wat
» zijne dwalingen aanbelangt , ik heb nog niet kunnen ontdekken ,
» of er eenige zijn , ten minste niet hoe groot , wie en hoe vele
» die zijn. God weet wat van de zaak zij."
A r m i n i us was ook een vlijtiv beoefenaar der wis- en sterrekande , waartoe zijn weldoener S n e Ilius hem den weg had gebaand.
Hij had eene middelmatige gestalte , bruine levendige oogen , en
een deftig gelaat ; was van een bloedrijk gestel en sterk ingedrongen van leden ; zijne stem was helder en doordringend , zijne
woorden liefderijk. Hij was vriendelijk , opregt, spraakzaam ,
derdanig bij zijne meerderen , toegevend bij zijne minderen ; voorts
herbergzaam , vrolijk en aangenaam in zijnen omgang, en medoogend omtrent de armen ; hij wilde godvruchtiger zijn dan schijnen.
Eij zijne echtgenoote Elizabeth R ea al, eene dochter van L a ur en s J a cob s z R e a a 1, Schepen en Raad der Stad Amsterdam ,
liet hij negen kinderen namelijk zeven zonen van welke de
oudste nog Been 17 jaren bereikt had : Hermanus, Petrus,
Johannes, Laurens, Jacobus, Willem en Daniel; van
welke Laurens, koopman te Amsterdam en Daniel Doctor in
de lYledicijnen geweest is , doch de anderen , even als de beide
dochters , G eer truida en Angel ica, jong gestorven zijn.
De schriften van A r m i n i u s zijn stukswijze in de volgende vier
jaren door zijne kinderen ter drukperse bezorgd en aan de Bezorgers der Hoogeschool en de Burgemeesteren de Stad Leyden
opgedragen. Gezamenlijk zagen zij het Licht in 1629 te Leyden
bij G. Basson, in 4° , onder den titel :
Jacobi Arminii Veteraquinatis Batavi S.,S.Theologiae Doctoris eximii Opera theologica. Zij bevatten , na de lijkrede van
Pe t rus B e r t i u s en de opdragt , zijne redevoering Be Sacerdo-

tio Christi; — De objecto theologiae; — De authore et fine
theologiae; — De certitudine S. S. Theologiae; — De componendo
zijn Vertoog omtrent
dissidio .religionis inter Christianos;
zijne gevoelens over de praedestinatie, de Poorzienigheid , den
vrijen wil , de genade , de volharding , de verzekeiing der
za, de volmaking der geloovigen in dit leven , de goddelijkheid des Woords en de regtvaardigheid des menschen; —
Apologia adversus articulos quosdam theologicos , quibus turn
ille , tum Adrian us B err e u s, ecclesiastes Leidenses , novitatis et irEcod'oVas in religione , erroris et haereseos suspecti

375
,'edduntur;
Disputationes magnam partem theologiae complectentes , publicae et privatae , anitna cum D. J. Ju n i o de
praedestinatione collatio; — Examen modesturn libelli G. P e rk e n s i i de praedestinationis modo et ordine , cui accedit analysis Cap. 1V Epist. ad Romanos , de vero et genuino sensu
Cap. V11. Epist. ad _Romanos; — Epistola ad Hypolitum a
Collibus. Van deze Opera theologica verschenen latere uitgaven
te Frankfort 1681, in 4°. te Leyden 1631 en nogmaals te Frankfort in .1635; terwijl Stephanus Curcellaeus iu 1645 afzonderlijk uitgaf Arminii Examen thesiurn Francisci Gomar i de praedestinatione. Ook treft men onderscheidene brieven van
hem aan in de Praestantiurn ac eruditorum virorum epistolae
theologicae et ecclesiasticae.
Zijne beeldtenis komt onder anderen voor Ni Brandt, Historic
der Reformatie , D.II, Kok, Vaderl. oordenb. , en Chalmot,
Biograph. Woordenb.
Zijne zinspreuk was : Bona conscientia
Paradisus (een goed geweten is een paradijs).
Zie , hehalve de gezegde werken : P. C. B or , Nederl. Oorl • ,
B. XXVIII. bl. 557 (21), B. XXX. hi. 728 (42); H. de Groot,
1Vederl. Jaerb. en Hist. , bl. 574 en 575; J. Uytenbogaert,
Iferck. Hist. , bl. 312 en volg. ; J. le C l e r c , Geschied. der
Nederl. , D. II. bl. 8-12, 24, 29, 36-48; Wagenaar,
Vaderl. Hist. , D. X. bl. 15-20; Cerisier, Ta/creel van de Algem. Geschied. van de Yereen. Nederl. , D. V. bl. 137-156; Kok ,
Faded. Woordenb.; Levensbes. van Nederl. Mannen en Vrouwen , D. I. bl. 144-160; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Biogr.
Nationale ; van Kampen, Geschied. der Letterk. en Wetensch.,
D. I. bl. 293 ; De zelfde Verkorte Geschied. der Nederl. ,
D. I.
bl. 469; De zelfde Vaderl. Karakt. , D. 11. bl. 8-12; Ypeij en
D e r m o u-t , Geschied. der Nederl. Herm Kerk , D. II. bl. 165,
181, 188, aant. 82 (184), aant. 86 (187); A. S tolker, Gedachtenis van Jacobus Arminius bij de 200e verjaring van .zijnen flood , Leyd. 1809 ; Bilderdijk, Geschied. des Vaderl. ,
D. VIII , hi. 8-14, 200 en 201; Siegenbeek, Geschied. der
Leidsche Hooges. , D. I. bl. 73-75, 88. D. II. T. en B. 87 en
88; Biogr. Universelle; Glasiws, Godgel. Nederl.
ARMENTEROS (Lions) , een Spanjaard , was geheimschrijver
van de Landvoogdes Mar ga retha van Oostenrijk , Hertogin van
Parma, wier vertrouwen hij in de hoogste mate genoot, oischoon
hij het eerder door bekwaambeid dan door regtschapenheid verdiende. In Augustus 1563 zond zij hem naar Spanje om den koning
den toestand dezer lande bioot te leggen , en diens bevelen in te
winnen , nopens de steeds toenemende ketterij en de oneenigheid
tusschen G r a n v e I 1 e en de Nederlandsche Edelen. Hij keerde in
Februarij van het volgende jaar terug en daar Grany elle kort
daarop vertrok, meende men ten onregte, dat hij in het geheim het
bevel van dit vertrek had overgebragt. Van dat tijdstip af, steeg
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hij meer en meer in de gunst der Landvoogdes, zoodat hij, atlens
kens alle staatszaken bestuurde, mar maakte daarvan een sehandelijk misbruik, door de ambtente verkoopen. V igli us kiaagde dan
ook zeer over zijnen verderfelijken invloed en verdacht hem bovendien van met de Edelen te heulen. A 1 o n z o del Can to schreef
daarom in 1566 aan F i 1 i p s s de Landvoogdes gelooft alles wat de
» Heeren zeggen , orndat zij zich door Armen t e r o s laat regeren,
»die hen tracht te believen om des te beter te kunnen stelen en
» eerie beurs te maker" (1). Na het vertrek der Landvoygdes begaf hij. zich naar Italie. Hu had een vermogen van meer dan 70000
dukaten bijeengeschraapt, en verdiende dus met reg,t den hem gegeven schirnpnaam Argent e rios.
Zie W a genaar Vaderl. Hist., D. VI. bl. 87 en 100-; C
Biogr. Woo;denb.; Arend, .dig. Gesch. des Vad., D. II.
St.IV.b1.139,147,225 et 509; Groen van Prinsterer, Arch.
T. I passim; G a c h a rd, Corresp. de Philipe II, T. I. pag. 265
et 343, waar men zijne Correspondentie met Gonzalo P erez
geheimschrijver van F i 1 i p s II , vindt.
ARMSTRONG (THOMAS), gehoren te Nijmegen , was een boezemvriend van Jakob Hertog v an Mon m o uth, natuurlijke noon van
Karel II Koning van Engeland. Deze laatste in 1684 beschuldigd zijinde van het hoofd te ziju van of ten minste deelgenomen
te hebben aan eene zamenzwering, ten einde eenen opstand in dat
Rijk te verwekken en den Hertog v an Y or k , later Koning J acob II, van het Hof te verwijderen, week naar de Nederlanden,
waar hij van Willem III, Prins van Oranje, openlijk en met
bijzondere teekenen van achting ontvangen werd. Armstrong had
echter een geheel ander lot , want hij, op wiens lijf eene premie
van 500' pond sterling gezet was, werd den 14 Junij van dat jaar,
op verzoek van den Engelschen Gezant R a dl eigh, door C o rnelis Pa at s, Schout van Leyden , in het doorreizen dier stad ,
aangehouden , terstond naar Rotterdam en van daar naar Londen
overgevoerd, alwaar hij eerlang in het openbaar onthalsd werd. De
Staten van Holland namen kwalijk dat dit aantasten en vervoeren
buiten hunne kennis geschied was , en verboden sedert alien Schouten en Baljuwen jets dergelijks, te ondernemen, zonder uitdiukkelijk daartoe hun bevel ontvangen te hebben. Men had te meer rede , om over het vervoeren van Arms trong te onvreden te zijn,
daar hij, een Nederlander zijnde , alleen door ontsteltenis verzuimd
had , zich , nadat hij gevat was , hierop te beroepen.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb.; Wag,enaar, raderl. Histor.
D.XV.b1.253, Chalmot, Biogr. Woordenb.
ARNALD zie AA.RNOUD.
geboren te
ARNAUD (GEORGE D') of GEORGIUS ARNALDUS
Franeker den 16 September 1711, behoorde tot eene familie van
^

(1) Gxchard, Corresp. de Phil

IT. T. I. pag. 398.
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Fransche Hugenooten, die naar ons vaderland waren uitgeweken.
Zijn grootvader van vaders zijde , Antoine d' Arnaud, was Advo.
kaat bij het geregtshof te Puy-Laurens , en zijn grootvader van
moeders zijde Philippe Coupe was Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te St. Hilaire. Honore d' Arnaud, de vader van
George werd in 1708 tot Fransch Predikant te Franeker beroepen
en bereikte eenen hoogen ouderdom : hij leefde nog in 1763.
George sprak en schreef reeds in zijn vierde jaar Nederduitsch
en Fransch , en las nocr geene twaalf jaren oud zijnde reeds omerus , Virgilius ,Sallustius,
Thucydides, Pindarus
u
en II oratius, maakte zelfs Latijnsche en Grieksche verzen ,
waarin men sierlijkheid en welluidendheid opmerkte. 'Vadat hij de
lagere scholen met bijzondere vlugheid doorloopen had , kwam
hij aan de Hoogeschool te Franeker , waar hrj onder Tiberius
Hemsterhuis en Petrus Wesseling snelle vorderingen in
de fraaije letteren maakte.
Door den eerstgenoemden aangemoedigd , zond hij in 1728 in
het licht : Specimen dnimadversionum criticarum ad aliquot
Scriptores Graecos etc. Harl. 1728. 8°, waarin hij Anacreon ,
Callimachus, Eschylus, Herodotus, Xenophon en den
spraakkunstenaar H e p h e s t i on behandelde. Twee jaren later kwam
er een nieuw critisch werk van hem nit : Lectionum Graecarum

lib. II in quibus Graecorum scripta passim illustrantur et
castigantur, , imprimis Hesychii, Arati, Theonis, Appiani et Apollonii Rhodi, Hagae Comit. 1730. 8°.
In 1732 gal hij eene geleerde verhandeling, getiteld : De Diis
Hagae
graeid'eo&c, sive adsessoribus et conjunctis commentarius
Com. 8°. Omstreeks dien tijd deed hij een reisje naar Leyden ,
ten einde in de rijke bibliotheek der hoogeschool aldaar de bouwstoffen op te zamelen voor eene uitgave van Sophocles, welke
hij wilde bewerken, doch niet ten einde bragt. Te Franeker teruggekeerd , legde d'A rnaud zich op raad van Hemsterhuis op
de regtsgeleerdheid toe ; hij zou de godgeleerdheid de voorkeur
hebben gegeven , indien zijne zwakke borst hem niet belet had
den kansel te betreden. Hij oeTende zich diensvolgens onder
Abraham W i e l i n g in de regten en verdedigde onder dezen
den 9 October 1734 eene verhandeling Over het regt der slavers
bij de Romeinen (1) , waarop hij tot Doctor in de beide regten
bevorderd werd. Doch in het verdedigen van die verhandeling
had de jonge Candidaat zoo veel bekwaamheid en geleerdheid aan
den dag gelegd , dat de Staten van Friesland hem in Junij des
volgenden jaars tot Lector in de regtsgeleerdheid aan hunne Hoogeschool aanstelden. In zijne twee boeken van onderscheidene
gissingen (2) , welke in 1738 te Franeker werden uitgegeven
1734, 4°.
(1) Disputatio de jure Servorum apud Romano:,
(2) Variarum Conjecturarum libri II in quibus passim Jus Civile illustratur , et plurima juris aliorumque ductorum loon emendantur et
explicantur. Franc". 1738. 4°.
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behandelt hij onderscheidene geschilpunten uit het burgerlijke rea r
en verktaart of verbetert een ggoot aantal plaatsen uit regtsgeleerde of letterkundige werken , zoodat men dit werk met meet. refit
onder de letterkundige dan onder de reglsgeleerde kan rangschikken. Dit boek werd 'in 1744 te Leeuwarden in 4° herdrukt, bij
welke tweede uitgave men voegde:
tie jure Servorurn
en
eene andere verhandeling , welke den 17 Juniej 1739 onder hem
verdedigd was : de its qui pretii participandi causa senzet Denundari patiuntur. In dit zeltde jaar volgde hij zijnen leermeester Wieling, die naar Utrecht beroepen was, als gewoon Hoogleeraar op ; maar hij overfeed v66r hij nog den leerstoel bekiommen had den 1 Junii 1740, nog geen negen en twintig jaren bereikt hebbende. In Deel 1V , V en VI der Miscellaneae observationes criticae , welke destijdste Amsterdam het Iicbt zagen , treft men
eenige stukken van zijne hand met de letters G. D. A. aan. Hij had ook
in handschrift eene verhandeling over de Scevola's (3) nagelaten ,
welke in 1767 door Johannes Henricus Arntzenius te
Utrecht in 8° is uitgegeven. Ook weet men, dat hij nog het voornemen had , eene nieuwe uitgave van de Grieksche uitlegging van
Theophilus uit te geven.
Zie Vriemoet, Athen. Fris., pag. 832-834; Saxe, Onomast
Lit. Pars VI. p. 430 en 431; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; van
ICampen, Geschied. der Nederl. Letteren en J'Vetens. D.111. IA.
256 ; Biogr. Nationale ; W. Eekhoff, Jeugdige Geleerde Eriezen , in den Friesche Yolks-Almanak voor bet jaar 1841 bl. 159.
,

dellgem. Woordenb. der Zanzenl.; Biogr. Universelle.
ARNAULD (HENDRIK KAREL) nicer bekend onder den naam
van A b t van P o m pone, werd in 1662 te 's Gravenhage geboren , alwaar de Markgraaf van Pow, pone Afgevaardigde was.
Line geboorte versehafte zijnen vader gelegenheid om blijk van
belangeloosheid te geven. De Staten-Generaal boden hem aan ,
zijnen zoon ten doop te houden : deze eer zou aan het kind eene
jaarwedde van 2000 kroonen bezorgen. De Markgraaf van Po tnpone hevreesd van door de erkentenis in zijne onderhandelingen
belemmerd te worden , bedankte de Staten. Reeds op vijftienjarigen leeftijd, werd de Abt v a n Po m p o n e met de abdij van
St. Maixent begiftigd. Negen jaren daarna door den koning tot
(lie van St. Medard beroepen zijnde , zag hij van de eerste af.
In 1699 verloor hij zijnen vader. L o dew ij k XIV zijne smart willende lenigen , zeide hem : Gij beweent eenen Fader , dien gij
,

in mij ,cult wedervinden en ik verlies eenen vriend , tvelke
ik nimmer zal wedervinden. Tot Afgezant in Venetie benoemd ,
handhaafde de abt P o m pone te midden der rampen , zoo wel
als in den schoot des geluks de eer van Frankrijk. De standvastigheid was de hoofdtrek van zijn karakter. In de bedieningen van
(3) Vitae Scaevolarum.
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Develhebber, Kanselier, Groot-Zegel-bewaarder en Minister van
Finantien, stelde hij zich het algemeene nut, als zijn voornaamste
doel voor, en had het geluk daarin meestal te slagen. Hij overfeed in 1756.
Zie Feller, Biographie Universelle.
ARNAULT (IIENDRIK) of ARNOUT, geboren te Zwolle, in het
laatst der dertiende eeuw , oefende zich eerst in de genees- en wiskunde; legde zich daarna , vermoedelijk te Montpellier of te Bud
op de stem- en zonnewijzerkunde toe en overfeed in 1460 te Dijon
in Bourgondie, waar hij gevestigd was. In de koninklijke bihliotheek aldaar wordt onder INC. 7295 een handschrift van hem bewaard , dat tot opschrift heeft : De motibus planetarurn Lib. II.
Zie Courtin, Encyclopedic Moderne ; Biogr. Univers.
ARNHEM (GODEFRIDUS vAN) naar zijne geboorteplaats aldus genoemd , werd in 1549 in de plaats van Johannes Reekamp
tot een en dertigste Abt van Aduard verkozen. llij was een sierlijk redenaar , een ijverig verkondiger van Gods woord, in de wereldlijke wetenschappen evenmin als in de Godgeleerdheid onbedreven en een groot meester in de zangkunst. Zoo buiten als binnen het klooster waakte hij voor de belangen van het aan zijne
zorg toevertrouwde gesticht. Vooral gaf hij zich veel moeite om
de broeders , die zich ergens in te buiten gingen op eenen beteren weg te brengen; legde er zich bijzonder op toe om , zoo door
leer als door voorbeeld , de zedelijkheid en godsvrucht te bevorderen , en daar hij zelf een groot liefhebber van de boekoefening
was, was hij Ifun, die zich op de beoefening der vrije kunsten
toelegden zeer genegen, en moedigde hen niet zelden door geschenken aan. Ook wendde hij pogingen aan , om de Nonnen
van Trimont, in het Wester-kwartier, provincie Groningen naar
het klooster te Assen over te brengen , welk plan hij echter moest
laten varen , daar hij , zoowel door de Maagden te Assen , als door
die van Trimont daarin werd tegengewerkt. Na zijne kudde, met
den grootsten ijver en de meeste godsvrucht gehoed te hebben ,
hij in 1561 in eene doodelijke ziekte , legde hij zijne
waardigheid , in tegenwoordigheid der Prelaten van Friesland neder , doch eenige maanden later tot vorige gezondheid teruggekeerd zijnde, vertrok hij, nadat hem een jaargeld was toegekend,
naar een buitengoed bij Roden , in de provincie Drenthe , waar
hij zijn leven in werken van godsvrucht doorbragt , doch toen
het paardenvolk van den koning van Spanje het platteland van
Drenthe verontrustte , keerde hij weder naar Aduard , waar hij
in 1574 overleed.
Zie v(a n H(enssen) en v(a n) R(h ij n) Kerkel. Hist. en Outh.
D. V. St. II. bl. 344 en 345.
ARNHEM (Joliet Baron vAN) Heer VAN ROZENDAAL TOT HARSLO

,

geboren te 's Gravenhage den 12 Mei 1636, was de eenige zoon
van Gerrit, Baron van Arnhem en Theodora van Wassenaer van Duvenvoorde. Op zijn tiende jaar vertrok bij met
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zijne ouders naar Gelderland , waarna hij eerst te Arnhem , daarna ,
bijdenPrkatSos,ideprvncUth,laeWgeningen , voorts aan het Atheneum te Deventer en eindelijk aan ,
deHogschltLyn,zijeaofgnstudiebo
voortzette en voleindigde.
Naauwelijks den ouderdom van 22 jaren bereikt hebbende , werd
hij in bet jaar 1658 , uit hoofde van zijne hoogadelijke geboorte in
de ridderschap van de Veluwe beschreven. Den 21 December 1667
trouwde hij met zijne voile nicht Jan n a Margar eta van Ar nh e m , erfdochter van de vrije heerlijkheid Rozendaal , geboren den
23 December 1636 uit Robert van A rnhem, Landdrost van deVeluwe, en uit Ermgard Elizabeth van Borth, erfdochter
van Rozendaal , door welk huwelijk hij alzoo in het bezit kwai .
van de vrije heerlijkheid Rozendaal. Den 11 Mei 1674 werd hij
als Lid van de ridderschap , ordinaris Gedeputeerde van het
Veluwsche kwartier ; den 11 Februarij van het volgende jaar Regter
van Arnhem en in Veluwzoon , en den 9 Februarij 1684 door
Willem HI, Koning van Groot-Brittanje, begunstigd met het extraordinaris Raadsheerschap van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. Zoover ging de genegenheid van voormelden Koning en diens gemalin Maria, welke zich meermalen op. Rozendaal verlustigd hadden , dat zij niet aflieten voor dat van Ar nh e m en zijne vrouw,, in October 1692, naar Engeland overkwanien
van waar zij , na een verblijf van zes • weken , overladen met gunscbewijzen en geschenken naar Rozendaal terug kwamen. boen er in
het jaar 1695 te Arnhem eene Burgemeesters plaats open viel weigerde hij die te bekleeden omdat hij reeds Regter dier stad
was , en Dam die eindelijk , tegen zijn zin en schoorvoetende , op
het dringend aanhouden der regering van Arnhem en met goedkeuring des Konings van Groot-Brittanje , aan. Zes jaren daarna ,
te weten den 15 Augustus 1701 , verhief hem die Vorst , nit eene
bijzondere achting , tot Landrost van de Veluwe , waarom hij den
19 dier zelfde maand zijn regterambt van de stad Arnhem nederlegde. Onder het waarnemen van deze onderscheidene ambten verwierf hij door deugd en kunde zeer veel invloed op het binnenlandsch bestuur. Na de dood van Willem III werd hij in de
binnenlandsche twisten van Gelderland ingewikkeld. Toen men in
1703 te Arnhem , ingevolge eene nieuwe keur nit de Gemeenslieden , twaalf stads Regeringsleden verkoos en men daarbij hem en
vijf andere der oude Regenten wilde laten aanblijven , weigerde
van A r n h em en de vijf andere Heeren volstandig zich die verkiezing te laten welgevallen , indien men ook de andere oude Regenten niet in bediening liet; en toen in 1704 de Ridderschap en
de steden , ter handhaving hunner vermeende regten , tegen elkander Yolk wierven, werd hij, met Cozyn van der H ell tot den
Wildba an, door die van de steden , uit de kerk te Yelp geligt
en gevankelijk naar Arnhem gebragt; doch na eenige tijd en op
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ltanhouden van het Hof, waarvan zij Haden waren , weder geslaakt ;
yen Coen in 1707 bij de verkiezing der Regeringsleden te Arnhem
weder eenige Heeren werden voorbij gegaan, weigerde van A r nh e m nogmaals zitting in het bestuur te nemen , en volhardde daarin
tot aan zijne dood , • die den 12 December 1716 voorviel. Hij stied
kinderloos , en was de laatste mannelijke telg van zijn geslatht.
Zip ne spreuk was : qui va droit , ne manque pas (wie in opregtheid wandelt , wandelt zeker).
Hij genoot de achting van alien die hem kenden , om zijne
stekende godsvrucht , welke bijzonder uitblonk in de zorg en den
ijver , die hij betoonde voor de uit Frankrijk verdreven Hervormden.
Niettegenstaande de vele bezigheden , welke de door hem bekleede
Staatsambten, hem veroorzaakten , moist hij evenwel dagelijks uren of te
snipperen , om zich in de schoone kunsten te oefenen , onder anderen bezat hij eene uitgebreide kennis in de landmeet• en bouwkunde , van welke laatste hij zijne zucht en smaak aan den dag
legde , in de verfraaijing en verbetering van de heerlijk
heid Rozendaal. Ook was hij zeer ervaren in de gronden van de Hervormde godsdienst ; en beoefende mede de Nederduitsche dichtkunst ,
hoewel met geen zeer gelukkig gevolg , zoo als dit elders door ons
is aangetoond (1). Hij heeft de volgende werden in het licht gezonden : •
Jesus Christus in het ligchaam zjns vleeschs, 1694. 4°.

Jesus Christus in het bloed synes kruyces , voorgesteld in
eenige schriftmatige gedagten, over de historic van het lijden
en sterven van onzen Heeren J. C. 1694. 4°.
's Menschen leven , afgebeeld door een schip, aan de wal
reysvaardig leygende , verwachtende aan den oever van de eeuwigheid over te steken , Vergeleken met des menschen ziele,
om hetselve tot een behouden.revs te bereyden, door de dood
uyt het tijdelijke na het eeuwige leven, refit door zee cours
•zettende, naar het advys en devys: » qui
va droit ne manque
pas ," Volgens order en raad van Salomon , » Wie in opregtigheid wandelt , wandelt seker ," Prov. X. vers 9a. 4°.

Geestelijke en zedelfike Meditatien van Jo s ep h Hall;
Bisschop tot Excester, uit het Engelsch in rim gebragt.
Deze werkjes zijn later door van Arnhem in een boekdeel in
het licht gegeven onder den titel van :
Gedachten en Gedichten, geestelyke en zedelijke,
Leyden
1707. 4°. met het portret van den dichter en eene afbeelding
van het huis Rozendaal.
Voorts bestaat er nog van zijne hand :

Order en regel voor 's menschen leven gericht naar het voor:
beeldt der gezonde woorden en naar de leere der waarheit,

(1) Zie het Aanhangsel op W i t s e n Geysbeek, Woordenb. der Net'
op het woord.

derd. Dichters

382
die naar de Godzaligheit is tot eene lampe voor onzen voet ,
en een licht voor ons padt , Harderw. 1715. 8°.
Zie , behalve het boven aangehaalde werk , van Hoo g s t r a t e n
en Brouerius van Nidek, Groot Algern. list. Woordenb ;
Kok , Vaderl. Woordenb. ; Wagenaar, Vaderl. Hist„ D. XVII.
131. 239; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Scheltema, Staatk.

Nederl. ; Algern. Woordenb. der Zamenl. ; Algern. Kunst-- en
Letterbode voor het jaar 1846. D. I. bl. 355.
ARN HEM (ZEGER of SEGER VAN), vermoedelijk uit bet zelfde geslacht als den voorgaande , ofschoon hij niet op de geslachtlijst bij
va n Hoogstraten, in diens Woordenboek , voorkomt, was LandRentmeester des Vorstendoms Gelre en Graafschaps Zutphen , toen
hij den 23 Nei 1641 tot Curator der Veluwsche kwartierschool
werd aangesteld. Hij maakte zich in die betrekking bijzonder verdienstelijk door zijne bemoeijingen om die school tot eenHoogeschool der geheele provincie te zien verheffen , waartoe hij under
anderen, met eenen zijner mede-curatoren, Johan van W ij n be r•
g e n , den 14 April 1647 , ter Staatsvergadering van Gelderland
eenen voordragt deed , welke ten gevolge had , dat kort daarna door
bet Hof van Gelderland , op last en op naam der Staten het octrooi
uitgevaardigd werd, waarbij de Hoogeschool van de Veluwe plegtig
als de Akademie van Gelderland aangekondigd werd. Bij de daarop
volgende benoeming van Curatoren dier Akademie werd Zeger
van Arnhem dan ook niet overgeslagen , hij bleef zich even bartelijk als te voren hare belangen aantrekken tot aan zijnen dood ,
in het jaar 1664. Hem gnat den roem na , dat hij door zijne nuttige bedrijvigheid niet slechts de provincie Gelderland , maar zelfs
Kerk en Stag ten zegen verstrekt heeft.
D. I.
Zie : Schrassert, Beschryvinge der Stadt Hardertvyck ,
bl. 77 ; Bournan, Geschied. der Geld. Hoogeschool , D.I.bl. 33,
128 en 147.
ARNOLDI (Commis). Zie CORNELISZ. (ARNOLDIIS).
ARNOLDI (MtcRAEL), geboren te Franeker , een zoon van N
col a as Arn oldi, die volgt en diens tweede huisvrouw Anna
Pybinga, werd , na zijne Akademische loopbaan voleindigd te hebben , tot Doctor in de Godgeleerdheid gepromoveerd en in 1682 te Menaldum tot Predikant beroepen , van waar hij in het volgende jaar naar
Harlingen en van bier in 1693 weder naar Leeuwarden vertrok.
Toen in 1697 de gemeente van Utrecht hem begeerde , meende
hij daarvoor te moeten bedanken; doch zes jaren later volgde hij
de roepstem naar Haarlem , waar hij den 28 Maart 1738 overfeed.
Hij was een man van bijzondere geleerdheid. Van zijne letterarheid is in druk verschenen :

Codex Taint. Tamid. de Sacr. Jugi , version et commentali° illustratus , Franeq. 1680, later opgenomen in de Mischna
van Surenhusius , Tom. V.

Christelyke Bedenkingen ,

Harl. 1687. 12°
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Lykrede op Prins H e n dr i k Casimir,
Leeuw. 1697. 4°.
Bij zijne Echtgenoote Sj o u w kj e T a e k a ma had hij drie zonen
en eene dochter verwekt. De zoons waren : Tiberius A rn oldi,
eerst in 1718 Predikant te 's Prinsenhage, vervolgens in 1722 te
Katwijk aan den Rijn , daarna in 1726 te Dordrecht en eindelijk
in 1728 te Haarlem, alwaar hij den 8 Januari 1741 overleed , den
roem nalatende van een der geleerdste Predikanten van zijnen tijd
te zijn geweest. M i c h a el Arnoldi, achtervolgens Predikant te
Brandwijk en te Harderwijk , waar hij den 12 October 1751 ten
grave daalde en IN icolaas Arnoldi, Schout over een distrikt bij
Haarlem mede in 1751 overleden.
Frisiae , 419 en 420; Chalm'ot,
Zie Vriemoet,
Biogr. Woordenb. ; S c h o t e l , Kerkel. Dord. D. H. bl. 316.
ARNOLDI (NicoLAAs), een zoon van Michael Arnoldi of
Adelti, zoo als eigenlijk zijn geslachtsnaam was, en van Anna
Ger tich, geboren den 17 December 1618 te Lesna , in Polen ,
werd door zijne moeder,, die reeds weduwe werd toen hij nog
slechts drie jaren oud was , tot de letteroefeningen bestemd. Diensvolgens genoot hij in zijne geboorteplaats het onderwijs van den
geleerde Johannes Amos C o r n e n i u s. Den ouderdom van 15
jaren bereikt hebbende, werd hij, ingevolge de Poolsche kerkinrigting , door de Synode van Ostrorog, tot akolyt of altaarklerk aangesteld. Twee jaren later vertrok hij naar Dantzig, om zich in de
Welsprekenheid en de Wijsbegeerte te oefenen. in 1638 van daar
teruggekeerd , legde hij zich op de Godgeleerdheid toe , en werd ,
na verloop van een jaar , als Opperbestuurder der Latijnsche school
te Jablonow,, naar Podolie gezonden, waar hij tevens de dienst van
lluisprediker bij Johan Potochi, een voornaam heer, waarnam.
Daar men bemerkte , dat zijne begaafdheden de kerk tot nut konden
.zijn , verschafte men hem de gelegenheid , om zich verder aan de
beroemdste Hoogescholen te gaan oefenen. Met dat oogmerk kwam
hij in 1641 te Franeker, waar hij onder zijnen landsman J oh a nn e s Maccovius en onder Johannes Coccej us buitengewone
vorderingen maakte. Vandaar begaf hij zich in 1643 naar de Roogescholen te Groningen , Leyden en Utrecht, waar hij 11 e n d r i k
Alting, Johannes Polyander a Kerkhoven, Frederik
Spanheim den oude en Gijsbertus Voetius hoorde. Hij
keerde eerlang naar Franeker terug om zich in de Engelsche en
Fransche talen te oefenen.
In het volgende jaar deed hij eenereis naar Engeland, doch daar de
Avegen overal bezet waren met de troepen van den Koning of van het Parlement, kon hij niet te Ox fort komen , waarom hij zich te voet naar Cambridge begaf, waar hij ook al Beene lessen kon hooren , aangezien
alle Hoogleeraren in het Collegie der IL Drieeenheid werden gevangen gehouden. Te Franeker terug gekeerd , ving hij aan te pre(liken , zelfs in de Nederduitsche taal , en voldeed zoo wel aan zijne
.

toehoorders , dat men hem afraadde , weder naar Polen terug te keeren.
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Vervolgens door de Klassis van Franeker in 1645 tot de predikdienst
bekwaam gekeurd , werd hij kort daarna tot Predikant te Beetgum
beroepen. Niettegenstaande de herhaalde aanzoeken , die hij van andere gemeenten, zoo als van Tilburg en Bolsward ontving , bleet hij
aldaar tot in 1651 toen de Staten van Friesland hem tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Franeker verkozen , in de plaats van Coccej us, die naar Leyden zou vertrekken.
Gedurende zijn verblijf te Franeker deed hij onderscheiderie reizen ;
om niet te spreken van die , welke hij in 1652 deed naar Lesna ,
om zijne vrienden te bezoeken vermelden wij , dat, toen in het jaar
1656 vier buitengewone gezanten door onzen Staat naar het Hof
van Zweden en naar den Koning van Polen gezonden werden, deze
hem tot hunnen Predikant begeerden. Ilij vergezelde hen op deze
rein , welke twee jaren duurde en voldeed hun bijzonder met zijne
predikatien , hetzij hij die in het Nederduitsch of in het Hoogduitsch of in het Poolsck voordroeg; tevens verwierf hij zich de
achting van Steph anus Con ycinski, kanselier van Polen, van
Joan Oxenstiern , Groot-Maarschalk van Zweden , van den Generaal D ou g l a s en zelfs van den Keurvorst van Brandenburg 5
diehmtabvnHofpredikab.In16werdhij
naar Heidelberg gezonden, ten einde Frederik Spanheim over
te halen , om het Hoogleeraar-ambt in de Godgeleerdheid aan de
Hoogeschool te Franeker aan te nemen , doch hij keerde terug zonder daarin geslaagd te zijn.
Niettegenstaande hij in zijne laatste levensdagen door aanhoudende ongesteldheden gekweld werd , bleef hij evenwel onverpoosd
werkzaam, tot den dood hem den 15 October 1680 uit het leven
rukte.
Hij was de stamvader van het geslacht Arnoldi hier te lande ,
hetwelk onderscheidene geleerden heeft opgeleverd , doch is uitgestorven net Nicolaas A rno l di, Raad Secretaris en Thesaurier des
Erlstadhouders en Burgemeester te Leeuwarden. Twee malen was de
Hoogleeraar A rno Idi gehuwd geweest , eerst in 1645 met Remigia
van Netz en , die hem geene kinderen schonk en toen deze in 1652
overleden was , huwde hij in bet volgende jaar Anna van P yb in g a , die hem negen kinderen gebaard heeft , vijf zonen en
vier dochters , van welke drie zonen en eene dochter hunnen vader overleefden. De zonen waren : Marti nu s Arnoldi, die Advokaat voor den Hove van Friesland , Landschapsbouwmeester en
Schepen te Leeuwarden was ; Michiel Arn ol d i , flier boven
vermeld en Johann es A r n o l d i , die mede Advokaat voor het
Hof van Friesland is geweest.
Nicolaas A rnoldi heeft de volgende werken nagelaten :

Scopae Dissolutae H enr. E char di , sive Fasciculus ejus
FraControversiarurn succincte refutatus, XL disput. publicis.
neq. 1654. 8°.

Cathechesis Racoviana major, publicis Disputationibus
refutata , Franeq. 1654. 4°.

XLVI
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ilefutatio Compendii Controversionum M. Becani , 1657. 12°:
fitheismus Socinianus J. B i cl el l i refutatus, Franeq. 1659. 4°.
Discursus Theologicus contra J. J. C o in en i i lucem in tenebris , Franeq. 1660.
Lux in Tenebris sive Findicatio et Conciliatio locorurn V. et
N. Test. quibus omnium sectarum adversarii ad stabiliendos
errores suos abutuntur, , Franeq. 1662. II vol. 8°. en een tweede
vermeerderde druk , 1665. 4°.
Dissertatiuncula de Theologiae supra Philosophiam Domini° ; cum Stricturis ad Librum Philosophia scripturae Interpres , Franeq. 1667. 12°.
Tribunal Conscientiae iniquum J o It. B r e v i ng i i refutatum , Franeq. 1671. 12°.
Apologia pro 1m esio contra V itum Er b erm ann um.
Oratio funebris in memoriam C hr i s t. Schotani,
V.
D. IL S. S. Theol. D. et Professoris Franeq. 1671. fol.
Zie Luiscins, Algem. Hist. Woordenb. D. I. bl. 611; van
Iloogstraten en Brourius van Nidek, Groot Algen
Hist. Woordenb.; Vriemoet, Athen. Frisiae, pag. 414-422;
Kok, Vaderl. froordenb. ; C h a l m o t , .Biogr. Woordenb. ;
Y p e ij en Dermout, Geschied. der Nederl. 'Hem Kerb ,
D. II. bl. 400 , 488 en 589Se hotel, Kea:. Dordr. , D.
bl. 316; Glasius, Godget. Nederl.
ARNOLDUS Hertog van Gelder. Zie AARNOUT.
ARNOLDUS I VAN ISENBURG, de dertigste Bissehop van
Utrecht , afkomstig uit het geslacht der Graven van Is en bu.r g,
was Proost van Deventer , toen B a I d u i n u s II , Bisschop van
Utrecht, den 16 Mei 1196 te Mentz overfeed. Dadelijk op de tijding
van dit overlijden trokken Otto II , Graaf van Gelder, en
Dirk VII, Graaf van Holland, elk met eenen grooten hoop
krijgsvolk binnen Utrecht en stelden ieder van zijnen kant alles
bij de Verkiezers in het werk , om eenen Bisschop naar zijnen zin
te krijgen. Otto was voor Arnold van Isenburg, dock
Dirk wilde den Domproost Theodorus van Holland,
eenen broeder van den overledenen Bisschop B a I d u i n u s , gekozen hebben. De kuiperijen illepen zoo ver , dat een gedeelte der
Kanunniken den eene en een gedeelte den andere verkoos. De
stad en het geheele land van Utrecht hield de zijde van T h e odorus, maar geheel Overijssel die van Arnold van Ise nburg, waaruit aanmerkelijke onlusten ontstonden. Inmiddels
werd Dirk, Graaf van Holland, door Keizer Hendrik VI
tot voogd en opziener over de tijdelijke goederen en inkomsten van
het Bisdom aangesteld , waar Overijssel , door Otto opgestookt ,
zich weinig aan kreunde , terwijl het niets aan hem verkoos op te
brengen. Hier over werd Graaf Dirk zoo vertoornd , dat hij met
eenige krijgsbenden door de geheele Veluwe strooptogten deed en
overal, waar hij komen kon, brandde en plunderde. 0 t t o deed
25
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hem van zijnen kant aantasten ten einde den geroofden buit we
-der magtig te worden , hetwelk cenen veldslag ten gevolg bad ,
die bij den Heimenberg geleverd werd en waarin de Gelderschman
het onderspit deltde. Middelerwijl bevestigde de Keizer zijnen
neef Theodorus door den ring en herderstaf, tot dat de Paus
I n n o c e n t i u s III het verschil der beide partijen door zijne
uitspraak beslist zou hebben , deze nu, om den Keizer niets toe te
geven , bevestigde in het jaar 1198 , toen beide verkozen BisschopPen te Rome waren, Arnoldus van lsenburg, zoodat
deze tot dertigsten Bisschop van Utrecht gewijd werd ; doch hij
had weinig genot van deze waardigheid , daar hij den 8 April van
dat jaar , terwijl hij zich tot de terugreis naar Utrecht gereed
maakte , te Rome overleed , waar hij ook begraven werd.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek,
Groot Algemeen Hist. Woordenb. , bl. 636 ; H alma, Tooneel
der Vereen. Nederl.; v(a n) H(e u s s e n) en v(a n) R(h lj n) Kerhel. Hist. en Oudheden, D. I. bl. 207; Blondel, Beschrijv.
der Stad Utrecht, bl. 270 ; F. Sjoerds, Friesche Jaarboeken,
D. II. bl. 442 en 443.
ARNOLDUS II VAN HORN, de acht en veertigste Bisschop van
Utrecht, was een noon van Willem, Heer van Horne, Alt eGaasbeek , Herstal , Hees en Leende enz. Na de
dood van Johan v an V er n en bur g, den zeven en veertigsten Bisschop van Utrecht, den 23 Junij 1371 voorgevallen ,
•ontstonden er onder de Kanunniken oneenigheden over de verkiezing , het kleinste getal geen kans ziende om hun oogmerk
te bereiken , begaf zich , onder voorwendsel van voor hunne
magtiger tegenstrevers te vreezen , naar Deventer en verkoos
aldaar tot Bisschop den Domproost Zweder Uteri oo , die reeds
te voren , kort na het overlijden van Bisschop Johannes V,
door het Domkapittel alleen , tegen den wil der andere kapittelen , tot Vikaris van het Stift was aangesteld , doch, wegens het
ingeleverde protest en de krachtige tegenstreving der gezegde kapittelen, weder van dat ambt verlaten werd. Het grootste en beste
,gedeelte der Kanunniken bleef te *Utrecht , verkoos A r n o l d u s
van Horn, die zich destijds te 'Rome beyond , en gaf daarvan dadelijk kennis aan Paus G r e g o r i us IX , die deze verkiezing goedkeurde en in den vollen Raad Arnoldus het Utrechtsche bisdom opdroeg. Hierop te Rome gewijd zitinde, vertrok hij
in alien spoed naar Utrecht , waar hij den 21 September 1372
met vele eerbewijzingen en blijdschapsbetuigingen werd ingehaald.
Vervolgens , in het bisschoppelijk gewaad naar de Mariakerk geleid , legde hij den gewonen eed af en aanvaardde met veel plegtigheid zijne hooge bediening.
Na zijne bevordering tot den Bisschorszetel moist hij in zeer
korte tijd de schulden van bet bisdom af te doen en de door zi.in
voorgangers verpande plaatsen af to lossen. Minder strekten hem

als geestelbk opperhoofd tot roem de ooriogen , die hij gevoerd
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1eeft. Toen R e i n61 d III , Hertog van Gel cle-r , kinderloos aver!:
leden was en , wegens de opvolging in het Vorstendom het vuur
der tweespalt ontstoken was , voegde Arnoldus zich bij de
Ileeckerens , die het met Machteld van Gelder, de oudste
halve zuster van den overledenen Hertog , tegen Willem van
Gulik, geboren nit de jongste zuster , Maria, hielden, welke
oorlog zeer lang geduurd heeft en het stift van Utrecht daur te
staan gekomen is , daar het door de vijanden dikwijls gebrand
en geplunderd werd , zonder dat het eenig nut nit dezen oorlog
trok ; terwijl de Bisschop zelf , in het jaar 1372 groat gevaar
liep van in de stad Tiel te warden gevangen genomen , toen hij
zich aldaar met vrouw Machteld, destijds hertrouwd met J a n
van Chastillon, Graaf van Blois, ophield.
Later oorloogde hij weder tegen de Hollanders over de nieuwe sluizen die de Utrechtschen aan de Lek gelegd hadden en
deze krijg was naauwelijks geeindigd , of hij oorloogde alwederom
tegen Aalbrecht van Beijeren, Graaf van Holland, over
het verkoopen van Vreeland ; zoodat hij gedurende het bezit van
het Utrechtsche Bisdom weinig rust genoot.
Toen in het jaar 1377 , door het overlijden van Johannes van A rk e I , de Luiksche Bisschopszetel was vakant geworden, verkoos een gedeelte van het kapitiel Arno ld us van Horn in zijne plaats erg
deze keuze werd dan ook door Paus Ur b a n u s VI goedekeurd , daar
echter een ander gedeelte E u s t a c h i u s van Rape fo r t verkozen had, die de bulle zijner bevestiging had ontvangen van den
Tegenpaus Clemens VII , welke te Avignon zijnen zetel had ,
stand Bissehop A r n o l d u s eerst in twijfel of het wel raadzaam was het zekeren (Utrecht) voor het onzekere (Luik) te verlaten , om hetwelk te bezitten hij ten minste zou moeten vech.
ten , aangezien de Brabanders , de Markgraaf van Gulik zijnen
grootsten vijand en meer anderen reeds voor E us tachius de wapenen hadden opgevat. Doch hij moest vertrekken want te Utrecht
had men inmiddels reeds Frederik van Wevelinkh e n in
zijne plaats tot Bissehop verkoren. Hij vertrok alzoo naar :Luik ,
waar hij den 12 Junij 1378 zijne intrede deed. Ook pier moest
hij onderscheidene oorlogen voeren , ander anderen tegen den _Graaf
van Ravestein in 1387 , in welken krijg Ravestein door 's Bisschops krijgsmagt belegerd werd , wanneer men de :kolengravers
van Luik ontbood om de muren der stad te ondertnijnen en die
door het losbarsten van buskruid te vernielen doch de vrede weed
weldra getroffen. Na tien jaren aan het hoofd van dit Bisdom te
hebben gestaan , overleed hij aldaar geacht en bemind den 8 Maart
1389. nil vereenigde met cene schoone gedaante , uitstekende gayen van hoofd en hart , die echter door hoogmoed en bemoeizucht
ontluisterd werden.
Zie van -Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb. A. bl. 636 en 637; Halm a, Tooneel
der Vereen. Nederlanden ; v(a n) u s s el)) en .v(an) 11(h ij n)
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Kirk. Hist. en Outh. D. I. bl. 273-277 ; Wagenaar fladeri.
Hist. D. III. bl. 307 en 308. F. Sj oerds , Friesche Jaarb. D. III.
bl. 485-487 , D. IV. 10-16 (A.. van Gi 1s) Kathol. Meyer.
Memorieboek ; Arend, .dlgem. Geschied. des Vaderl. D. 11.
St. II. bl. 329-333.
ARNOLDUS NYLEN , de tweede benoemde Bisschop van Groningen , hij was geboren te Nijmegen. Te Groningen in de orde
tier Predikheeren getreden , bekleedde hij bij hen het ambt van
Prior , ook werd hij aldaar Pastoor van de St. VValburgs• en St.
Martenskerken , en , nadat hij het ambt van Vikaris Generaal bij
den opengevallen Bisschopsstoel had waargenomen , werd hij tot Bisschop van Groningen benoemd , doch heeft door het meet en weer
veld winnen van de Hervormde leer hier te lande , het wijdsel
niet verkregen , evenwel heeft hij nog gedurende vier jaren het
bisschoppelijk regtsgebied ten platte lande uitgeoefend. Doch als
Groningen in het jaar 1594 door de Staaischen veroverd werd , week
hij naar Brussel , waar hij den 7 Maart 1608 overleden is. Hij
beeft eene uitlegging over de Sakratnenten en twee boeken over
de Geloofsverschillen uitgegeven.
Zie v(a n H(e usse n) en v(a n) R(h ij n) Kerkekke Hist. en
Outh. D. V. St. II. bl. 287 , 288 , 294 en 296 v a n H o o gstraten en Brouerius van Nidek, Groot Alger. Hist.
Ifoordenb. A. bl. 637 Brucherus, Geschied. der Kerkh.
in de Prov. Groningen bl. 223 , 227 , 251.
ARNOLDUS (GEontus) Zie ARNOLDUS (GEoRoros).
ARNOLDUS ROTERODAMENSIS. Zie ROTTERDAM (ARNouD
'VAN).
ARNOUD , Graaf van Holland. zie A
ARNOUD.
ARNOUD , Hertog van Gelder.
ARNOUDSZ (PIETER) zie A ARTSZEN (PIETER).
ARNOUD VAN MONNICKENDAM, zie MONNICKENDAM (ARNouD VAN).
ARNOIJT (HENDRIK) , zie ARN AULT (HENDRIK).
ARNTS (HENDRIK) , zie AQUILIUS (HENRIcus).
ARNTZENIUS (DIEDERIK JOHANNES AGATI108) geboren te Haarkm den 17 Qctober 1806 , was de zoon van den hier na te melden vaderlandschen dichter Robert Hendrik Arn tz enius en
Anna Eliz ab eth Tidema n. Door eenen gelukkigen aanleg voor
eene wetenschappelijke loopbaan , reeds in jeugdigen leeftijd geschikt, koos hij , na de vroege dood zijns vaders , de studie der
geneeskunde. Hij beoefende die te Utrecht tot in 1828 , toen hij
tot Med. Doctor werd bevorderd na hct schrijven van eene verhandeling over den Zelfmoord (1), waarop in 1835 een tweede ge-deelte volgde , met welke deze arbeid voltooid het licht zag. Gcdurende zijnen studietijd werd in het jaar 1826 door de Hoogeschool te Utrecht eene prijsvraag over de oo rzaken der Breuken
.

41) De ,Suicidio pars I.
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iiitgeschreven. A rn tzen ius zond daarop eene Verhandeling in
voor welke hem het eermetaal werd toegewezen en die in de An
hales Acad. Rheno-Traj. is opgenomen.
Tot in 1830 oefende hij de geneeskundige praktijk te Amsterdam uit , doch toen nam hij op de roepstem des vaderlands de
wapens op en trad als eenvoudig schutter in dienst; spoedig echter
uitgenoodigd om de geneeskundige dienst bij het bataillon Noordhollandsehe Schutterij , onder welks vaan hij zich beyond , op zich
te nemen , en den rang van Eersten Oflicier van Gezondheid bekomen hebbende , was hij in die betrekking met ij ver en voldoening werkzaam , en ontving in 1831, toen de cholera-epidemie ook
ons vaderland bedreigde , den vereerenden last , om deze ziekte ,
in vereeniging met den Hoogleeraar Hendriksz, uit Groningen-,
en den Officier van Gezondheid Beck e r s , toen te Utrecht , in
Hamburg en Berlijn te gaan waarnemen en ter voorlichting zijner
kunstgenooten , zijne bevinding bekend te maken. Het rapport over
de Aziatische cholera , door deze Commissie uitgebragt , in 1832 te
's Gravenhage uitgegeven , was de vrucht van dat onderzoek.
Spoedig kwam er gelegenheid om zijne verkregene ervaring toe
te passen. Gedurende de epidemie der cholera te Amsterdam „ was
hij in de hospitalen, voor de lijders aan deze ziekte opgerigt , werkzaam , en beijverde zich zijnen landgenooten verder voor te lichten ,
door de uitgave van zijne Bijdragen tot de kennis en de hehandeling van den Aziatischen Braakloop in Nederland ,
Amst.
1832, en van eenige kleinere stukjes.
In 1834 tot zijnen burgerlijken werkkring teruggekeerd , vatte
bijzijne praktijk te Amsterdam weder op. Met een onmiskenbaar
praktisch talent begaafd , genoot hij het vertrouwen Aran een aanzienlijk gedeelte zijner medeburgers, terwijl hij onafgebroken zijne
studie voortzette. Krachtig van ligchaam en fielder van geest , wilt
hij met zijne tijd te woekeren , en ook buiten den kring zijner eigenlijke roeping op velerlei wijze nuttig te zijn.
Nog eenmaal zag een belangrijk e letterarbeid van A r n t z e n i us het
licht , de verhandeling namelijk Over de organische gebreken van
de Urethra , door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten
en wetenschappen in 1839 bekroond en in 1840 uitgegeven. De voiledige en oordeelkundige wijze, waarop dit gewigtig onderwerp door hem
was behandeld , werd algemeen door bevoegde beoordeelaars erkend.
Zijne warme belangstelling in zijnen stand en zijn ijver, , out
tot diems verhefling en veredeling mede te werken , deden hem eindelijk in de laatste jaren , toen de zoo noodzakelijke veranderingen
in de wetgeving op de uitoefening der geneeskunde ter sprake kwamen, volgaarne deelnemen aan den arbeid zijner vrienden en kunstgenooten over deze aangelegenheid. Hiervan getuigen de stukken
.

.

(1) Commentated dc licrniarum Causes:
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van zijn hand in de Bijdragen tot Geneeskundige Staatsregeling. Amsterdam 1842-1845.
Reeds in 1847 ondermijnde eene ziekte van eenige maanden
door hem zelven aan een verborgen lijden der longer toegeschreven , zijne gezondheid en maakte hem ernstig bezorgd voor zijn
!even. Schijn
baar hersteld , hervatte hij, na erne kuur te Ems en
een verblijf op het land van eenige weken , zijne werkzaamheden ,
dochi eindelijk bezweek hij na eene ziekte van weinige dagen , den
28 Augustus 1848.
Zie Dr. L. A li Cohen, Nieuw Stat. Geneesk. Jaarb. voor
1849-1850, bl. 194-196.
ARNTZEN1US (HENDRIK JAN) geboren te Nijmegen in 1735 ,
was een won van den na te melden Jan - A rntzeniu s. Na
zich , onder de leiding van zijnen vader in de Letterkunde en
onder die van Ilerma nn us Cann e g i e t e r in de regtsgeleerdheid , aan de Hoogeschool te Franeker te hebben geoefend , en na
in 1755 tot Doctor in de beide regten te zijn bevorderd , werd
hij den 9 November 1759 tot Rector der Latijnsche scholen
te Leeuwarden aangesteld; van wa a r hij in Mei 1767 , in de zelfde betrekking met bijvoeging van de titels van Hoogleeraar en
Bibliothecaris naar Zutphen werd beroepen. In de waarneming
van dien post maakte hij zoo veel opgang , dat men hem , zoo
te Amsterdam als te 's Gravenhage , hoewel vruchteloos , als Rector begeerde. Doch den 8 Decembar 1774 als Hoogleeraar in
het Romeinsche rest naar Groningen beroepen , vertrok hij derwaarts. Naderhand werd hem aldaar mede het onderwijs in het
Iledendaagsehe regt , en in het jaar 1787, nadat hij voor eene
beroeping naar Franeker bedankt had , ook in het Nederlandsche
staatsregt opgedragen. Reeds in het volgende jaar Miter verliet
hij de Groningsche Hoogeschool om , als Hoogleeraar in het Romeinsche regt en de Geschiedenis der regten , tot die van Utrecht
over te gaan , waar hij later ook onderwijs gal in het Hedendaagsche regt en de beoefening daarvan en eindelijk mede in het regt
der Volken. Na bier omtrent 9 jaren , met voorbeeldigen ijver te
zijn werkzaam geweest , werd hij door eene galkoorts aangetast ,
die hem den 7 April 1797 in het graf rukte.
Arntzenius die aan eene verpligtende vriendelijkheid, buitengemeene werkzaamheid en aangenamen omgang , eene veel omvat:
tende geleerdheid een vlug begrip en fijn oordeel paarde, was be;
-vendien een sierlijk Latijnsch dichter en bijzonder schrander criticus ; van een en ander treft men de bewijzen in de door hem
uitgegeven geschriften aan. De onderscheidene posten , welke hij
bekleedde en de herhaalde verandering van standplaats, verpligtte
hem of gaven gepaste aanleiding tot het doen van onderscheidene
redevoeringen, ingerigt naar de verschillende omstandigheden , in
welke bij verkeerde , en voor het meerendeel door den drub
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gemeen gemaakt. Gelukkig was de keus

der onderwerpen yam,
zijnemstrdvog.Hijhaneldbvor -

tieffelijkheid der oude opschaten(1); over het begin en den voortgang der Latiinsche school to Leeuwarden (2); over de voornaamste rampen der regtsgeleerdheid (3); over de blijken van Gods magt,
luisterrijk doorstralende in de stichting van het Nederlandsche Gemeenebest in het jaar 1572(4); over Gerard N God t, beschouwd
als het beste voorbeeld tot navolging voor eenen floogleeraar in
het Romeinsche regt (5), enz, Ziine overige uitgegeven geschriften zijn:
In vigesimum quinturn natalem nuptiarurn Ottonis Arnt-zenii et Adr. Petronellae MOnckiae, Amstel. 1755. 4°.
Satira in Koningium a KOningsfeld, editorem Catonis Arcadici , qui Catone edito inter Arcadiae Divos titulo Lucutnonis et Alastoris receptus est , 1760. 4°.
Specimen Observationum in quo plura juris et auctorum
veterum loca illustrantur, , Leov. 1761. 8°.
Coelii Sedulii Carminis Paschalis Libri V et llymni
cum variorum notis , Leov. 1761. 8°.
Miscellaneorum Liber. Accedit Dissertatia de Lege
2 if. de
in jus vocando , Traj. Rhen. 1765. 8°.
Carmen Guliebno V recitatum, Zutph. 1766. 4°.
Georgii d' Arnaud, Vitae Scaevolarum. Dissertatio postuma, cum praefatione, observationibus et indice Henr. Joann.
Arntzenii, Traj. Rhen. 1767. 8°.
Aratoris de Actibus Apostolorum Libri duo et Epistolae
tres ad Florianum , Vig ilium et Partheniurn ex Mss. Codicibus recensuit et observationes adjeeit , Zutph. 1769. 8°.
Soteria regiae principi (Fridericae Sophiae Wilhebninae
Borussicae) ex gravissimo morbo convalescenti (circa 1770).
Oratio de Legibus quibusdain regiis ,civilis apud Rornanos
sapientiae fonte , Groningae 1774. 4°.
Institutiones Juris Belgici de conditione hominum, Grort.
1783 et Traj. 1788 et 1798. 8°. Partes III.
Panegyrici Veteres cum notis et anitnadversionibus virorum eruditorum; suas addidit Henr. Joan Arntzenius,
Traj.
Rhen. 1790. 4°. II Tom.
Observationum Sylloge in Actis Literariis societatis RhenoTrajectinae , Lugd. Batay. et Traj. Rhen. 1793. 8°.
(1) De Inscriptionum et Lapidum eruditorum praestantia,
Leov. 1760. 40..
(2) De Natalibus et incrernentis Gymnasii Leovardiensis, Leov. 1762. 4o.
(3) De praecipuis Jurisprudentiae calamitatibus, Zutph. 1763. 40.
(4) De Anno millesimo qztingentesimo septuagesimo secundo, quilztsdam
divinae potentiae indiciis insigni in condenda Belgarum Republica ,
Zutph. 1772. 40.

(5) De Optima Juri§ Romani dIntecessoris forma in Gerardo Noodtio,
Noviomago, spectatu, Traj. then., 1783. 4°.
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Oratio de eo , quod ex vetustatis usurpatione in quibuscram
Belgarurn legibus , usuque forensi nimium esse videtur, , Traj.
Bhen. 1794. 4°.
Twee malen is A rntzenius gehuwd geweest; zijne eerste
vrouw was eene dochter van Hendrik Ca nne g i e t er, Hoogleeraar en Rector te Arnhem ; zijne tweede echtgenoot was Maria
Beatrix Exa Ito d'A lmaras, bij wie hij onderscheidene kinderen verwekt heeft , onder welke drie zonen , die hem overleeld
hebben : Hendrik Jan Arntzenius, een kundig en met
lof bekend Advokaat te Groningen , die na het overlijden van zijnen vader de Pars t e r t i a van de met veel kennis en geleerdheid
gescbrevene Institutiones Juris Belgici in 1798 heeft uitgegeyen , Hermannus en Jan Otto welke hier beide volgen.
'Lie J. W. te Water, .danspraak in de Jaarl. Algem. Vergad.
van de Maatsch. der Nederl. Letterk. te Leyden ,
den 22 Aug.
1797 , bl. 7-62 ; Saxe, Onom. Liter, Pars VIII. p. 179-182 ;
Chalmot, Biogr. Woordenb. D. VII. M. 346-348 ; Hoeufft,
Parnasus Latino Belg. pag. 233 et 234 ; van K a m p e n , Geschied. der Letter. en Wetenseh.
D. 11. bl. 319; Bouman,
Geschied der Geld. boog. D. II. bl. 285 , 306 en 536.
ARNTZENIUS ( HERMANNUS een zoon van den voorgaande
en van Maria Beatrix Exalto d'Almaras, geboren te Zutphen, in 1765 , had zich onder de leiding van zijnen vader en
andere voortreffelijke leermeesters aan de Groninger Akademie zoowel op de oude Letterkunde als op de Regtsgeieerdheid zoodanig
toegelegd dat hij het waagde in 1793 eene Epistola critica
over P i nd a ru s aan zijnen leermeester Ruardi (1) te schrijven
en tot Meester in de beide regten bevorderd werd.
Spoedig na deze bevordering werd hij tot Conrector aan de Latijnsche scholen te Gouda beroepen , welken post hij tot 1800 getrouw heeft waargenomen , toen hem het Hoogleeraarsambt in de
Beaten aan de Hoogeschool to Utrecht werd aangeboden. In deze
betrekking is bij meer dan dertig jaren tot nut van zeer vele leerlingen werkzaam gebleven , tot dat hij het welverdiende Emeritaat
hekwam , en hem dus een otium litteratum te beurt mogt vallen
tot zijne dood , die den 15 November 1842 voorviel.
A r n t z e n i u s vroeger tot de beoefening der oude Letterer ge
roepen , heeft zich , nadat hij den post van Hoogleeraar had aangenomen , met zulk eene stalen vlijt geheel aan de studie der
Regtsgeleerdheid overgegeven , dat hij , bijna alle genoegens des
!evens verzakende, van den vroegen morgen tot den laten avond
onvermoeid werkzaam was. Het Romeinsche Regt en de geschiedenis daarvan waren vooral de vakken , welke hem inzonderheid
(1) Epistola critica de quibusdam Pindari locis , ad

Ultraj. 1798. 80 welke brief door Saxe ten onregte
He n d r i k Jan A r n t z e n i as wordt toegeschreven.

J. B ua

rdi,

aan zijnen vader
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aantrokken en hem tot aan het laatst van zijn leven bleven bezig
houden. Hij leefde in het Jus Rornanuns en vond in de onophoudelijke beoefening daarvan zijn grootme genoegen. Weinig zag
men hem in gezelschappen , bijna nooit maakte hij van de wandelingen gebruik , welke Utrecht zoo overvloedig aanbiedt. Elk uur
werd uitgezuinigd, om op het studeervertrek besteed te kunnen wo•den.
De eenige uitzondering in deze, maakte de post van Schoolopziener,, in het eerste district der provincie Utrecht , welken hij met
dien van Secretaris der Commissie volijverig waarnam , als waardoor hij verpligt was , van tijd tot tijd de scholen buiten de stad ,
aan zijn opzigt toevertrouwd , te gaan bezoeken. Hij bezat eenen
buitengewoon sterken ligchaamsbouw en genoot tot het einde van
zijn leven eene gezondheid , welke in de laatste vijf en twintig
jaren niet merkbaar was verstoord geworden. Ook had hij het
geluk van zijne verstandelijke vermogens ongekrenkt te mogen behouden en tot kort voor zijne dood met voldoening werkzaam
te kunnen zijn. Behalve de bovengenoemde epistola critics en de
redevoeringen , welke hij bij het aanvaarden van zijn Hoogleeraarsambt en bij bet nederleggen van het Rectoraat gehouden heeft ,
heeft A r n t z en i us geene geleerde sehriften uitgegeven, welligt
teruggehouden door de onaangenaamheden , die hij na het uitgaven
van den brief aan R u a r d i ondervonden had, of liever door eene
zekere hem eigene schroomvalligheid , om , waar het niet volstrekt
gevorderd werd , openlijk voor zijn gevoelen uit te komen. Naauwgezetheid in het vervullen zijner maatschappelijke pligten , gepaard
aan eenen echt christelijken zin , onderscheidde geheel zijnen wandel.
Zie Konst- en Letterb. , voor het jaar 1842 , D. II. bl. 370;
Mr. A. van G o u d o e v e r in het Programina van het Prov. Utr.
Gen. van Kunst. en Wetensch. voor het jaar 1843 , bl. 10-12.
ARNTZENIUS (Jug of JOHANNES), geboren te Wezel in het jaar
1702 , had tot vader li enr i cu s A r ntz en ins, eerst Rector en
Schoolvoogd te Wezel , vervolgens te Arnhem , en laatstelijk te
Utrecht , alwaar hij in 1728 is overleden. Jan A rn t ze ni u s ,
legde zich met veel naarstigheid zoowel op het beoefenen van de
talon en fraaije wetensehappen als van de regtsgeleerdheid toe , aan
de Hoogeschool te Utrecht van 1718 tot 1725 , onder de Hoogleeraren Arnold van Drakenborch en Karel Andreas Dui e r, en vervolgens nog twee jaren te Leyden , onder P et r us
Burman, Sigebert Haverkamp en meer andere manners.
Nog bad bij zijne studien niet voleindigd Coen de Regering van
Nijmegen , op den roep die van zijne geleerdheid uitging , hem tot
Rector der Latijnsche scholen aldaar beriep. V6Or dat hij zijne bediening aanvaardde , werd bij den 1 Julij 1726, na het verdedigen
eener verhandeling over het hutvelijk tusschen broeder en zuster (1), tot Doctor in de beide regten bevorderd.. Den 9 Maart
(1) De Nnptiis inter frcttrem et sororem

Nim. 1726.
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1728 , verkreeg hij de waardigheid van Hoogleeraar in 'de Gesehiedkunde en Welsprekenheid, aan het Gymnasium te Nijmegen , en in 1742 werd hij tot Hoogleeraar in de Geschiedenis en Welsprekendheid te Franeker benoemd, waarbij nog den
titel van Professor in de Dichtkunst werd gevoegd. In zijne laatste
jaren sleet hij een sukkelend leven , en overleed in 1759, nalatende een zoon , den hiervoor reeds vermelde Mr. H en drik Jan
Artzenius, en twee dochters.
Deze achtenswaardige geleerde heeft de volgende werken nagelaten :
Dissertationes binae: de Colore et tinctura Cornarum et de
Civitate Romana Apostoli Pauli, Traj. Rhea. 1725. 8°.
Oratio de delectu scriptorum, qui juventuti in scholis praelegendi sunt, eorumque expositione. Nim. 1726. 4°.
Oratio de Caussis corruptae eloquentiae , Nim. 1728. 4°.
Poematae et Orationes tre8,curante Henr. Joanne Arntzenii, Leov. 1762. 8°.
Ook bewerkte hij een uitgave van A u r e 1 i us V i c t o r , Amst.
1733. 4°, eene uitgave van den Panegyricus van T raj anus
door Plinius Secund u s , Amst. 1738. 4°; eene uitgave van
den Panegyricus van Pacatus Drepanius, Amst. 1653. 4°.
en eenen herdruk van de Semestria van F a u r de S t. J o r n y,
Fran. 1757. in fol.
Zie V riemo e t , .then. Frisiac , p. 846 en 847 ; Saxe, Onomast. Liter. pars VI. p. 287 ; Chai mot , Biogr. Woordenb. ;
Hofman Peerlkatnp, de Poetis. Latin. Neerl. p. 497 et 498;
Biogr. Nation. ; van Kampen, Geschied. der Nederl. Lett. en
Wetensch. D. III. bl. 169 ; Biogr. Univ. ; Bourn an , Geschied.
der Gelders. llooges. D. II. bl. 134 noot.
ARNTZENIUS (JAN Ono), geboren te Zutphen den 24 April
1771, was een zoon van bovenvermelden Hendrik Jan Arn tzenius en van Maria Beatrix Exalto d'Almaras. Hij
°gentle zich, na de Latiiinsche scholen in zijne geboortestad
doorloopen te hebben , o ❑der het geleide van zijnen vader in de
regtsgeleerdheid, eerst te Groningen , vervolgens te Utrecht , en werd
in het jaar 1795 tot Doctor in de regten bevorderd. Sedert practiseerde hij met veel lof ale Advokaat voor het Provinciaal Geregtshof van Utrecht , en werd in het jaar 1798 , om zijne bekende zucht
en bedrevenheid voor en in letteren en wetenschappen , tot lid van
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen benoetnd , en in 1801 als Hoogleeraar in de regten te Harderwijk
beroepen , werken post hij op den 9 Junij des volgenden jaars ,
met eene sedert gedrukte redevoering over de verdiensten der
Geldersche in de regtsgeleerdheid (1) aanvaardde. Twee jaren
(1) De meritis Gelrorum in jurisprudentiam.

Hard. 1802 4°.
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later, bij het nederleggen van liet rectoraat der Hoogeschool , weed
hij aan , hoe ons Vaderland door het vestigen en uitbreiden

der Iloogescholen, zelfs in de moefielijkste tajden, de geleerdheid aangektveekt heeft (1) welke redevoering echter het Licht
niet heeft gezien , hoezeer zij dit wel verdiende. Bij de vernietiging der Geldersche Hoogeschool op pensioen gesteld , trad hij
weder in functie bij de inrigting van het Athenaeum te Harderwijk in het jaar 1815 en bet was zeer te bejammeren dat toenemende ligchaamszwakheid nu vooral den braven mensehenvriend
verhinderde zoo veel te doen als zijn hart wenschte. Toen in het
jaar 1817 het Geldersche Athenaeum weder werd afgeschaft , zag
A rn t z enius zich eenen nieuwen werkkring geopend , daar bij door
den Koning eerst tot Vrederegter voor het kanton Harderwijk , en
later ook tot Lid van den Raad der gemeente dier stad werd aangesteld. In beide betrekkingen was hij , door zijn vredelievend ,
edelmoedig en werkzaam karakter voor zijne medeburgeren hoogst
nuttig. Groot en algemeen derhalve was de rouw, toen bijzondere
omstandigheden hem , in den jare 1820, drongen , in de eene en
andere betrekking zijn ontslag te vragen , hetwelk hij op de veteerendste wijze verkreeg. 11iu vestigde by bestendig zijn verblijf
op het buitengoed Buitenzorg , onder Soeterwoude , in de nabijheid van Leyden , welke door alien , die kunde , braafheid , rondborstigheid en guile minzaamheid hoogschatten even gaarne be-.
zocht werd , als hij telkens , op de ondubbelzinnigste wijze , toonde op die bezoeken grooten prijs te stellen. Levendig en treffend
derhalve was ook de droefheid op de mare , dat hij , op den 28
April 1825 uit het Leven gerukt was.
fills hoogst naauwkeurig en zeer geleerd uitlegger , bovenal van
het Romeinsche regt , was hij deelgenoot van den vaderlijken en
broederlijken roem. Met ruime middelen gezegend , spaarde hij
geld , noch tijd , noch moeite om , door wijze en welberadene
maatregelen het lijden der gedrukte menschheid te verzachten.
Bij zijne echtgenoote Lydia Henrietta Schacht liet hij
geene kinderen na.
Zie M. Siegenbeek, Aanspraak gehouden ter opening
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van de jaarl. vergad. der Maats. van Nederl. Letterk. , den
Junij 1825. bl. 58-60. Algeni. .Konst- en Letter& voor het
jaar 1825 D. I. bl. 282 ; Aanh. op het Algem. Woordenb. van
kunst en wetensch. door G. Nieuwenhuis; B o u m a n Geschied. der Geld. Hoogesch. D. II. Id. 536 , 584, 593 en 630.
ARNTZEN1US (Ono) geboren te Arnhem in 1703 , een broeder van J a n , werd na zijne Akademische loopbaan , met roem
van naarstigheid , volbragt te hebben tot Rector der latijnsche scholen te Utrecht beroepen, vervolgens in het jaar 1737 te Gouda,
(1) De Patrid nostril per institutas amplificataspe ilcademias
cillimis etiam temporibus eruclitionis cultrice.

naderhand in het jaar 1741 te Delft en eindelijk in het jaar 1746
te Amsterdam , alwaar hij in 1763 overleed , na in onderscheidene
werken doorstralende blijken van zijne geleerdheid en oordeelkun-de te hebben gegeven.
Reeds vroeg maakte hij, zich in de geleerde wereld bekend door
zijne Dissertatio inauguralis de milliario aureo ad legem 54
11: de verb. signifies Traject. ad Rhen. 1728. 4° , welke waardig
gekeurd werd otn te worden opgenomen in Ger. Oelrichsi
Thesaururn Dissertationum selectissimarum, Bremae et Lips. 1769.
Nog meer roem behaalde hij door de uitgave van Dionysii
Catonis Disticha de Moribus , cum notis variorum , Boxhornii dissertatione , et Henr. Cannegieteri rescriptis Boxhornio 2 Traj. ad Rhen. 1735 , 8°. welke ongeveer twintig jaren
later in 1754 te Amsterdam herdrukt werd met twee verhandelingen van W i t h o ft over den schrijver en de ware lezing der
Disticha.
Bovendien heeft men van hem eenige Academiache verhandelingen als : Pro latina eruditorum lingua , Gouda 1737. 4°.
De Graeca Latini sermonic origine , Grajaque erudiiorum
Bomanorum lingua Delfis 1741. 4°.
De Mercurio , Facundiae ac Nereaturae praeside.
Amstel.
1746. 4°.
Zijne aanmerkingen en verbeteringen op den Pseudo Hegesippus zijn in handschrift achtergehleven inn handen van zijnen neef
Hendrik Jan A.rn tzenius. Arntzenius liet bid zijne echtgenoot Adriana Petrone' la Monck, drie zonen na , onder
welke de hier volgende Pieter Nicolaas Arntzenius.
Lie Saxe, Ono;n. liter. Pars VI. p. 522; Chalmot Biogr.
Woordenb. ; Biographie Nationale ; van Kampen Geschied;
der Nederl. Lett. en Wetensch. D. II. bl. 263 ; Biogr. Unibl.
verselle ; Bouman Geschied. der Geld. Hooges.
134 noot.
ARNTZENIUS (Mr. PIETER NICOLAA.S) geboren te Delft in
1745 , een zoon van den voorgaande , vestigde zich na zijne
studien volhragt te hebben, als Advocaat te Amsterdam , deed zich
daar als een verdienstelijk Regtsgeleerde kennen , en werd daarna
tot Secretaris van het 1)iemermeer aangesteld. Hij beoefende met
vrucht de fraaije letteren en zoowel de Latijnsche als Nederduitsche poezij , van welke laatste men proeven vindt in de
Kleine Dichterlijke Handschriften. In 1792 droeg hij in het Leteene uitmunterkundig Genootschap : Concordia et Libertate ,
tende levensschets van den beroemden J o h a nn es J o v i anus
Pontanns voor welke door zijnen zoon den verdienstelijken
hier volgenden dichter Robert 11 endrik Arntzenius is in
het Licht gezonden (1). A r n t z en i us overleed den 14 Januarij
(1) In het Vaderl. Itragazisin van Wetenschap , Kunst en &mak ,
bl. 409.
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1799 en liet bij zijne echtgenoot Margaretha Ida A r memaul t een zoon den even genoemden Robert H en d r i k na.
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. der Nederd. Dick.
ARNTZENIUS (ROBERT HENDRIK) geboren te Amsterdam den
19 December 1777 , een zoon van den voorgaande ,genoot aan
de Latijnsche school zijner geboorteplaats het onderwijs van den
Rector Richaeus van Ommeren , daarna oefende hij zich
aan het Athenaeum aldaar in de oude letteren , wiskunde en
regtsgeleerdheid , onder de leiding van de beroemde Hoogleeraren
Daniel Wyttenbach, Joannes Henricus van Swinden
en H endrik C onstant ij n C r as. Na de uitgave eener regtsgeleerde proeve onder voorzitting van den Hoogleeraar C r a s met lof
-verdedigd De confessione doli in delictis , werd hij in het jaar
1798 tot meester in de regten bevorderd.
vestigde zich als Advocaat te Amsterdam , doch werd nog in dat
zelfde jaar tot Secretaris van het Departementaal bestuur van den Am-stel benoemd; en bekleedde vervolgens nog onderscheidene eervolle
posters tot in het begin van 1814 toen hij door den Souvereine Vorst
tot Advocaat Fiskaal voor de middelen te lande in Noord-Holland
13enoemd werd , welke betrekking hij waarnam tot in 1820 toen die
post ten gevolge van eene verandering in 's Rijks finantiewezen
kwam te vervallen. De Koning benoemde hem nu tot 's Rijks Advokaat in Noord-Holland ; terwijl hij tevens daarbij de bevoegdheid had , om weder als pleitbezorger op te treden.
Twee jaren later werd hij , door de Staten van het gewest zijner inwoning geroepen , om als Lid der Tweede Kamer van de Staten-Generaal de algerneene belangen te behartigen. Veel nuts mogt het vaderland zich , in die gewigtige betrekkingen van zijne kunde , erva-renis en uitstekende talenten , gepaard aan edelaardige gevoelens
en beginselen voorspellen , doch deze gegronde hoop werd reeds
'den 23 November 1823 door zijne vroegtijdige dood op het droevigst teleurgesteld.
De drukke ambtsbezigheden , waarmede A r nt ze ni u s zijn geheele !even door bezet was , de pligten , die hij , als vader van
een talrijk kroost te vervullen had , de veelvuldige bemoeijingen
ten algemeenen of bijzonderen nutte , waartoe hij , wegens zijne
bekwaamheden werd aangezocht , en zich door zijne welwillendheid gereedelijk liet overhalen , dit Mies liet hem weinig of geen
iijd ter gezette beoefening der wetenschappen over , en ontzeide
hem althans de noodige rust , om naar den roem van geleerde te
streven. Niettemin bleven de wetenschappen en inzonderheid de
fraaije letteren hem dierbaar, en verschafte de beoefening daarvan ,
zoo dikwerf hij daartoe eenige uren kon afionderen , aan zijnen
geest de aangenaamste verpoozing en verlustiging, vooral geldt dit
'ten aanzien der dichtkunst , voor welke de zucht reeds vroeg hem
ontvonkte. De schoonste voortbrengselen der Grieksche en voorat
-

der Latijnsche dichteren waren hem gemeenzaam, die der fraaiste
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vernuften van het meerdere Europa hem bekend ; en inzonderheid
waren de schatten der vaderlandsche letterkunde van vroegere en
latere tijd geheel ziin eigendom. Hoewel Arntz en iu s ook de
Latijnsehe her bespeelde , deed echter zijne overheerschende zucht
tot het vaderlandsche hem ook de dichtkunst , bij voorkeur , in
onze moedertaal beoefenen. Reeds in 1801, dus op drie en twintigjarigen ouderdom, zond hij , onder den titel van Dichtlievende
uitspanningen, eenen fraaijen bundel gedichten in het licht , waarin stukken voorkomen , welke hij op zijn vijftiende of zestiende
jaar vervaardigd had ; later verschenen onderscheidene proeven
van zijn kunstvermogen in verschillende verzamelingen , ander
welke vooral uitmunt het voortreffelijke en van de schoonste
beelden in de keurigste taal overvloeijend dichtstuk , hetwelk, onder den titel Menschenkennis bevorderlijk tot voltnaking , in het
tweede stuk der door Jacobus ICantelaaren Ma t t h ij s Sieg en be e k uitgegeven Euterpe voorkomt. Behalve vele gedichten van
hem in de Kleine Dichterlijke Handsohriften , in de Muzen-Almanak en andere verzamelingen geplaatst , zijn een klein gedeelte
van een groot aantal handschriften , uit welke volgens bevoegde
kunsten nog zonder moeite eene keus kon worden gedaan , die onze
Nederlandsche letterkunde: tot eer zou verstrekken , door zijnen oudsten zoon Mr. P ieter Nicolaas Arntzenius uitgegeven
onder den titel van
Nagelaten Gedich,ten Haarlem 1825 , 2 deelen 8°.
Bijzonder muntte A r n t z en i u s als dichter uit , wanneer hij voor
liefde , vriendschap , vaderlijke en kinderlijke teederheid eu huwelijkstrouw de snaren stemde , of wanneer menschen- en vaderlandslief& , deugd en godsvrucht zijn dichtvaur ontgloeiden. Zijne verzen zijn zachtvloeijend en getuigen hoe gemakkelijk zij door hem
werden zamengesteld. De zachte en gevoelige stemming zijner ziel ,
die hem doorgaans kenmerkt , is allerwege in zijne gedichten to
herkennen en vervult ons met de teederste gewaarwordingen , welke
ons den mensch soms nog meer doen beminnen , dan den dichter
bewonderen. Hij paarde aan de gave van vernuft , gevoel en vet.beeldingskracht welke meer den dichter vortnen, eene ongemeene
vlugheid van bevatting , levendigheid van pest, helderheid van
verstand en scherpzinnigheid van oordeel. Met regt moat hij een
man van uitgebreide kundigheden heeten en muntte bij niet slechts als
Regtsgeleerde , zoo wel door grondige kennis , als schitterende begaafdheden uit, maar handhaafde ook in andere betrekkingen , als
Correspondent van het Koninklijk Nalerlandsch Instituut , Secretaris
van Tey I ers stichting , Curator der Latijnsche scholen en Lid van
den Raad der stad Haarlem , Lid der Maatschappij van Nederlandmite Letterkunde te Leyden en der Hollandsche Maatschappij van
Wetensehappen te Haarlem , welke hij meermalen over belangrijke
onderwerpen voorlichtte, den letterkundigen roem van zijn geslacht.
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Bij Anna Elizabeth Tideman, met wie hij in 1799 gehuwd was , liet hij zes zonen en twee dochters na , zijnde : I d a
Johanna; Mr. Pieter Nicolaas , Advocaat Generaal bij den
Hoogen Raad der Nederlanden ; Bruno Lid van de Faktorij der
Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia; Diede ri k Joha no es Aga t hus, reeds vroeger door ons vermeld; Gul i a n Cornelis, Fabrikant te Goor ; Anna . Elizabeth, later getrouwd met
J. G. S p a nj a ar d, Commies bi het Provinciaal Gouvernemcnt
van Noord-Holland ; Robert Hendrik, Geemploijeerde bij de
Nederlandsche Handelmaatschappij te Batavia , thans Leeraar bij de
Koninklijke Akademie te Delft , en Jan Otto Hendrik, Luitenant ter zee der 2e klasse.
Zijne beeldtenis is geplaatst voor het eerste deel zijner Nagelaten gedichten.
Zie van Kampen, Geschied. der Nederl. Letteren en Wetensch. D. II. bl. 471 en 472 , D. III. bl. 209; Biographic
Nationale; Collot d'Escury, Hollands Roern in Kunst- en
Wetensch. D. IV. bl. 360-363; Nieuw Woordenb. der Nederl.
dichters ten vervolge op Witsen Geysbeek; Aanh. op het
Woordenb. van Kunst. en Wetensch. door G. Nieuwenbuys;
Biographic Universelle ; en vooral M. S i e ge nbeek in de Hand.
van de Jaarl. Yergad. der Haats. van Nederl. Letterk. te Leyden
gehouden den 29 Junij 1824 , bl. 23-35 , overgenomen in de
Alger. Konst. en Letterbode voor 1825 , D. I. bl. 34-37 en
50-54 , welken wij bier hoofdzakelijk gevolgd zijn.
ARNULPIIUS zie A RNOUT.
ARP (JAN VAN), die in de eerste helft der zeventiende eeuw
leefde , heeft zich als tooneeldichter doen kennen door de volgende
stukken ; welke hij voor de Amsterdamsche Rederijkkamer : In
liefde bloeijende vervaardigd heeft.
Hel-Vaert van Juno. Amst. 1631 , 4° herdrukt in 1640, onder den titel van Prixus Prins van Theben.
Chinon , op de Reeghel: Door Liefde Verstandigh , Treatblij -eyndent-spel. Amst. 1639 , 4°.
Binghende Klucht, van dronke Gosse.
Amst. 1639 4°.
Boertighe Klucht van Claes Flick.
Amst. (1639), 2e druk
Amt. 1640 4°.
7olimond , Prince van Bodes.
Amst. 1640 4°.
Welke weinig dichterlijke waarde hebben en de duidclijkste blijken dragen van de kindsheid der tooneeldichtkunst in van Arps
leeftijd. Zijne zinspreuk was: de Tijd leert.
Zie Witsen Geysbeek. Woordenb. der Nederd. Dicht. ;
Catalogus van de Bibliotheek der Maats. van Nederl. Letterk.
te Leiden. D. I. b hi. 49 ; Algevi. Konst en Letterbode voor
1846. D. II. bl. 49.
ART1CHOFSKY (CmusToFFEL), een Poolsch Edelman , de zoon
van Elias Arciszewski, ecn vermaard Sociniaan muter den
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Poolschen Adel , van welke gezindheid er zich destijds velen in
Polen bevonden , gelast zijnde zich uit hoofde van zijne godsdienst
dat land te verlaten , zette zich in Holland neder. In dienst geraakt van de Westindische compagnie , werd hij naar Brazilie gezonden , waar hij drie Caren, van 1635-1636 als Kolonel het
bewind voerde , en door zijn beleid en dapperheid de Brazilianen
te onderbragt. Hij ziende, dat de landen, welke de Maatschappij
in Brazilie veroverd had , met geen rust konde bezeten worden ,
zoolang de sterkte Arrayal, gelegen op eenen berg bij de rivier Dos
Affacrades in handen van den vijand was , besloot haar te belegeren , en , onaangezien de daarin liggende bezetting bijna zoo sterk
was als de magt , waarover hij te beschikken had , door uithongeren en het inwerpen van bommen en andere vuurwerken tot de
overgaaf te dwingen. Met dit oogmerk toog hij des nachts lang
den suikermolen van Sint Pantaleon derwaarts en deed de zijne
toen vijf schansen ter insluiting opwerpen , waarop die van binnen ,
om zulks te beletten , onderscheidene uitvallen deden , in welke
schermutselingen die somtijds vrij scherp waren , A r t i c h o fs k y
zelf door den arm geschoten werd en zich dus genoodzaakt zag in
het vervolg op zijn bed het bevel te voeren. Intusschen eens nit
het geweldig schieten afnemende , dat de vijand een zijner opgeworpen schansen zeer hevig aantastte , vloog hij ten bedde nit ,
sprong ongekleed te paard en reed in vollen ren derwaarts. her
vond hij de zijnen geweldig in het naauw , den Hopman en den
Luitenant verslagen en naauwelijks zes man in de schans aanwczig
om tegenstand te bieden. Evenwel ontzonk hem den moed niet ,
maar hij verzamelde de verstrooide hende en viel zoo vinnig op
den vijand aan , dat hij ze terug dreef, zijne beschansing voltrok ,
en, sedert met 400 man versterkt zijnde , de Brazilianen noodzaakie
de sterkte op eerlijke voorwaarden over te geven. Later raakte hij
nog meer dan eens slaags met den vijand en hehaalde gedurig
aanmerkelijke voordeelen op hem. Toen , nadat het grootste gedeelte van Brazilie overmeesterd was, de vergadering van negentienen hier te lande raadzaam vond, eenige meerder manschap derwaarts te zenden , en het opperbewind over het landschap eenen
man van aanzien op te dragen , waarop Graaf Joan Maurits van
Nassau in Januarij 1637 met drie duizend man in Brazilie aankwam , bleef A r t i c h o f s k i onder hem dienen tot in het jaar
1638 toen hij herwaarts keerde , om meer yolk aan te vragen. Op
het laatst van dat jaar vertrok hij dan ook weder naar Brazilie
met een regiment van 1600 man , dat hij hier te lande had opgerigt. Kort na zijne terugkomst , raakte hij in geschil met den
Landvoogd , die hem van zijn ambt ontzette , waarop hij weder
naar Nederland keerde. De 'Maatschappij was echter zoo met hem
ingenomen dat zij eenen steenen zegezuil voor hem had doen op-.
rigten en hem daarenboven , toen hij , ten gevolge van de oneenigheid met Graaf Maurits terug kwam , eene gouden keten vereerde
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aan welke een penning fling, op welks voorgrond die zegezuil is
afgebeeld. Verdere lotgevallen van Art i c h o fs k i , die een man
van smaak en beminnaar der letteren schijnt te zijn geweest, vindt
men niet vermeld.
Zie Ai tz ema , &ken van Staet en Oorloch, D. II. bl. 538 en
539; Commelijn, .Het Leven van Frederik Hendrik, D.
1. bl. 229 ; van Loon , Nederl. Historip. D. II. bl. 240 en
241 ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; W a g e n a a r , Vaderl. Hist.
D. XI. bl. 246 en 247 ; C hal m o t , Biogr. oordenb.; C ollot d'Escury, Hollands Roem D. II. bl. 295.
ARTOPAEUS (FRANcaseus) ook TOLENSIS of PISTORIUS in het Nederduitsch DE BAKKER en ook wel FRANS VAN TER TOLEN geheeten ,
omdat hij op het eiland Tholen geboren was , zonder dat men echter
de juiste plaats weet op te geven , was Regulier Kanunnik der orde
van den H. Au g u s tin us en Onderprior van het klooster op den
Agnesberg een half uur N. O. van Zwolle , hetwelk hij zich genoodzaakt zag, even alsde anderen Kanunniken, in 1570 , uit hoolde van
de Hervorming, te verlaten.
Hij heeft de volgende geschriften nagelaten :

Dialogus Studio Sacrarum Literarum.
Dialogus quomodo sacris invigilandum literis 1561 fol.
Declamatio de bonarum literarurn studiis 1572.
Oratio Protreptica ad studium sacrarum literarum.
Oratio Parenetica ad studium sacrarurn literarum.
Dialogus de invocations Divorurn 1573.
Homiliae 111 de Gertrude Virgine.
De Fide Pudicitia ac Virtute faernininae sexus 1574.
De vera virginitale ejusque cultu.
Bovendien maakte hij een tamelijk goed Latijnsch vers zoo als
blijkt nit zijn Epithalarniu;n in nuptias Eliae Leonini J. C.
et Dympnae Roelantiae en meer anderen , waaronder een tegen
Prins Will eti; I. Eindelijk heeft hij de vier boeken van T h omas a K e m p is de Imitatione Christi in beter Latijn overgebragt.
Zie B o x h o r n , Chronycke van Zeeland , D. I. , bl. 462;
v(a n H(eu ssen) en v(a n) R(I ij n) Kerkel. Oath. D. IV. St.
III. bl. 123 ; van Hoogstraten en Brouerius van Nide la Rue, Gelett.
d e k , Groot Algem. Hist. Woordenb.;
Zed. bl. 461 en 462 ; Kok , Vaderl. Woordenb. ; Chalmot,
Bioar. Woordenb.
ARTOPAEUS (Ruomnus), geboren te Emden , werd in 1594
van Bingum in Oost-Friesland naar Appingedam beroepen, van
waar hij op het einde van 1595 of in 'het begin van 1596 naar
Delfzijl vertrok. Over dit vertrek en zijn achterstallige traktement
ontstond verschil tusschen hem en de gemeente van Appingedam,
betwelk den 11 November 1596 door tusschenkomst van twee Predikanten werd bijgelegd. Van Delfzijl ging hij vOor 1600 over tot de
gemeente van Franeker , van waar hij in 1609 naar Amsterdam
26
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werd beroepen doch vrachteloos. Later werd hij tot Iroogleeraar
te Franeker beroepen , doch is dit niet geworden. Hij schijnt aldaar in 1618 te zijn afgezet. Volgens Vriemoet (1) en Bruch erns (2) zou hij van Franeker weder naar Delfzijl zijn teruggekeerd
en eindelijk ook te Dock= gestaan hebben , waar hij in 1642
overleed. Columba en Dr eas (3) noemen den Predikant , die
in de gemelde jaren te Delfzijl gestaan heeft , S yds Bu we s A rtopaeus, doch te onregte. Hij wordt in de Classicale en Synodale acten steeds It u d o l p h u s Art o p a e us genoemd , en zoo onderteekende hij zich ook.
Eene edele trek van het zachtmoedig karakter van R u d o
A r t o p a e u s vindt men in eenen brief door hem in het
Latijn aan Johannes U y t e n b o g a e r t geschreven en door dezen
laatste in zijne Kerckeliiche Historic bij uittreksel medegedeeld.
In dezen brief gaf hij dertien punten op , welke men tot bezwaring van Armi ni u s en Uytenbogaert uitstrooide , en verzocht dezen laatste hem te melden wat daarvan waar was , ten
einde in de gelegenheid te zijn , om zijnen naarn en die van
A r mi n i u s , welke hij beide als pilaren der kerk had geeerd , te
kunnen verdedigen.
Zie, behalve de reeds aangehaalde schrijvers , Uytenbogaert
Kerckeliiche Historic bl. 403—.405 ; Greydanus, Naaml.
der Predik. in de hlasse van Franeker bl. 28 en 29.
ARUM (Domimcus vkii) Domtmcus of ARIMAEUS een Friesch Edelman , geboren te Leeuwarden in 1579 , legde zich vroegtijdig op
de Regtsgeleerdheid toe. Na zich met vlijt te Franeker , te Oxfort en te Rostok geoefend te hebben , begaf hij zich in 1599 naar
Jena , waar hij in 1605 tot Hoogleeraar in de regten werd aangesteld , en den 24 Februarij 1637 overleed. Ilij maakte vooral tot
het onderwerp zijner studien het Romeinsche regt , en was een der
.eersten , die daarover in Duitschland onderwijs hebben gegeven.
Zijne werken zijn :
Commentarius methodicus de mora.
Exercitationes Justinianae ad Instituta Juris civilis.
Disputationes ad praecipuas Pandectarum et Codicis leges ;
ad consuetudines feudales , ad L. II. 6. de rescindenda venditione.
Discursus academici de jure publico ,
Jena 1617-1623.
8 vol. 4°.
Discursus academici ad auream bullarn Caroli IV ,
Jena
1617. 4°.
Commentarius de' comitiis Romanum German. imp. ,
Jena
1630-1635 et 1650. 3 vol. 4°.
Zie van Hoogstra'ten en Brouerius van Nidek,
Groot Algem. Hist. Woordenb.; Biogr. Nation.; Biogr. Univ.;
G. de Wal, de Clar. Jurisc. Eris.

-

(1j Athen. Fris. pag. 186.
bl. 283:
12) Goschied. van de vestig. der Kerkh. in de prov. Cron.
, Li. 74 en 75.
(3) Naaml. der Predilz, in de Klass. van
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ARUNDINE (JonANNEs AB) of JOIIAN VAN RIET geboren te Brugge , trad in de orde der Karmeliten en werd , door zijne vlijt en geleerdheid , Doctor in de Theologie. Hij zette nu zijne studien met
dat gevolg voort , dat hij voor een der ervarensten in de Heilige
Schriften en een der begaafdste Predikers onder zijne tijdgenooten
werd gehouden. Eerst werd hij Prior van het konvent zijner orde
te Utrecht; vervolgens Bisschop van Usbith in partibus in, delium
en eindelijk Wijbissebop en Vicaris in het geestelijke van de
Utrechtsche Bisschoppen Da v id v a n B o u r go n d i e en F r ed e r i k van B ad e n. Bij zijn overlijden den 23 Julij 1497 , liet
hij de volgende werken na :
Lectura notabilis in librum sapientiae.
Commentarius in Epistolam Pauli ad Romanos.
In Psalmum Beati immaculati.
Sermones de tempore et sanctis.
Zie v (a n) H( eus se n) en v(a n) R(h ij n ), Kerkel. Outh., D. I.
bl. 312; van Hoogstra ten en Brouerius van Nidek,
Groot Algem. Histor. Woordenb. ; K o k , Yaderl. Woordenb. ;
Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Glasius, Godgel. Nederl.
ARXHOUCK (JOHANNES VAN) Of ARXHOEK , geboren te Utrecht ,
werd den 30 Julij 1713 Predikant in den Vrouwenpolder , op bet
eiland Waleheren , en van daar den 17 Mei 1722 beroepen te
Vere , waar hij in 1747 emeritus werd. Hij overleed den 2
Januarij 1762 en heeft geschreven
Bet gelukkig en ongelukkig einde der Regtvaardigen en der
Goddeloozen , in dit en het toekomende levee; van Asaph in Gods
Heiligdommen gezien ; reader verklaard in eenige P redikatien over den 73 Psalm; ten deele op het Lusthuis te Soetsdijk
voor hare Doorluchtige Hoogheden , den Prins en Prin
Amst.
cesse Douariarre van Orande en Nassau uitgesproken ,
3 749. 8°.
'Lijn Portret gaat in plaat uit geteekend door Pieter Oets , en
gegraveerd door Arnold Houbrak e n. A. n d r e a s A n d r i e ss en een van 's mans jongere ambtgenooten maakte er de volgende
dichtregelen op :
Arxhoek , dien Utreght eerst het Lela des !evens schonk ,
Die als een heldre ster aan 't kerkgewelfsel blonk
Die vier en dertig jaar der Poldersehe gemeente ,
En Veersche kerkbruidt strekte een edcl borstgesteente

Nu in zijn Tempelrust wordt van den doodt beloert ,
Zienwe, op dit konsttafreel , der sterflijkheidt ontvoert
Naar 't lighaam ; als zijn geest , die weide in A z a fs blaren ,
. Met Az a f al omhoog zal zijn tot Godt gevaren.
Zie R eni er, Naaml. der Pred. van Vere , bl. 14 en 6L
AS (JAN vAN). Zie ASSEN (JAN vAN).
ASCII (PIETER JANSZ. vAN) , geboren te Delft in 1603 , was
een zoon van den Portretschilder J an v an A s c h. P i e te r legde zich echter meer op het landschapschilderen toe, waarin hij
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1iijzonder uitmuntte , inzonderheid in het klein , welke stukken flan
ook zeer gezocht zijn. Het is echter te bejammeren dat eenige
zoo bruin en kleurloos zijn geworden. Men treft weinig stukken
van hem aan , omdat hij op eene andere wijze , om zijne hoogbejaarde ouders te verzorgen , zijne tijd moest besteden. Hij was deugdzaam en vroom van leven , en bereikte eenen hoogen ouderdom.
Johann es V e r k o lj e heeft zijne beeldtenis in bet koper gebragt ,
welke ook voorkomt bij H o u b r a k en, Schouburgh der Schad.
Zie voorts Beschrijv. van Delft , bl. 789 van H o o g s t r a t e n
en Brouerius van Nidek, Groot Algem. Hist, Woordenb. ;
Chalmot, Biogr. Woordenb.; Biogr. Nation.; ImmerzeeI,

Levens en Werken der Kunstsch.
ASCII VAN WIJCK (HUBERT NIMBUS ADRIAAN JAN VAN) geboren te Utrecht den 14 October 1774, was een zoon van Mic hiel
An thon ij van A s e h van W ij c k , Deken van het Kapittel van
St. Salvator of Oud Munster, en van Cornelia S n o e c k. Na , on-der de bijzondere leiding van den geleerden Dr. Sa muel N y h o ff,
zich de noodige kundigheden te hebben eigen gemaakt , om met
vrucht het Akademisch onderwijs te kunnen bijwonen , oefende hij
zich ruim vijr jaren aan de Hoogeschool zijner geboortestad , inzonderheid in de Regtsgeleerdheid en de Historiekunde, en genoot
daarbij het onderwijs van 'den voortreffelijken Jacobus de It h o e r,
wiens vriendschap hij zich door ijver en goed gedrag verwierf, en
van den beroemden Pieter B o n d a m , die hem mede onderscheidde , en bij hem die zucht voor de beoefening der vaderlandsche en met namen ook der Utrechtsche gesehiedenis ontvonkte ,
welke later zoo schoone vruchten voortbragt. Tegen het einde van
1798 besloot hij zijne akademisehe loopbaan, op eene loffelijke
wijze , door het openlijk verdedigen van eene verhandeling Over
den oorsprong en voortgang van het eigendomsregt (1). Zijne gehechtheid van het gevlugte stamhuis van Oranje, erfelijk in zijn,
geslacht van vaders en moeders zijde , gepaard aan grievende onaangenaamheden , hem van den kant der toenmalige regering aangedaan , en daaruit gesprotene afkeer van haar, , door zijnen vader
grootelijks versterkt , waren oorzaak , dat hij eenige jaren achterten zwarigheid maakte , om de loopbaan van Advokaat in te treden , welke jaren echter, door eene ijverige voortzetting zijner studien niet nutteloos voor hem verloren gingen. In het jaar 1804
liet hij , het werkeloos leven moede , en , bij kalmere dagen , met
de tegenwoordige -orde van zaken , meer bevredigd , zich in den
rol der pleitbezorgers voor het hof van Utrecht inschrijven , en
won, binnen weinige jaren , door zijne kunde , eerlijkheid en talenten voor de pleitzaal , zoo zeer de achting en het vertrouwen
zijner medeburgers , dat hem de belangrijkste zaken ter behandeling werden toevertrouwd. In het jaar 1810 , niet lang voor het
vertrek van Koning Lodew ij k , liet hij zich eerie benoeming
(1) De origine are progressu dominii.
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tot Lid der Vroedsehap van zijne vaderstad welgevalien., vaii
welke betrekking hij zich echter, , na onze door hem diep betreurde inlijving in het Fransche Keizerrijk , reeds in het volgende jaar wist te ontslaan. Met groot genoegen daarentegen nam
hij , na de gezegende verlossing van Nederland , met andere regtschapene vaderlanders deel aan het provisioneel bewind van zijne
geboortestad, en zou in die betrekking ten nutte zijner medeburgeren gaarne volhard hebben , ware het niet dat zij met het gewigtige ambt van Advocaat Fiscaal voor de middelen der Provincie Utrecht , hem in den fare 1814 opgedragen , onbestaanbaar
was verklaard. Acht jaren later werd hem , door zijne benoeming
tot lid der Tweede Kamer van de Staten Generaal, een tooneel geopend , waarop hij zijne natuurlijke en verkregene gaven en bekwaamheden heerlijk kon ten toon spreiden. Achttien jaren achtereen was hij in die aanzienlijke betrekking werkzaam , en verwierf daarbij algemeenen lof van regtschapenheid , bescheidene
vrijmoedigheid, opregte vaderlandsliefde , grondige kenuis van 's
Lands belangen en wijze gepaatigheid , waarvan eene menigte van
door hem uitgebragte advijzen de sprekendste bewijzen draagt..
Ook werd hij , gedurende die tijd, door 's Konings vertrouwen
tot lid van onderscheidene Staats-commission benoemd. Van dat vertrouwen ontving hij , in Wet jaar 1827 , mede een vereerend blijk,.
in zijne ongezochte aanstelling tot Burgemeester van zijne geboortestad , eene waardigheid , welke hij , niet zonder aarzeling en.
schroom voor zich zelven , doch tot groote vreugde van zijne medeburgers , aanvaardde , en twaalf jaren lang , onder genot der algemeene goedkeuring, tot groot nut der stad bekleedde. Met droefheid zag men hem derhalve in het jaar 1839 , toen hij , door
rampen ter nedergedrukt , naar rust verlangde, die betrekking.nederleggen. Gaarne en dankbaar verwisselde hij. ook , niet lang daarna
het werkzaam lidmaatschap der Tweede met het meer rustige van
de Eerste Kamer der Staten Generaal , hem door den Koning aangeboden. Van de achting welke de Vorst hem toedroeg , ontving
, nog meerdere vereerende blijken , toen hij in 1831 tot Ridder
van de Orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd , in 1833
in den adelstand verheven en eindelijk , na bet loffelijk gevoerde
voorzitterschap der tweede Kamer van de Staten Generaal , tot Staatsraad in buitengewone dienst aangesteld weed.
Te midden der vele belangrijke werkzaamheden ten algemeenen
nutte , waarmede van A s c h va n Wyck, blijkens de gegevene
schets van zijne staatkundige loopbaan , overladen was , wist hij (hetgeen naauwelijks te wachten scheen) nog tijd te vinden , om door
de uitgave van een aantal , wegens stip en inhoud lofwaardige geschriften , zich letterkundigen roem te verwerven. Hiertoe behooren :
Over den ouden loop van de rivier de Eent ;Utrecht 1832. 8°.

Over den afloop van het water in de landstreek , de Geldersche Vallei genoemd , ib. 1832, 8°.

406
Over de instellingen van het Hooger Onderwiis in Utrecht ,
vddr de oprigting der Hoogeschool in het jaar 1636, ib. 1836.
8°. met pl.
Geschiedkundige beschouwing an het oude HandelsverlIeer
der Stad Utrecht , van de vroegste tijden of tot aan de 14e
eeuw , ib. 1838. 8°. 4 stukken.
De verbetering der waterleiding in de Geldersche Vellei ,
in verbaad net de daarstelling eener Kanaalvaart in deze
landstreek ib. 1842. 8°. met kaart. en pl.
Levensschets van den Burgemeester Hendrik Moreelsen.
Jets over de verantwoordelijkheid der Ministers , volgens de
Grondwet van 1815.
Geschiedkundig overzigt van het Nederlandsche verkiezingsstelsel.
Voorts nog een aanmerkelijk getal meer of min uitvoerige opstellen , tot de geschiedenis en oudheden van Utrecht betrekking hebbende, welke hij in het Tijdschrift vow. Geschiedenis , Oudheden en Statistiek van Utrecht deed plaatsen. Ook zagen under.
scheidene zijner redevoeringen , gehouden in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal , het Licht.
Met voile regt derhalve beijverden zich buiten- en binnenlandsche
letterkundige maatschappijen om van Asch van W y c k haar lidmaatschap op te (linen : zoo was hij , onder anderen, sedert 1832 lid
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden; 8edert een reeks van jaren van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap , waarvan hij tevens Directeur was , en van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, welks tweede klasse hem tot haren Correspondent verkoos.
Ilij was gehuwd geweest met K en au Hassel ae r , en liet bij
zijn overlijden , den 16 Julij 1843 , vier zonen en twee dochters na.
Niet slechts als echtgenoot en vader van een talrijk kroost , als
hebbende reeds vier kinderen voor zich zien ten grave dalen , spreidde
hij een even beminnelijk als achtenswaardig karakter ten toon ,
maar hij was tevens een toonbeeld van ongeveinsde minzaamheid
en nedrigheid , van verlichte menschenkennis en echte Godsvrucht
uit christelijke beginselen geboren en door deze geschraagd.
tie Biographic Nationale; Konst- en Letterbode voor 1843.
D. II. bl. 81 en 82. Vooral Levensschets van Jr. Mr. H. 111. A.
J. van Asch van Wijck, door Mr. J. J. D. Nepveu, in
de Utrechtsche Yolks-Almanak, 1844; ook M. S i e g e n bee k,
in de Handelingen der Meats. van Nederl. Letterk. , gehouden
den 20 van Zornerrnaand 1844, bl. 5-12.
ASCOiN , zoon van T a b b o , Vorst van Friesland , wordt in de
kronyken de eerste Hertog van dat gewest genoemd. Hij was een
vredelievend Vorst , bevorderde de rust tusschen zijne naburen , maakte
binnenlandsche verbeteringen , zoodat het land onder zijn bestuur langs
hoe meer in welvaart toenam en de ingezetenen, door zijn lofwaardig
voorbeeld aangespoord zich met vlijt op den akkerbouw toelegden.
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Hij zond achtervolgens zijnen wettigen zoon Ad e 1 b o I t en zijnen natuurlijken zoon Ti t us B oj oc a l i s naar Rome , waar zij
beide eene geruime tijd aan het hof van Keizer An t oninus P ius
doorbragten. Bij zijn overlijden , dat, naar-men wil, in het jaar 173
plaats had, lies hij , behalve de beide reeds genoemde zonen , die
achtereenvolgende zijne opvolgers waren , er nog twee na , namelijk,
Richold, die eenen won Ubbo naliet, welke na Titus Boj ocai s Hertog van Friesland werd , en R a d bo ud, die zich in Westfriesland nederzette , waar men wil , dat hij een koningrijk stichtte.
Zie O c c o Scharlensis, Chronijk van Friesl. ; V(a n)
11(e uss e n) en V( a n R(h ijn) : Kerkel. Oudh. D. V. st. II. bl.
277, van lloogstraten en Brouerius van Nidek,
Groot Algem. list Woord. ; Kok, Vaderl. Woordenb. ;Chalmot, Biogr. Woordenb ; Fockema, Schetsen van de Fries.
Geschied. ; D. I. bl. 34 , 35 en 409.
ASDONK (GISBERTUS VAN DER) geboren te Gernert, in 1664,
heeft naar men meent in de Hoogeschool te Douay, , zijne studie
volbragt. in 1694 werd hij Pastoor te Oirschot en tevens Landdeken van het distrikt Hilvarenbeek. Uithoofde van de moeijelijkheden hem aangedaan , had hij wel acht maanden werk, eer hij in zijne pastorij te Oirschot met vrede gedoogd werd. Paus C 1 e me n s
XII ; benoemde hem , in het jaar 1734 , tot Vicaris Apostolijk van
's Hertogenbosch , nadat die bediening, niet zonder groot nadeel voor
de geestelijke belangen der Roomsch Katholijken in die streken ,
,viif jaren had opengestaan ; want daar er geene gewone Herders
konden worden aangesteld , die door 's Lands Regering gedoogd of
erkend werden , zoo moesten op zeer vele plaatsen, de geestelijke bedieningen , met pausselijke zending , verrigt worden niet door eigen
Herders , maar door vreemde somtijds naauwelijks bekende Priesters
meest geordende Geestelijken uit de Oostenrijksche Nederlanden , en
dan nog met gestadige verwisselingen , ter sluik en in bet geheim ,
meermaals tusschen vervolgingen en boetstraffen ; hetwelk alles; zoo
als wel te denken is , niet dan tot nadeel in de christelijke onderwijzing , in de kerkelijke ondergeschiktheid en in de zeden strekte.
In die gesteldheid van zaken kwam van den Asdon k , als Vikaris Apostolijk , aan het bestuur van het bisdom en werd als zoodanig door de Hooge Regering erkend en toegelaten ; hoewel de
Staten naderhand , in 1745 , verklaarden dat de Priesters van Gernert geboortig , als eigenlijk geene onderdanen der Staten zijnde ,
bier geene bediening mogten verrigten. Na een arbeidzaam bestuur
van omtrent elf jaren , overleed van d en A s d on k te Oirschot
op het laatst van Mei 1742.
Zie (A. van G i 1 s), Kath. Meyer. Memorieb.; b1.119 en 120.
ASEGA of AZ1NGA volgens de oude Friesche kronyken een der
twaalf IViinoeden of Wijzen , die door de Friezen gekozen werden ; om de oude Friesche wetten in schrift te brengen. Hij was
van het Wilken-geslacht en cm der ecrste Friezen , die deze be-

naming droeg.
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Omtrent deze zamenstelling der Friesche wetten, bestaat de volgende
sage. Toen Keizer Karel de Groote Friesland overwonnen had ,
beval hij door zijn geheele risk , dat de wetten van zoodanige aan
hem onderworpene volken , welke nog niet beschreven waren, in schrift
zouden worden gesteld. Derhalve verordende men bij de Friezen , dat
zij twaalf deskundige personen verkiezen zouden , ten einde daaraan
te voldoen. Doch deze Gevolmagtigden maakten groote zwarigheid in
dien arbeid ; ook was het niet gemakkelijk , uit eene oude heilige
godentaal , nit rijmen en spreekwoorden , een geheel voor gansch.
Friesland te ontwerpen en in het Latijn over te brengen , indien
zulks ook al geoorloofd ware. Bij hun oud refit willende blijven , en
het willende houden zoo als het altijd geweest was , weigerden zij
in het eerst die moeijelijke taak op zich te nemen. Intusschen
kwam zulks ter ooren des Keizers , en nu werkten bedreigingen
uit, hetgeen beloften niet hadden kunnen doen.
Daar deze twaalf Wijzen dan onwillig weren , om de wetten der
Friezen in geschrift te stellen , zoo gal de Keizer hun zeven dagen
tijd , om tusschen de onthoofding, het levendig begraven of ten
prooi geven aan de woeste golven in een stureloos schip te kiezen.
De Wijzen kozen lijdzaam en moedig het laatste. Men zette hen
dan nu in een schip, zonder zeil , roer, , riemen en anker , en liet
hen voor weder en wind drijven. As e ga herinnerde in dezen
nood zijne medgezellen aan eene door hem gehoorde leerrede van W i 11 i b r or d nopens de verschijning van C h r i s t us
J e z u s , voort na zijne opstanding , aan zijne , in druk gezetene
vrienden , hoewel de deuren gesloten waren. Ilij stelde hen tevens
ootmoedig voor , om de hulp , redding en tusschenkomst van
den Reer in dit gevaar biddend of te smeeken. Dit geschiedde
eenparig knielende. En ziet, onder hun gebed vertoonde zich achter in hun schip een man , die met zijne hand een kromhout
hield , en die de twaalven wederom in de haven terugbragt, van
waar zij uitgegaan waren. Als nu de dertiende met de twaalven aan
land kwam , wierp hij het krornhout op den grond , en terstond ontsprong aldaar eene bron , rondom welke alien gingen zitten ; een
ieder verkwikte zich met het water van de bron. De dertiende ,
die aan de twaalven volkomen gelijk en daarvan niet te onderscheiden was , leerde hun en gar hun in , welke regten zij , ter
gehoorzaming aan het Kerkelijk bevel , zouden uitkiezen en beschrijven. Als zij nu wel onderrigt waren , zagen zij den dertienden niet langer ; zij gingen aan hunne taak en volbragten dien.
Zij kozen het landregt , dat hen door Maria 's Zoon geleerd
was ," zegt een der kronyken. Men legde deze verzameling den Pans
en den Keizer voor en het werk verwierf de goedkeuring van beiden.
Mr. A. van II almael heeft dit voorval in een vers : de Twaalf
Friesche Grijsaards , voorgesteld , en dit medegedeeld in de Bijdrab en tot Boeken- en Menschenkennis van Schull en van
der Hoop, D. III. bl. 83.
Zie voorts Westendorp, Jaarb. der Prov. Gron., St, I. bi. 58-60.
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ASEWYN (REINHARD vAri) , neer van Brake], een zoom van,
en van Josina van Broekhuizen, ReinrvaAswy
omhelsde bij den opstand tegen Spanje , den Staatsgezinde partij. Hij werd tot de handeling der Unie van Utrecht benoemd ,
en teekende niet slechts de Unie zelf , maar ook de acte van
constraincte. Hij bleef Lid en werd later Ontvanger-Generaal bij
het collegie tot de nadere Unie , en trok namens dit in vele gewigtige bezendingen naar Overijssel en elders.
Later verloor hij veel van den roem , door dit een en ander
verworven , doordien hij zich in de gunst van Leicester wist in
te wikkelen , en deze benoemde hem tot Lid van de Kamer van
Geldmiddelen , welke hij wilde oprigten. Hij geraakte in verdenking , dat hij de Engelsche krijgsbenden had aangezet , om in Holland te stroopen , waarom hij bij de zuivering van den Raad van State , met nog drie aanhangelingen van den Graaf, daar uitgehouden
werd.
Toen na het vertrek van L e y c ester, P r o u n i n k en anderen
te Utrecht werden gevat , geraakte hij ook in hechtenis; kort daarna werd hij wel weder ontslagen doch bleef echter in verdenking.
De Graaf van Hohenlo had zich, in het jaar 1587, meester gemaakt van zijn huis te Brakel in de Bommelerwaard, alzoo de bezetting aan het muiten geslagen was. A s e w y n schreef dit innemen van zijn slot toe aan bijzonderen haat tegen hem , en weet
dit heimelijk den misnoegden. Stichtschen Edelen. IN maakte veel
beweging , om weder in het bezit van zijn slot hersteld te worden. Ook beloofde de Staten van Utrecht hem de daardoor veroorzaakte schade te zullen vergoeden. De Raad van Staten beval sedert
het slot van de bezetting die er door Hohenlo opgelaten was te
ontledigen ; zelfs sprak men van dezen laatste in regten te willen vervolgen ; dock door de verandering die er in 1588 in Utrecht
voorviel en het vertrek van Asewyn naar Engeland bleef de zaak
zonder verder gevolg.
Hij scheen zich sedert stil te houden, dock , bij de gebeurtenissen in 1610 te Utrecht, was hij een der hevigste tegen de
Regering; toen Graaf E rn s t C as imir aan de burgerij vroeg , of
zij ook eenige bezwaren had , teget de herstelde Regenten , kwam
hij benevens Dirk Canter en Henrik van Helsdingen, met
vier en zeventig punters van bezwaar voor den dag , dan de Raad ,
die overwogen hebbende , verklaarde ze onwaarachtig , ongegrond
of van geene aanbelang weshalve een eeuwig stilzwijgen werd opgelegd. VVanneer hij overleden is weet men niet. IN was getrouwd met Illachteld van Usendoorn vrouw van Sterkenbur g (welke heerlijkheid hij behuwde) en verwekte bij haar : Re inier van Asewyn, die zonder kinderen overleed ; 0 dilla, gehuwd aan Adriaan van Ma then es, Heer van Riviere en Opmeer ; Anthony van Asewyn, 'Jeer van Brakel en Sterkenburg , die in 1642 overleed ; Geertruy, echtgenoot van IJ s-

brand van Merode IJsbrandszoon; Eustaas Asewyn,
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neer van Wezenhorst , en Everhard Asewy n, die te Ostende
zonder kinderen overleed.
Hij had tot wapen een schild van zilver met vijf banden.
Zie van lloogstraten en Bronerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Ifoordenb.; Wagenaar, Faded. Hist. D. VIII.
bl. 156; 200, 203, 301-303 D. X. bl. 30. Scheltema,
Staatk. Nederl.
ASINGA ASCON , vierde Prins der Friezen , zou na den dood
van zijnen vader U bb o aan de regering gekomen zijn , in het
71ste jaar voor de geboorte van Ch r i st u s. Hij was een eergierig
en krikszuchtig Vorst , die onderscheidene oorlogen voerde en
de palen zijner heerschappij veel wider uitzette dan zijne voorzaten gedaan hadden. De West-Friezen , zeer na verbonden en
vermaagschapt met die van Stavoren , of de Friezen ten Oosten van
het Vlie , leden onderscheidene aanvallen van de Batavieren , doch
A s c o n kwam hun te hulp. In een dier aanvallen werd hij gevaarlijk gewond , deed zich naar Stavoren voeren , waar hij tegen
alle verwachting genas. Niettegenstaande de wonden van As con,
hadden de Friezen de overwinning op de Batavieren behaald. Hier.
op hoovaardig , ondernamen zij eenen tweeden togt tegen hunne
vijanden , ofschoon hun Vorst nog naauwelijks van zijne wonden genezen was. De Friezen behaalden anderrnaal de overwinning, versloegen vijf honderd harmer vijanden en noodzaakten den Batavieren
een bestand van drie jaren te sluiten. Dit zou gebeurd zijn in het
eerste jaar onzer tijdrekening.
In het jaar vier beving A se on , ofschoon reeds oud van dagen
en vijf en zeventig jaren geregeerd hebbende, wederom de lust om
te oorlogen , en hij trok tegen de Deenen te veld , op welken
togt hij door zijnen neef D i oc a r us Sego n, die hem in den krijg
verzelde, wonderlijk van den dood verlost zou zijn. Na deze vruchtelooze onderneming , deed lib in ha land der Tongeren , toen onderhoorig aan Hertog Karel van B r a band, eenen inval , welke togt echter mina zoo slecht als de vorige uitviel. Want de
Hertog zond , na hem alvorens tot den aftogt en schadevergoeding
te hebben doen vermanen , een deel krijgsvolk tegen hem uit ,
dat de Friezen onverwachts overrompelde. A. s i n g a zelf werd gewond en gevangen genomen , en die oorlog nam hiermede een
einde. Groote reden had A s i n ga zich over de edelmoedigheid van
zijnen overwinnaar te verwonderen : want nadat hij hem van zijne
wonden had doen genezen , ontsloeg hij hem , zonder eenig losgeld te vorderen. De twee vijanden werden , door het sluiten van
een eerlijken vrede , de beste vrienden , en zouden het waarschijnlijk nog lang gebleven zijn , indien der Friezen Vorst niet kort
daarna overleden was. Hij stierf na eene twee en tachtigjarige regering en werd opgevolgd door den gemelden D i o c a ru s S e g on.
Zie F. Sjoerds, Friesehe Jaarboeken, D. I. bl. 29-32 ;
o k, Faded. Woordenb. D. 1V. bl. 1348-1349.
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ASINGA ENTES zie ENTES (AsINGA).
ASPEREN (FILIPS JAKOB VAN BOETZELAElt Heer vAN). Zie BOETZELAER (FILM JAKOB VAN).
ASPEREN (FOLPERT VAN) werd op den 6 Junij 1568 bij vonnis
van den bloedraad gebannen en zijne goederen verbeurd verklaard,
omdat hij, volgens den inhoud van dat vonnis , zich , benevens
anderen daarbij genoemd zou hebben schuldig gemaakt , aan den
invoer van den Hervormden godsdienst binnen Gorinchem.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb.
ASPEREN (J. re), die onder de teekenaars van het verbond der
Edelen voorkomt behoorde naar alle waarschijnlijkheid tot het geslacht der Boetzelaer en en was misschien wel een natuurlijke zoon van Wessel van Boetzelaer, Heer van Asperen,
welke in plaats van den stamnaam , die der heerlijkheid voerde ,
zoo als in dien tijd en vroeger zeer gemeenzaam onder bastaarden
was. Ook is het mogelijk dat hij een zoon was van den voorgaande of van den volgende.
Zie T e W ater, Hist. van het verbond der Edelen St.
III.

bl. 481 en 482.
ASPEREN (Rum vAN) , een broeder van den bovenvermelde
F o l p e r t van Asperen, werd beschuldigd van zich te hebben
schuldig gemaakt aan het invoeren van de Hervormde godsdienst
binnen Gorinehem , weshalve hij bij vonnis van den bloedraad van
6 Junij 1568 gebannen en zijne goederen verbeurd verklaard werden.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb.
ASPEREN (REynaus vAN) , was Proost in het Buwenklooster
onder Drogenham, toen hij , nadat G o d ofr idus, Abt van Mariengaarde , wegens een gebrek aan de oogen in 1559 zijn ontslag
gevraagd en bekomen had, in diens plaats tot eenendertigsten Abt
van dat klooster werd aangesteld. Hij kreeg ook zijne bevestiging;
maar is, omdat de tijd te kort was , niet gewijd geweest, en was
ook de laatste die tot die waardigheid verheven is. Niettegenstaan-

de hij zich met den Abt van Lidlum en de andere Prelaten, met
alle kracht tegen bet invoeren van het nieuwe Bisdom van Leeuwarden had aangekant, werd hij door den Bisschop C u n e r u s
Petro, nit kracht van de pausselijke bulle tot eenen lidmaat
van het uieuwe genootschap der Kanunnikken aangesteld. Hij kreeg
grooter jaargeld dan de andere Kanunnikken , daar hij ook prachtig van leefde.
Zie V (a n) H(eussen) en V (a n) It (h ij n) , Kerb. Outh., D. V.
St. I. bl. 100 en 101; Feller, Biogr. Univ.
ASSCHENBERGH (HAamkrrus), geboren te Amsterdam den 22
April 1726 , van wien ons Beene levensbijzonderheden bekend
zijn , was een zeer ijverig beoefenaar der poezij , die zijne krachten in genoegzaam alle vakken der kunst beproefde. was lid
van onderscheidene letteroefende en dichtlievende genootschappen
als daar zijn : Diliyentiae omnia , en Oefening beschaaft de
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kunst. Zijne gedichten zijn door zijnen vriend Pieter Joha nnes Uylenbroek uitgegeven onder den titel van :
Poezij Amst. 1793. 4°.
In deze verzameling die behalve eenige brieven en verzen van ge
mengde aard, meest vertelsels en berijmingen van bekende anekdotes bevat , treft men niet veel dichterlijks doch veel naifs , losen luimigs en vrij snedige puntdichten aan.
Ook de tooneelpoezij werd druk door hem beoefend , zoo als
blijkt uit de volgende door hem bewerkte stukken.
Climeene harderssp. Amst. 1747.
De Graaf van Essex , trsp. naar het Fransch van T. C o rneille, Amst. 1758.
De Wispelturige , blsp. gevolgd naar Irresolu van N er i c a u 1 t
Destouches, Amst. 1762.
Silvaan , blsp., gevolgd naar het Fransch van M a r m o n t e l,
Amst. 1777- Hetzelfde als zangspel bewerkt , Amst. 1783.
Albert de eerste , of de Edelmoedige Keizer , trsp. gevolgd,
naar het Fransch van le Blanc, Amst. 1778.
De Uitmuntende Minnaar , zangsp, gevolgd naar het Frans&
van Sedaine, Amst. 1784.
De Deugdzame Zoon en de Edelmoedige Vrinden ,
tnsp.
Amst. 1792.
Voorts vertaalde hij gemeenschappelijk met Henri Jean Rou h.
land:
De Jaloersche Yrouw, blsp., naar het Fransch van D e s fo r g e s,
Amst. 1789.
De Twee Jonge Savojards , blsp. , naar het Fransch , Amst.
1790 en
De Optimist of alles wel , tnsp. , naar het Fransch van C o
li n d' Harleville, Amst. 1790.
Als lid van het kunstgenootschap Oefening beschaaft de kunsten had hij ook de hand in de vertalingen van :
0/impia , trsp., naar het Fransch van de Voltaire, Amst. 1764.
Zaruchma , trsp., naar het Fransch van Cord i er, Amst. 1765.
Zelmire , trsp., naar het Fransch van de Bello y, Amst. 1766 en
De Deugdzame Galeiroeijer of de Beloonde Vaderliefde ,
trsp. , naar het Fransch van Fenouillot de Valbair e. Amst1769.
Bovendien had hij ook deel aan de Psalmberijming onder den
naam van Laus Deo , Salus populo uitgekomen en aan de Chrisbij de Doopsgezinden , onder den naam van
telke
kleinen bundel , in gebruik. A sschenbergh overleed den 18
November 1792.
Zie J. de Vries, Proeve eener Geschied. der Nederd.
Dichtk. D. IV. bl. 93 en 94; Wits en Geysbeek , Woordenb. der Nederd. Dichters ; Catalogus van de Biblioth. der
Maatsch. van Nederl. Letterk. D. 1. bl. 260 b. bl. 28 , 29 en 50.
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ASSELDONCQ (JoANNEsvAN), geboren te 's Hertogenhosch;
legde zich te Leaven met vlijt op de Wijsbegecrte en Godgeleerd-held toe , en werd in het jaar 1621 te Douay Doctor in de Godgeleerdheid. Hij was bijzonder bedreven in de kerkelijke regten ,
ook roernt men hem wegens zijne hulpvaarcligheid , om hen die
hem kwamen raadplegen te regt te helpen. Van hem ziet het Hal:
De inzettingen des broederschaps van het Sacrament van
Mirakelen in de St. Gudule-kerk . te Brussel, Brussel 1629 , 12°,
van welke broederschap hij de stichter was.
Nog heeft hij geschreven :
De scrupulis et eorum remediis.
Men gist dat hij in 1640 overleden is.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb. ; Kok, Yaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; (A. van Gils) Kathol. Neyerysch
Memorieboek , bl. 186.
ASSELIERS (JonANNEs) , een Antwerpenaar van geboorte , werd
na zijne studie volbragt te hpbben , tot Doctor in de beide Regten bevorderd en tot Secretaris van zijne geboortestad aangesteld.
In zijne jeugd deed hij reizen doer Italie , Frankrijk , Duitschland
en de vornaamste landen van Europa , waar hij eeae groote voorraad van kunde en geleerdheid opdeed. In den opstand tegen Spanje
Meld bij de zijde der Staten , en werd in November 1577 tot Se•cretaris van den Staatsraad onder den Aartshertog Ma t t h i a s benoemd. Ilij zocht in 1579 die van 's Hertogenbosch te bewegen
em vijf of zes vaandelen Schotten in te nemen , ten einde zich tegen de Spanjaarden te kunnen verdedigen. Ook was hij een goed
Staatsman en werd benevens La Moul I iere in 1584 door de
Algemeene Staten als Gezant naar Frankrijk gezonden , ten einde
koning II en dr i k III de heerschappij deter landen aan te bieden
op de zelfde voorwaarden, als waariu zijn broeder den Hertog van
A l e n c on bewilligd had. Eindelijk de zijde der vrijheid getrouw
gebleven zijnde , werd hij tot Secretaris of Griffier van de Algemeene Staten der Vereenigde Provincien aangesteld , en teekende
als zoodanig de beroemde Akte van Afzwering. Hij overleed te Delft
in 1587 en heeft geschreven:
Historia Belgicorum Tumultuurn a discessu Philippi II
usque ad obitum Francisci Valesii , Ducis Alenconii.
Zie van Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot
Algem. Hist. Woordenb. ; W a g e n a a r, Vaderl. Hist. , D. VIII ,
bl. 30; van Hearn, Histor. der Stad en illeyerge van 's Hertogenbosch, D. II, bl. 123 ; K o k , Vaderl. Woordenb.; C h a Im o t , Biogr. Woordenb. ; de Jonge, de Unie van Brussel ,
hi. 54 en 55.
ASSELYN (JAN), bijgenaamd Krabbetje, omdat hij een geschroeide hand en kromme vingers had , was , niettegenstaande hij
door dit ongemak naauwelijks in staat was het palet te houden ,
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een zeer belwaam landschap- en dierenschilder. Hij , die in 1610
te Antwerpen bet eerste licht zag , was een leerling van E s a i as
v an den V elde, een beroemd schilder van ruitergevechten. Later deed bij een reis naar Rome , waar hij Lang de oudheden en
werken der vooi'naamste meesters bestudeerde ; voor zijnen stijl
in het landschap volgde hij het liefst Claude La urain, doch
voor andere onderwerpen Darn hij Pieter van L a a r tot voorbeeld.
Bij zijne terugkomst bleef hij eenigen tijd te Lyon, waar zijne
werken zeer gezocht werden ; ondersclieidene daarvan stellen gezigten uit den omtrek dier stad voor : hij trouwde er, omstreeks 1645,
met de jongste dochter van H onw aart Ko or ma n , een zijner
stadgenooten, en begaf zich met Naar naar Amsterdam, waar hij
in 1660 overleed. Door zijn voorbeeld bragt hij er veel toe bij
om de smaak der kunstenaars van deze gewesten te verbeteren en
hun een vrijer en breeder manier van landschapschilderen , welke
meer met de natuur overeenkomstig was , te doer aannemen. Hij
heeft somtijds ook historiestukken en gevechten geschilderd; maar
meestal zijn zijne landschappen verierd met de overblipsels van
trotsche gebouwen met de gezigten van zoodanige tooneelen , die
opmerkelijk op zich zelve of bekoorlijk gelegen waren , en met
goed geteekende en wel aangebragte figures. Zijn koloriet is helder en warm , ztjne toets vrij , vast en geestig , en zijne stukken
leggen in de keus der standen en versierselen veel smaak aan den
dag. Men heeft van hem op het Museum te Amsterdam eene
schilderij , voorstellende eene zwaan met uitgespreide vlerken,
Naar nest tegen eenen zwemsnenden waterhond verdedigende ,
zijnde eene zinspeling op de waakzaamheid van den Raadpensionaris Joan de Wit t. Onder de zwaan staat geschreven : de
Raadpensionaris, boven het nest: Rolland, en boven de hond :
de viant van de Staat.
Zijne beeldtenis , gevolgd naar hetgeen door Rembrandt geetst is komt voor bij Houbrak en, Schouburgh der Schilders,
D. III. bl. 64.
Zie, behalve dat werk, van Hoogstraten en Brouerius
Kok, Vaderl.
van Nidek. Groot Algem. Hist. Woordenb. ;
Woorilenb. ; C h a 1 m o t , Biogr. Woordenb, ; Biographie Nationale ; Immerzeel, Levens en Werken der Nederl. Schilders ; Biographic Universelle.
ASSELYN (hums), misschien wel een afstammeling van den
voorgaande , was een niet onverdienstelijk Nederlandsch dichter,
van Amsterdam geboortig , die in de laatste helft der zeventiende
ecuw bloeide en zich voornamelijk op de tooneelpoezij toelegde.
Hij leverde de volgende stukken :
Broederschap der schilderkunst , ingewijdt op den
21 van
Amst.
Wijnmaand 1654 op St. Joris Doelen te Amsterdam.
1654. 4°. en 8°.
Den grooten Kurieen of Spaanschen Bergsman, trsp. Amst.

1657, 4., tweede druk 1669. 8°.
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Op- en On,dergang van Alas Anjello of Napelse Beroerte ;
trsp. Amst. 1668 , tweede druk 1669 , derde druk Amst. 1701. 8°.
Noon tot Luyk door den Graaf van Warfuse aan den Burgemeester de la Ruelle , trsp. Amst. 1671. 8°.
Jan Claeszoon , of de Gewaande Dienstmaagd , blsp. Amst.
1683 en 1709. 8°.
Het Kraambed of Kandeelmaal van Saartje Jans , vrouw
van Jan Klaaszen, blsp. Amst. 1684.
De Stiefmoer,, klsp. Amst. 1684. 8°.
Echtscheiding van Jan Klaaszen en Saartje Jans , blsp.
Amt. 1685. 8°.
trsp.
De Dood van de Graaven van Egmond en Hoorne,
Amst. 1685 , 1722 , 1738 en 1754. 8°.
De Stiefvad r , blsp. Amst. 1690 en 1755. 8°.
De Schijnheilige Prouty, met de Uitvaard van Jan Jasper.
seal , vader van Saartje Jans , blsp. Amst. 1691. 8°.
Juliaan de Medicis , trsp. Amst. 1691. 8°.
Melchior Baron de Ossekop , klsp. Amst. 1691. 8°.
De Schoorsteenveger door liefde , klsp. Amst. 1692. 8°.
De Kwakzalver, , klsp. , de Heer W. G. van Foequenbroch
gevolgd. Amst. 1692. 8°.
Gusman de .dlfarache , of de Doorslepen Bedelaar, , blsp.
Amst. 1693. 8°.
De Spilpenning , of verkwistende Prouty, blsp. Amst. 1693. 8°
De belegering en Hongersnood van Samaria , trsp. , Amst.
1695. 8°.
» Zijne treurspelen ," zegt Wits en Geysbeek (1), en wij beamen dit oordeel ten voile, » zijne treurspelen zijn het opdelven
» uit de vergetelheid geenszins waardig; maar zijne blijspelen zijn
» bij herhaling, tot in onze dagen toe , met genoegen op den Am» sterdamschen schouwburg vertoond , vooral zijne Spilpenning ,
» Stiefvadr en Stiefmoor,, die niet alleen aardig van vinding,
»naif los en vrolijk zijn , maar ook eene levende schilderij voor» stellen van het karakter,, de zeden , gewoonten en spreekwijzen der
x Amsterdammers in zijnen tijd. een woord , onder onze na.
»tionale blijspeldiehters verdient A s s el y n eene eervolle plaats."
Zie, behalve dat werk, van Hoogstraten en Brouerius
Kok, Faded.
van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb.;
Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Collot d'Escury.
Holland's Room , D. IV. St. II. Aant. bl. 531 , 614 en 615
D. I,
Catalog. van de Bibl. der Mats. van Nederl. Letterk. ,
bl. 50 en 51.
ASSENT (JAN vAN), geboren to Amsterdam in 1635, had een
vaardig en kloek penseel , waarmede hij landschappen en historicstukken sehilderde, die , wanneer men ze op eenen afstand ziet ,
(1) Biograph. W oordent3. der Nederl. Dichters

op het woord.
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rich goed voordoen. Hij was een man van een goed oordeel , docli
bediende zich gemakshalve veeltijds van de prenten van Antonio
Tempesta, inzonderheid in zijne stukken die buitenslands ver•
zonden werden , zoo als hij ook dikwijls verzendingen had naar Indie. Hij stierf in 1695.
Zie H ou bra ken, Schouburgh der Schilders , D. III. bl. 236;
v an Hoogstraten en Brouerius van Nidek, Groot. Algem. Hist. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; I mmerzeel, Levens en Werken der Schad.
ASSEN (JAN WALTHER VAN) was in liet begin der zestiende eeuw
als een zeer bekwaam teekenaar en plaatsnijder bekend, wiens keurige houtsneeplaten , de geschiedenis van het lijden voorstellende ,
de bewondering van alle kenners wegdragen , en als een sieraad
van de Hollandsche school beschouwd worden. Zijn zijn alle met
uitzondering van eene , in een rood , waarop bovenaan het wapen
van de stad Amsterdam , en onderaan het jaartal 1517.
Zie H. C o llo t d' E s c ur y, Holland's Roem, D. III. A. bl.
209 en 210; Biographie Universelle.
ASSEN (JonANNEs VAN) , geboren te Beetgum den 15 Augustus
1741, waar zijn vader W ijnandus, hieronder volgende , toen Predikant was , trad in dienst te Langweer-en-Ter-Oele in Augustus
1766; ging van daar in 1770 naar St. Anna-Parochie , en in 1799
naar Harlingen ; terwiejl hij aldaar stond, schreef Albert Bruining,
Predikant te Pietersbierum , zijn werkje : de Leer der verzoening
met God naar den .Bijbel, Anist. 1806 , waarop van A s s en in
het licht zond , Aanmerkingen over de rerhandeling van den

Eertv. Heer A. B r uining : de Leer der verzoening met God
naar den Bijbel, inedegedeeld in een' brief aan zijn eertv.,
Leeuw. 1807. Die Aanmerkingen waren echter niet lijnregt tegen
het gevoelen van Bruining gerigt , maar hij wijst daarin , ter
wederlegging van diens gevoelen , op een kort te voren uitgegeven
verhandeling van den geleerden Didericus Carol us Har ms e n, Predikant te Oegstgeest , waarin dit gewigtige onderwerp , in
overeenstemining met de leer der Hervormde Kerk , ontwikkeld en
voorgedragen werd. Hij werd Emeritus in 1817 , overleed den 15
November 1820, en liet bij zijne huisvrouw Anna az'i n a
Jongsma, eene zuster van Cornelis Jongsma en Benedict us F r e d e r i c u s Jongsma, Predikanten te Leeuwar-den en te
Peins , vier zonen en twee dochters na.
Zie Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk,
D. IV. bl. 435 en 436.
ASSEN (WIJNANDUS VAN), geboren te Leeuwarden in 1709 , legde
zich aan de hoogescholen te Franeker en te Groningen op de Godgeleerde wetenschappen toe; verkondigde achtereenvolgens het Evangelic , eerst in 1734 te Nieuw-Brongerga of de Knijpe , daarna in
1739 te Beetgum , vervolgens in 1765 te Berlikum , en verdedigde
in 1738 zijn geloof tegen drie Doopsgezinden. Ook met bij do
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Nedercluitsche Her gehanteerd hebben. Hij overleed den 20 Januarij
1775 te Berlikum.
Zie S. F. R u e s , Tegenw. staat der Doopsgez. , bi. 96.
ASSENDELFT (ADRIAAN VAN) was Pensionaris van Haarlem., toen
in 1572 de Spanjaarden die stad trachtten in handen te krijgen
daar het meerendeel der Vroedschap de stad weder onder de gehoorzaamheid des Konings van Spanje wilde brengen, werd A ss end el ft met de oud-Burgemeesters C h risto ffe 1 van Sch ag e n en D i r k d e Vries naar Amsterdam gezonden , ten einde
met Don Fr e d e r i k van To 1 edo, een zoon des Hertogs van
Alva, in onderhandeling te komen. Gedurende hunne afwezigheid
namen echter de burgers, aangemoedigd door de mannelijke aanspraak van den Gouverneur der stad , W y bo u t v a n .14 i p p e r d a,
het kloekmoedig besluit good en bloed voor de geineene welvaart
en het behoud der stad te wages. Toen nu van Ass e nd el ft en
v an Sch a gen den 5 December 1572 derwaarts terug kwamen ,
om aan de Vroedschap verslag van hunne verrigting te doen, werden zij terstond gevangen genomen en onder behoorlijke verzekering naar Delft aan den Prins gezonden , die oordeelde dat zij met
het aanvangen dezer onderhandeling , zonder medeweten van den
Gouverneur Ri pp e rd a en de Iloofdlieden der Schutterij tegen
h unnen eed hadden gehandeld , dat zelis de resolntie der Vroedschap, waarmede zij zich poogden te dekken , de kracht des gedanen eeds Diet verminderde, waarom hij hun proms deed opmaken ,
en 'Mr. A dr i aan van A ss en de I ft den 24 December te Delft
liet ophangen en daarna onthoofden , en zijn hoold twee uren op
eenen staak ten loon stellen.
Zie Hooft, Nederl. Hist. , D. I. bl. 284 ; Korte ilistorische
,

aant. wegens het voorgev. in de Spaansche beleg. der stad Haarlem , bl. 3-5; Am p z i n g, Besch. van Marl. , bl. 174-178,
515 en 516; Th. Schreveli, Harlemias , bl. 84-87; (de
D. II. bl. 331-334;
Beau for t) het Leven van Willem I ,
Wagenaar, Vaderl. Hist. , D. VI. bl. 411 en 412; de K on i n g, Tafereel der stad Haarlem , D. II. bl. 69 en 70; B i Id e r d ij k , Geschied. des Vaderl. , D. VI. bl. 155.
ASSENDELFT (ADRIAAN VAN), geboren te Haarlem den 18 September 1736, werd , na volbragte studie aan de Hoogesehool te
Leyden, in het jaar 1761 beroepen tot Predikant te Nieuwenhoorn ,
van waar hij in het jaar 1764 naar Assendelft vertrok. Eindelijk
kwam hij in het jaar 1770 te Leyden , waar hij den 6 Januarij
1809 overleed , nalatende eene weduwe en eene dochter.
Assendel rt. maakte zich bijzonder verdienstelijk door zijne buitengewone geschiktheid , om bij kerkelijke vergaderingen en raadplegingen voor te zitten en die te Leiden ; doch nog meer aanspraak
heeft hij op de erkentelijke hoogachting der nakornelingschap , door het
deel hetwelk hij nam in de oprigting van het in 1785 opgerigte

Haagsche Genootschap ter verdediging van

de Christelifte
27
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godsdienst tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders ,
waarvan lrij
sedert de oprigting tot aan zijne dood niet sleehts bcstuurder , maar
ook gedurende die vierentwintig jaren Secretaris was. De stukken
van zijne hand in de werken van het genootsehap opgenomen , dragen blijk van zijne geleerdheid en gemoedelijke vroornheid. Zij zijn:
Aanspraak ten betooge , dat de vroegere en latere aanvallen
tegen het Christendom en deszelfs leerstukken niet strijdig zijn
net de goddelijke wifsheid , welke hij in de Algemeene Vergadering van 1789 heeft voorgedragen.

Aanspraak over de eenvoudigheid der eerste Christenen , inzonderheid met opzigt tot de geloofsleer des Evangelies , en
de wezenlijke leerstukken van de Christel#ke belijdenis ,
voorgedragen in de A lgemeene Vergadering van 1795.

Aanspraak over de ligtzinnigheid onzer eeuw , in het behandelen der waarheclen van de Goddelijke Openbaring ,
gedaan
in de Algemeene Vergadering in 1805.
A s s e n d e l ft heeft zich ook als een dichter van fijn gevoel ,
smaak en goed oordeel doen kennen , door de dichtstukken die van
hem in de werken der Leydsche en Haagsche dichtgenootschappen
geplaatst zijn. Bijzonder fraai is onder anderen zijne Heilgroete der
Leidsche zanggodinnen aan Ti. D. H. Willem V, naar het
Latijn van A. van Ro ij e n , opgenomen in het tweede deel der

i/Verken van fle Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde.
Ook bestaat er van hem een zinnebeeldig tooneelstukje:

Leeuwendaal in vreugde ,

1755.

Zie Y p e ij en Dermout, Geschied. der Nederl. Herv. Kerk ,
'D. Iv, hi. 50-52; Witsen Geysheek, Biogr. Woordenb.
der Dichters ; Glasius, Godgel. Nederl.
ASSENDELFT (CLA.Es VAN). lie ASSENDELFT (NIcoLAAs VAN).
ASSEN DELFT (ConNEus VAN) , Heer van Goudria an en A ssendelft, een zoon van Otto van Assendelft en Anna van
Bergen, geboren in 1540, was een der teekenaars van het Verbond der Edelen. Hij weal den 27 October 1568 door Alva gebannen , en zijne goederen verbeurd verklaard. In het vonnis ten
zijnen laste wordt hij beschuldigd » te behooren tot het getal der
» verbondene Edelen ; de nieuwe sekten en predikatien aan te ban» gen ; een van zijne kinderen door eenen Calvijnsehen Leeraar te
hebben laten doopen ; zijn best gedaan te hebben , om den Pas» toor van Hoogmade te overreden tot bet kiezen vat! de zijde der
» Calvinisten , met belofte van eene jaarwedde van 300 gulden ,
» en zich te hebben bevonden in het gezelsehap van Fred eri k
»van Egmond en Harbart van Raephorst, toen laatstgemelde zekeren Geestelijke te 's Gravenhage sterk mishandelde."
Gedurende zijne ballingschap bleef hij ook den vriend van VV i Ile m I , field in de jaren 1570 en 1572 door brieven verstandbonding met hem , en was een der Afgevaardigden uit de Ridderschap en Edelen van aolland, die, den 25 April 1676, te Delft
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linie tusschen Holland en Zeeland teekenden , zoo als hij ook
in naam der Edelen van Holland , in het jaar 1581, de verklaring
der Staten van dat gewest onderschreef, waarbij zij zich ontslagen
hielden van alle verbindtenis aan den Koning van Spanje, en den
eed van getrouwheid deden aan den Prins van Oranje , als Hoofd
en Hoogste Overheid van 's Lands. regering.
Ilij overleed in 1600 en was gehuwd aan Margo th a van
Meerten, .die haren man twee jaren overleefde, en bij wie hij
verwekt had Floris van Assendelft, Ileer van Assendelft,
overleden in achttienjarigen ouderdom , waardoor zijn vader de
heerlijkheid Assendelft bekwam; Gerrit van A ss endel ft, na
zimns vaders dood Heer van Assendelft , Ambachtsheer an Heemskerk , Kijehoek , Hieronimus-Ambacht en Ilendrik-Ido-Ambacht ,
overleden in Junij 1617 , oud 50 jaren; Anna van A s s e n{1 e I ft , na haren broeder G e r r i t s dood , Vrouwe van Assendelft ,
getrouwd met Gerrit van Renesse van der Aa, overleden
in 1609, en Antonia van•Assendelft, die tot man had Evera rd van Deurne, Heer van Liessel , en in 1606 'overleed.
Zie van Leeuwen, Batavia Illustrata, bl. 155; Boxhorn,
Chroniik van Zeeland, D. II. bl. 574 ; Wagenaar, raderl.
Hist., D. VI. bl. 126, waar 114 verkeerdelijk Kornelis van A lk e m a d e genoemd wordt ; BO' voegsels op Wagenaar, D. VI.
H. 49 ; T e Water, R. van het Verb. der Edelen, D. II,
H. 162-164, D. III, hi. 466; Scheltema, Staatk. Nederl.
ASSENDELFT (GERRIT VAN), Heer va n Assendelft en H oningen, zoon van Claas van Assendelft en Alyd van
K ij Ch. oe k , geboren in 1488 , bekleedde onderscheidene aanzienlijke ambten; ook komt zijn naam in de registers van vele dagvaarten onder de Edelen voor,, tevens was hij Lid van den Hove en
werd in 1528 , door Keizer Karel V, verheven tot eersten Raad
in den Raadkamer van Holland, inhoudende de plaatze en
praeminentie van Praesident.
Hij was zeer gezien bij de Landvoogdes iflargaretha van Parma, en bled ook bij Filips II
in aanzien. Toen hij in 1558 overleed, had hij zijn antbt gedurende dertig jaren met grooten lof bekleed.
Zijne echtgenoote, Ca t ha ryne Dechassoir, geboortig van
Orleans , schonk hem eenen zoon, Nicola as van Assendel ft ,
die bier achter volgt.
Zie van Leeuwen, Bat. Illustr., IA. 854; van Mieris;
Ned. Forst , D. III. bl. 15 ; Wagenaar, Vaderl. list., D. V.
H. 162; Scheltema, Staatk. Nederl.
ASSENDELFT (IluGo vAN), die zijnen naam ontleende van ,het
dorp van dien naam, waar hij geboren was, werd, nadat W i
em van Rolland, Abt van Egmond , ten tweede male afstand
van die waardigheid had gedaan , tot zesentwintigsten Abt van die
abdij gekozen. Doordien hij zeer ijverig was in het terugvorderen
van de kloostergoederen, van welke de Heeren van E g mo n d zich
.
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'Iradden meester gemaakt , geraakte hij daarover in geschil met Meer
Jan van E gm ond; doch deze hem te magtig zijnde en zich
aan geen bannen of geesteliike bedreigingen storende, behandelde
den Abt en zijne aanbangers , alsof zij 's Lands vijanden waren.
De zaak werd alzoo voor den Paus gebragt , die gemagtigden naar
Holland zond , maar zij , die het waagden tegen Jan van E gm o n d te getuigen , werden te vuur en te zwaard vervolgd ; zoo
werd zekere Hui g J a n s z. van Limmen door twee van Heer
J a n' s medestanders vermoord , om te verhoeden , dat hij , naar
waarheid , tegen hem getuigen zou. Ook kregen de Abt en het
klooster eene uitdagingsbrief van wege Heer J a n , die daarop begon te branden en te blaken , te rooven en te plunderen , te ste-ken en to kwetsen. De Graaf van Holland gebood nu wel alle
vijandelijkheden te staken , en de vrienden van wederzijden trachtten wel ,de partijen te verzoenen , doch noch Paus , noch Graaf,
noch vrienden werden gehoord; monniken en leken werden met
blanken degens nagejaagd ; de Prior 'A a r n o u t van Dr i e l doodgeslagen en allerlei baldadigheden gepleegd. Onder alle deze onlusten overleed Hugo v an A s s e n d e I ft , in het jaar 1366. Men
getuigt van hem, dat hij moedig , opregt , eenvoudig , doch gestreng en al te goed van vertrouwen was.
Zie Jan van Leyden, Kronijk van Egmond, bl. 105-113;
v (a n) H (e usse n) en v (a n) (h ij n), Kerk. Oath., D. IV. St. I.
bl. 129 en 130; de Feller, Biogr. Univers.
ASSENDELFT (NIKOLAAS vAN) , Ileer van A s s e n d e 1 ft en
Heemskerk, of zoo als hij zich ook wel noemde , CLAES VAN
ASSENDELFT was een zoon van Gerrit van Assendel ft, en werd
door dezen tot den Geestelijken staat besteind , doch daar geen zin
in hebbende , maakte hij zich dadelijk na zijns vaders overlijden
meester van het huis Assumburgh. Ilij komt voor op cenige lijsten van teekenaars van het Verbond der Edelen , en werd ook ingevolge aanschrijving der Landvoogdes , den 11 Junij 1566 voor
Commissarissen van den Hove geroepen om te verklaren : » wat af» fectie ende genegenheid hij tot den dienst van den Koning had,
» en of hij gezind was het met zijne Majesteit te 'louden , en den»,zelven tegen een ieder te dienen in hetgeen hem wegens zijne
» Majesteit zal worden bevolen te gehooren , alles ingevolge de
» verpligting 'van zijne Leenen en van den Eed , alsmede om te
»renuncieren van alle verbonden , Confederation en Obligation ter
contrarie." Waarop hij schriftelijk de volgende verklaring aflegde :
,

»Jona CLAES

,

»Den 20 February 1567.
Heere van Assendelft, heeft op huyde ,

op de voorsz. Interrogatorie , hem op den XVII derzelver
a Maand voorgehouden , zijne antwoorde in gescrifte inne gebracht ,
Ass en delft,
te weete op 'teerste artikel , zegt de Heer ,
» de hoocheyt van de Hertoginne wel kennelikte zijn die naemen
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» van de geene die als geconfedereerde 't Request gepresenteert
» onderteykeninge met den anderen gedaen hebben , als haer voorsz.,
Hoocheyt schriftelijk (soo hij Comparant verstaet- en hooren zeggen ,
»heft)ovrglzijndemtsharHoceywls-.
» kerlijk weet en geinformeert is hij Comparant voorsz in nyemants
verbont , Obligatie ofte Eedt te staen dan van Zijne Mat. alleen ,
a de welcke hij Eedt gedaen heeft in 't accepteeren van zijne leenen,
» daer aen hij hem als noch houdt , zonder dat hij dezelide bij Beni-e contrarii Ligue, vergaderinghe, raedt oft daedt gevioleert ,
»geexedeert ofte nick getimoreert heeft maer hem altijd als een
» getrou ondersaet (sondes jactantie te spreecken) in conformite van
zijne voorsz. gedaene Eedt gedragen heeft. Zeggende daer mede te
behooren te volstaen , en over sulcx te vergeefs en noodeloos te
» weezen dat hij Comparant eenighe Renunchiatie doen zoude van
»eenighe verbonden ofte obligatie met yemant anders gedaen ofte
n hem bij nieuwe ende tot eenighe ongewoonlycke diensten te con*stringeeren.
(geteekend) N. DASSENDELFT. "
Uit deze verkiaring blijkt dus , dat hij , ten • minste in 1557„
niet tot het verbond behoorde noch het verzoekschrift geteekend had.
Ilij was evenwel zekerheidshalve uit het land geweken en keerde
weldra derwaarts terug , doch overleed daar buiten te Burtscheidt ,
bij Aken , bij het verlaten van het bad , in 1570 , door zijne nitstekende deugd geacht en bemired bij de grootste mannen van zijnen tijd.
Hij was gehuwd met Will emina van H a e ft en , doch lief bij
haar geene kinderen na.
Zie van Lecuwen, Bat, lllustr., bl. 854; A. Junii, Bat.,
pag. 551; T e Wa t er, Verb. der Edelen „ St. II. bl. 164 en 166,
St. III. bl. 466; d'Yvoy van Mijdrecht, Bijdr. tot de Hist.
van het Verb. der Edelen, in de Nieuwe werken van de Maats.
der Nedert. Letterk., D. I , St. II , bl. 186 en 238-240.
ASSENDELFT (PAuLus VAN), Beer van B es oij en en H ei nenoord, een zoon van Dirk van Assendelft en an Adriana
van N a s s a u, komt mede onder de teekenaars van het Verbond
der Edelen voor. Hij overleed in 1596 en liet , bij zijne huisvrouw,
Al forda van Boetzelaer, geene kinderen na.
Zie T e Water , Verb. der Edelen, St. II , bl. 165 en 166.
ASSER (CAREL), zoon van M o z es S a 1 o m on A s s e r en van C.
T o b ie , geboren te Amsterdam den 15 Februarij 1780, werd in
zijne letterkundige stadien aan het Athenaeum zijner geboortestad geleid door den beroemden Daniel Wytten ba c h, en door den nitmuntenden Hoogleeraar H enricus Const an t i nu s .0 r as tot
dien hoogen trap van grondige regtsgeleerde kennis opgeleid , waardoor
hij zich naderhand zoo roemrijk onderscheidde. Den 3 Julij 1799 werd
hij aan de Hoogeschool te Leyden tot Doctor in de beide regten
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bevorderd , na het verdedigen van zijne verhandeling Over het rear(

van eenen burger van eenen onzijdigen staat, aan wien, voor
het aan hem over te maken geld , het schip hypothecair verbonden is , op dat schip zelf, hetwelk , gedurende de reis , waarvoor de overeenhonist aangegaan is, door den vijand genomeu
wordt (1); zijnde een vraagstuk , hetwelk destijds wegens den thylog met Groot-Brittanie • aan de orde van den dag was. Nu vies—
tigde hij zich als Advokaat te Amsterdam. Verlieht naar Nurig
aanhanger van het geloofzijner vaderen , streefde hij er naar, zonder
daaroni zijne beroepsbezigheden te verzuimen of de regtswetenschap
niet in haren voortgang getrouw bij te louden , otn de gelijkstelling van zijne geloofsgenooten met andere staatsburgers, niet sleelits
op het papier te doeu bestaan, maar naar door de verbetering hunner zeden en het wegruimen van vooroordeelen bij andersdenkenden , werkdadige vruchten te doen dragen. Op naauwelijks zestienjarigen ouderdom had hij zich het lot zijner geloofsgenooten reeds
met warmte aangetrokken , en had toen , met zijnen vader, tot de
oprigters behoord van een genootsehap, welks hoofddoel was de hewerking van de gelijkstelling der Israelieten met de overige staatsburgers; welk doel ook vooral door de pogingen van de beide A ssers, vader en zoon , in September 1796 volkomen bereikt werd„
Later was hij een der bestuurders van de zoogenaarnde nieuwe
Hoogduitsche Israelitische gemeente in de stad zijuer inwoning
welke vestiging van eene nieuwe gemeente eerst vrij wat oneenigheid te weeg bragt , die echter in de zarnensmelting met de oude
gemeente , doch !evens met de overneming bij deze van vele
inrigtingen voor beschaving en onderlinge verdraagzaamheid, eindigden. Carel Asser was voorts een zeer Uverig Lid van de later
te Amsterdam bestaande vereeniging , onder de zinsprenk : voor
4rbeid en Flift, wier doel in de bepaalde behartiging van het
welzijn der Nederlandsche Israelieten , de opvoeding van hunne
jeugd en de bezorging van jonge Israeliten op ambachten bestond.
Tot bewijs van erkentelijkheid voor zijne onvermoeide medewerking tot
dit doel werd hem door die vereeniging een gouden eerepenning vereerd. In het jaar 1807 werd Asser, met nog twee andere leden zijner
gemeente, naar Pa•ijs afgevaardigd , ten einde deel te nemen aan de
beraadslagingen van de aldaar gehouden wordende groote vergadering
van Israeliten, het Groot-Sanhedrin geheeten. Hij voerde daarin
namens zijne Iastgevers in bet Fransch het woord, en het kan niet
ontkend worden , dat ook de door hem toen openlijk gevoerde taal
krachtig op den geest der Israelitische bevolking bier te laude terug werkte. Naar Holland teruggekeerd , beijverde hij zich om Konit% L o dew ij k nopens den staat en de behoeften der Israeliten
(1) De jure quod est civi gentis in bello mediae cui pro pecunid &tricetitid navis est hypothecae obligates in ipsam navem ; gime in itinere , cujus
cause contractus initus est, ab hosts capiatur.
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in te lichten , en maakte hij deel uit van de Commissie tot voor4-bereiding van de organisatie der Hollandsch-Hoogduitsch-Isra'elitisehe Kerkbesturen. Overtuigd dat hij in eene waste administratieve
werkkring in ruimer mate zou in staat zijn , de belangen zijner
nog veelzins veraehterde geloofsgenooten te behartigen , aarzelde hij
niet de praktijk neder te leggen , toen hij den 8 November 1808 ,
op zijne aanvraag, door Koning Lodew ij k tot Chef van de tweede
divisie bij het Ministerie van Eeredienst werd geplaatst. Daar ruins
ten jaar daarna het illinisterie van Eeredienst met dat van Binnenlandsche zaken vereenigd werd , kwam de divisie , aan wier hoold
Asser zich beyond , te vervallen , terwijI hij werd aanigesteld als
Chef de Bureau bij het Hof van Rekeningen , doch aangezien hij
zich in een yak geplaatst vond , hetwelk hem geheel vreemd was,
en geenszins met zijne studien overeenkwam , zoo verzocht en verkreeg hij al spoedig daarvan zijn ontslag, en werd benoemd tot Auditeur bij den Staatsraad, zonder genot van tractement, doch onder
toezegging van , bij de eerste gunstige gelegenheid , wederom uaar
eijn genoegen te zullen worden geplaatst. Inmiddels legde hij yoor
het Hoog Nationaal Geregtshof andermaal den eed af, en aanvaardde op nieuw de judiciele praktijk.
Bit duurde zoo voort tot op de inlijving van bet Koningrijk Holland in het Fransche Keizerrijk , als wanneer Asser, in Januarij
1811 , tot Vrederegter van het eerste kanton der stad Amsterdam
benoemd werd. Daar hij , met eene bijzondere vlugheid van geest
en scherpzinnigheid begaafd , zich al zeer spoedig. het Fransche rest,
en inzonderheid dat gedeelte , hetwelk de Vredegeregten betreft, had
eigen geinaakt , strootnden van alle kanten de nieuw benoemde Vredercgters , zoowel uit de stad en haren omtrek , als bijna uit het gebeele
land , naar Amsterdam , om door hem nopens de hier nog geheel
vreemde werkzaamheden te worden ingelicht. Ilij webs hen alien teregt ,en men km inderdaad zeggen , dat hij het geweest is , die hier
te lande het vredegeregt heeft in 'werking gebragt , waartoe niet
nig heeft bijgedragen zijne uitmuntende vertaling van het Traite
des attributions des Juges . de Paix , par J. J. Barbedette
C h er mel a i s (1). Even v&Sr de omwenteling van het jaar 1813
was Asser door den Keizer tot President der kiesvergadering van
zijn kanton (President de canton) aangesteld, eene der eervolste
betrekkingen in die tijd. De stemgeregtigden benoernden hem genoegzaam eenparig tot eersten kandidaat , om bij voortduring de werkzaamheden van Vrederegter te blijven waarnemen , en tegelijkertijd
viel op hem ook de keuze tot Lid van het Arrondissements-kiescollegie. Maar een niet minder vereerend blijk dat hij zich door
zijne zachtheid en minzaamheid de algemeene achting der ingezetenen van zijn kanton had weten te verwerven , mogt hij bij de
Verhandeling van de werkzaamheden der vrederegters van J. J B a rZ e d ette Chermelais, vertaald door Air. C. Asser,
Fransch en
11011ansch tegenover elkander Zutphen 1812 , 2 deelen. gr. 8°.
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omwenteling van 1813 ondervinden , want terwiil de meeste overige beambten van het Fransch Bestuur gevaar liepen , hunne personen en eigendommen door het vergrarode yolk te zien aanranden ,
en de woningen van sommigen werkelijk vernield of geplunderd
werden , kwamen onderscheidenen hem hunne beschcrming aanbieden.
Bij het overlijden van den Vrederegter van het tweede kanton te
Amsterdam , Nicolaas Breukelaar, in 1815 voorgevallen , die
eene weduwe en kind in behueftige omstandigheden naliet , kwamen
er dadelijk een aantal verzoekschriften in, om met het alzoo opengevallen ambt te worden begunstigd; Asser diende mede een request in , maar dit behelsde een verzoek om den post van zonen
overleden ambtgenoot en vriend geheel en al ten bate en voordeele
van diens weduwe te mogen waarnemen, welk voorstel door koping Willem I, met welgevallen, werd aangenomen. Tot aan
de dood der weduwe, in 1635, dus zelfs nog Coen A s se r reeds
fang vervangen was , bleef dit voor haar vruchten opleveren.
Den 13 October nog van dat zel fde jaar werd Ass er benoemd
tot Iloordambtenaar bij het departement van justitie, in welke betrekking hij gedurende de laatste een en twintig jaren zijns levees is
werkzaam geweest. Zijn titel werd nogthans, bij besluit van 25 Mei
1817, veranderd in dien van Referendaris der 1• klasse bij den Raad
van State, toegevoegd bij het departement van justitie; en in bet
jaar 1831 werd hij in de zelfde hoedanigheid belast met de waarneming van het secretariaat bij dat departement , nadat hij reeds in
het jaar 1821 was benoemd geworden tot Ridder der orde van den
Nederlandschen leeuw.
Gedurende geheel het verloop van dit mime tijdsbcstek Iegde
Asser zich met inspanning op de vervulling van elke hem opgedragen taak toe. Niet alleen bij het ministerie waarbij hij werkzaam
was , werden de teederste en moeijelijkste aangelegenheden door hem
behandeld; maar zijne kande , beleid en schranderheid waren zoo
algemeen bekend , dat hij ook bijna dagelijks , van wege de hoolden
der overige departementen van algemeen bestuur, omtrent zwaarwigtige en ingewikkele questien geraadpleegd werd.
Behalve de vervulling van zijne eigentijke bepaalde ambtsbetrekking, waehtte hem een even eervol als voor den staat belangrijk
werk. Nadat hij zich reeds in 1817 met de vertaling in de fransche taal van de tien argewerkte wetsontwerpen nopens de nieuwe
Nederlandsche wetgeving had onledig gebouden, werd hem gemeenschappelijk met den Referendaris der le klasse A. P. A. L a ub r y
den last opgedragen , om zoowel den Raad van State bij de beraadslagingen over die ontwerpen , als de biajzondere commission
die nit het onderzoek zouden mogen voortvloeijen , te adsisteren
in de redaction, welke van het verhandelde in den Raad en in
die commission zouden moeten worden opgemaakt. Van die taak
kwcet hij zich op eene wijze, welke hem vietienden tof deed verwerven.
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wilt in de notulen van den Raad van State , alwaar hij alder
voor het werk der wetgeving het Secretariaat waarnam , de uitgebragte advijzen van ieder der leden met Teel duidelijkhcid op schrift
te brengen en te ontwikkelen.
Kort daarop werd hij benoemd tot Secretaris van redactie der
nationale wetgeving. Gedurende het besiaan dier commissie uit Noord- ,
en Zuid-Nederlanders bestaande, had hij, gezameniijk met zijne
noordelijke ambtgenooten eenen moeijelijken strijd door te staan , tegen de onbepaald naar het fransche regt overheliende Belgische
Itegtsgeleerden; en , het zij hij zich werkelijk in dien strijd eenigzins vooraan had gesteld, of dat de Belgen in hem , als hoog ambtenaar en vriend des Ministers van justitie, op wien zij het bijzonder gemunt hadden , eigenlijk het doel hadden de regering eerst te
gispen en daarna te verguizen, zeker is het dat na verloop van
eenige jaren , die strijd ook buiten de commissie werd overgebragt.
Hij werd allerhevigst, na de, nog slechts onderhandsche , aanbieding
van het ontwerp van Strafwetboek, en wel inzonderheid , zoo men
voorgaf, ter zake van de bepalingen wegens de doodstraf. A s s e r
streed in een werkje getiteld : Vlugtige beschouwingen van eenige

voornarne beginselen des strafregts in verband net het ontwerp
openlijk tegen de bewering of
des liifstraffelijken wetboeks
of gezegd ontwerp , alleen door de Noord-Nederlanders ware opgesteld , zoo mede tegen de schoone, 'mar in het werkdadige vaak
min proefhoudende wijsgeerige bespiegelingen tegen de doodstraf.
Doch dit was olie in het vuur; en, hetzij hij zich in den ijver van
zijn betoog inderdaad eene of andere uitdrukking had laten outsnappen , waaraan de tegenpartij zich kon stooten , of dat deze als het
ware slechts de gelegenheid aangreep, om al haren zwadder uit te
braken , menigvuldig waren van nu of de pijlen , welke in het duister of openlijk op Asser werden afgeschoten , en die in alsem en
gif gedoopt schenen. Ten evolge van den met de Belgen gevoerden
pennenstrijd is er , zoo wig meenen van hem , ook eene Verhande.

ling over de verantwoordeliihheid der Ministers , volgens het Ne•
derlandsche strafregt in 1828 te 's Gravenhage , ofschoon nameloos , uitgekomen. Nog, eenige andere lettervruchten moet hij , zonder
bijvoeging van zijnen naam , door den druk hebben bekend gemaakt.
Na den opstand der Belgen , toen eene nieuwe commissie enkel
uit Noord-Nederlandsche Regtsgeleerden was zamengesteld geworden , met het doel , om de reeds afgewerkte wetboeken te herzien ,
mogt hij het genoegen smaken, dat het' werk , naar de behoeften ,
de zeden en gewoonten van onzen landaard gewijzigd werd , en dat
hem zijne medeleden alle regt lieten wedervaren wegens den ijver
en de inspanning , die daarbij aan den dag legde. Hid was nu
(1) Dit werkje is in het Fransch vertaald door J. B. G. , ancien Magistrat , onder den titel van : Coup d'oeil sur quelques principes du droit
Bruxelles 1828.
criminel, clans leur rapport avec le projet de Code penal,
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tOs de spil waarop het gewigtig werk der wetgeving draaide. Hij
bragt de door de commissie bepaalde stelaels , de meestal door hem
ontworpene en door de commissie onderzochte voordragten in verband , stelde de rapporten en memorien van, toelichting ten geleide
daarvan , en , behoudens de goedkeuring des Ministers, was hij het
ook , die de aanmerkingen der afdeelingen van de Tweede Kamer
der. Staten-Generaal onderzocht en beantwoordde ; terwij1 hij overigens,- met nog anderen, den druk enz. van de voordragten of wetten
bezorgde.
Ondanks dezen geestafmattenden arbeid hield hij een belangrijk
werk bij, waarvan hij echter de uitgave niet mogt beleven, te weten een Vergelijkend overzigt tusschen het Fransche en Nederlandsche Burgerlijk Wetboek ,
hetwelk in het jaar 1828 onder
toezigt van zijnen noon Mr. L. A ss e r, Regter plaatsvervanger te
's Gravenhage, en zijnen neef Mr. C. D. A s s er in het licht verscheen.
In 1831 bezorgde hij den druk van het werk eens overledenen
vriends N ico 1 a as Olivier, in leven Secretaris-Generaal bij het
departement van Justitie. Hij schreef eenige woorden tot inleiding
voor dit geschrift , hetwelk over het Zeereyt van vroegeren en la-

teren tijd .handeit.
Zijne laatste lettervrucht was zijne Verhandeling over de vraag
of bij het Wetboek van Strafregt tegen het snoefjen van geldinunten straf is bepaald? eene vraag , bij de schromelijke voortgang van het geldsnoeijen , dringend aan de orde van den dag. Pit
geschrift zag in 1836 te Gravenhage het licht.
De in vroegere jaren zoozeer door hem behartigde belangen zijner geloofsgenooten bleven hem ook na 1813 niet aileen niet vreemd,
maar hij had een werkzaam aandeel aan hunne leiding. Nog onder
bet keizerrijk benoemd tot notabel van het .consistoriaal arrondissement van Amsterdam, en naderhand , verkoren tot lid van het
Israelitische consistorie aldaar, maakte hij ; na de omwenteling , al
dadelijk deel van de consulerende commissie tot vaststelling van de
verordeningen nopens de lsraelitische gemeenten, Toen die regelende commissie ontbonden, en in' ► Junij 1814 vervangen werd door
werd
eene andere, bepaaldelijk tot de zaken der Israeliten,
hem ook daarvan het lidmaatschap opgedragen , terwijl hij eindelijk na de organisatie der Israelitische kerkbesturen voor dit
koningrijk , eerst tot lid , later tot Vice-president, en in 1828
tot President van de Hoofcicommissie tot de zaken der Israeliten
werd benoemd. De menigvuldige inspanning , inzonderheid van de
laatste jaren zijns levens , werkten nadeelig op zijn gestel. In het
begin van 1836 door eene hevige zenuwziekte overvallen , kwam hij
daarvan wel eenigermate op, en deed hij zelfs een uitstapje langs
den Rijn ter verbetering van zijne gezondheid; doch kort nadat hij
teruggekeerd was , overviel hem op nieuw eene krankte , waaraan
14j den 3 Augustus van dat jaar bezweek.

42-7
A s s e r was gehuwd met R o s e Le v in, eene zuster van de
bekende Duitsche schrijfster Rachel V a r n h a g e n von Ens e,
geboren Levin, die hem eenen zoon , den bovengenoemden Mr.
L. Asser, schonk.
Ilij was lid van de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde
te Leyden , van het Provinciaal Utrechtsch genootschap van Kunsten en Wetenschappen , en van het te Groningen gevestigd genootschap pro excolendo jure patrio.
Minzaamheid, hulpvaardigheid en weldadigheid, in de ruime beteekenis dier woorden, kunde en scherpzinnigheid paarde zich bij
A s s e r aan fij ne beschaafdheid en geestigheid : eigenschappen , die
hem de warme vriendschap van zijus gelijken , en onbegrensde hoogachting zijner minderen verzekerden; terwijl hij door den ijver, ,
e pligten in onderscheidene betrekkingen waarnam,
waarmede hij zijn
zich de toejuiching zijner meerderen verwierf.
Zijn uiterste ,wit getuigden nog van zijnen onbeperkten liefdadi'
gen geest. Hij liet aan gemeenten van onderseheidene gezindten
zeer ruime schenkingen. Aan de maatschappij van weldadigheid , eene
inrigting, welke hij , even als het genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen , ongemeen voorstond , had hij in 1835 eene
gift van tien malen zijne contributie geschonken.
Zie Algerneene lionst- en Letterbode voor 1836. D. II. bi .
163-168, 179-184 en 179-201; 's Gravenhaagsche Stads- en
Residentie-Almanak voor 1838 , bl. 49*_58*.
ASSER (MOZES SALOMON) geboren te Amsterdam in Augustus
1754 , was een man van uitstekende kunde en verdiensten, die
aanvankelijk tot den handel bestemd , op eenen reeds mannelijken
leeftijd, alleen door eigen studie , zich op de regtswetenschappen
en vooral op grondige beoefening van het handelsregt heeft toegelegd en zulks met een zoodanig gunstig gevolg , dat hij in latere
tijden , Prokureur te Amsterdam zijnde, omtrent alle raoeijelijke
commerciale vraagpunten door den Autsterdamsehen handel geraadpleegd werd , en dat hij zelfs , hoewel van geen akademischen graad
voorzien , ten tijde van de Bataafsche Republiek , tot lid van het
committe van Justitie te Amsterdam benoemd werd , terwijI hij vervolgens onder do regering van Koning L o d e w ij k , gezamenlijk met Mr. Johannes van der Linden en Mr. Arnold u s van G e n n e p met het opstellen van een ontwerp tot een
Wetboek van koophandel belast werd, welk werk de goedkeuring
van alle deskundigen wegdroeg en tot grondslag verstrekt heeft van
de latere ontwerpen , welke onder de tegenwoordige Regering het
licht hebben gezien. A s s e r had het dan ook voorzeker aan zijne
medewerking tot dat gewigtig werk te danken , dat hij , in het jaar
1819, door Z. M. Willem I, met de Ridderorde van den Nederlandschen Leeuw is begiftigd.
Zie .4lyemeene Konst- en Letterbode 1836, D. II. bl. 163 en 164.
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ASSONLEVILLE of ASSONVILLE (CHRISTOFFEL vAN), Baron
Boucuour,, was gedurende de regering van Filips H Lid
van den Geheimen .Raad en diensvolgens ook van den Raad van
State , welke post hij denkelijk bij 's Konings vertrek naar Spanje
reeds bekleedde. In 1566, toen de Landvoogdes , na de inlevering
van het sweekschrift der Edelen aan den Geheimen Raad opdroeg
een ontwerp tot verzachting der bloedbevelen te maken , was d'A ssonville de steller van dit matigingsgeschrift., de zoogenaarnde
Aloderatie , hetwelk echter nog zoo gestreng was, dat het door het
yolk de Hoorderatie genoemd werd.. Uit dit stuk en uit zijne brieven blijkt ten duidelijkste zijne gehechtheid aan de Katholijke godsdienst en aan de partij des Konings.
Alva zond hem in 1567 naar Engeland , om het geld , hetwelk
de Koningin van de Nederlanden bad doen aanhouden terug te
eischen , en de daaruit ontstane twist te vereffenen. Het onheusch
onthaal dat hij genoot, wordende ten hove niet eens ten gehoor
toegelaten, schreef hij toe aan den hoogmoed van Elizabeth,
terwijI anderen het op rekening van den haat tegen den Hertog
stellen ; willende de Koningin volstrekt met niemand , dan met den
Koning in onderhandeling treden.
Na de muiterij der Spaansche troepen in 1576, werd hij met
de overige Leden van den Raad van State door den aanhang van
Prins Willem te Brussel gevangen genomen ; ook was het natuurlijk dat men hem in 1577 voorbij ging, toen de nieuwe Raad
van State door 's Prinsen invloed werd zamengesteld.
Hij wordt gehouden voor den schrijver van den brief, dien de
Prins van Ora nj e bij zijne tweede verantwoording voegde , om
te betoogen hoe schandelijk de Spanjaarden de Nederlanders zochten te misleiden , hebbende hij dien op 's Prinsen naam dveral doen
verspreiden.
Zijn goddeloosste schelmstuk bestond echter in de medepligtigheid
die hij aan den moord van Prins Will em I heeft gehad , want
de uitvoerder daarvan, Balth as a r G e ra r d s, voor de tweede maal
gepijnigd zijnde , bekende : » zijn heilloos voornemen den Prins van
»Parma geopenbaard te hebben , die hem gewezen had naar den
Raadsheer Assonville, met wien hij afgespro.ken had , dat hij
» zich, om toegang tot den Prins te krijgen , voor eenen. Franco is
Guion zou uitgeven. Voorts had de Raadsheer hem ernstig en
» bij herhaling vermaand, dat hij , gevat wordende , den Prins v an
u Parma niet melden moest." Den volgenden dag bleef G e r ar ds ,
ook buiten pijn en banden , bij gemelde bekentenis daarbij voegende , » dat hij uit Assonv i 11 e verstaan had , dat Parma den
rr toeleg prees en hem het loon bij den ban beloofd , bezorgen
zou ook dat men den Graaf van Mans fe 1 d zijn zegel zou doen
» veranderen , om de vervoerde afdruksels nutteloos te maken." .
Tot aan zijne dood toe , die in 1607 voorviel , bleef hij steeds
de belangen van den Koning in de Nederlanden behartigen ,
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loofdzakelijk door Gran velle omstandig van alley te onderrigten,
zonder dat hij een werkelijk deel aan het bestuur schijnt gehad
te hebben.
Zie B or, Nederl. Oorl. , B. XVIII , bl. 427 (30) 452 (55) ;
S t r a d a , Histoire de la Guerre des Pays-Bas, Tom. I. pag.
166 et 262. Tom. II, pay;. 126 , 139 et 168; Wagenaar, Vaderl.
_Hist. D. VI. bl. 305 , D. VII. H. 355, 533 en 534; Arent, Alg.
Gesch. des Vaderl. D. II. St. IV. bl. 79 , 252; G a chard, Corresp.
de Phil. II, Tom. I. pag.382, -HO; Groen van Prinsterer,
Arch. Tom. V. pag. 408. Tom. VI. p. 341, 372 et 514.
AST (BARTHOLOMEUS VAN DER), was een Utrechtsch schilder uit
het begin der zeventiende eeuw, die zich op het bloem- en vruchtschilderen toelegde. Hij schilderde tafereeltjes, welke doorgaans
klein van omtrek zijn en gestoffeerd met insekten , schulpen , waterdropjes en soortgelijke bijwerken, die elk afzonderlijk beschouwd
zeer fraai zijn , maar zijn bloemen zijn stijf, scherp van omtrek,
hard van kleur en zonder harmonie in kleuren of schikking der
voorwerpen. De vruchten behandelde hij echter zuiver en uitvoerig
in den .smaak van den fluweelen B r e u g e 1. In 1629 vereerde hij,
ten teeken van zijn meesterschap in de schilderkunst , een fruitstuk aan het st. Hiobsgasthuis , buiten de Catharijne poort te Utrecht.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Vaderl. Schild., D. I. bl. 34 en 35; Immerzeel, Levens en

Werken der Schilders.
ATHALBALDUS zie ADELBOLDUS.
ATHIAS (JosEPH) , een Rabbi en drukker te Amsterdam , heeft een
der naauwkeurigste uitgaven van het Oude Verbond in het Hebreeuwsch
geleverd. De meeste latere uitgevers van den Bijbel hebben die
van Athias gevolgd, onder anderen Clodius, Maj us, Jablonski, Johann Heinrich Michaelis, Opitius, Everard van
der Hooght, Proops, Houbigant en Simon; zij is ook ten
grondslag gelegd bij de Critische uitgave van Kennicott, en is
ook even als de uitgave in onderscheidene talen van Alca la en
van Bomb erg geraadpleegd , bij den in 1793 door den geleerden

Doe d erlein, bezorgde herdruk der uitgave van R e in es i u s.
De text der uitgave van A t h i a s is nog merkwaardig wegens
de zorg daaraan ten kosten gelegd , door J oh a n n es van Le u sd e n , die er tevens eene voorrede voor schreef. De verzen zijn
er voor het eerst met Arabische cijfers geteekend. V6Or deze
uitgave hadden de hoofdstukken geene andere teekenen van verdeejing dan de Hebreeuwsche letters die Rabbi N a t ha n s van
vijf tot vijf verzen geplaatst had en die Rabbi Athias oak in
zijne uitgave had opgenomen. De Staten-Generaal der Vereenigde
Nederlanden betuigden hem in 1667 , hunne tevredenheid , door
hem met eenen gouden ketting en eenen gedenkpenning te beschenken.
Zie Biogr. Nation.; Biogr. Univ.
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ATHLONE (Gomm VAN REEDE Graaf VAN) zie REEDE (Gomm)
VAN).
ATLA.NUS, gezegd de LA ROCHE VAN RIJPE, een Dominikaner
Nonnik , die in de vijftiende eeuw leefde , en door sommigen voor
een Duitscher, door anderen voor een Nederlander gehouden wordt ,
deed veel tot instandhouding van de Roomsch Katholijke godsdienst
en overleed te Zwolle , den 14 Augustus 1474.
Zie C h a 1 rn o t, Biogr. Woordenb.
AUBERMONT (CHARLES n'), Heer van Ribaucourt en Plan cu es, was Groot-Baljuw van Dendermonde , in welke waardigheid hij door drie zijner afstammelingen opgevolgd is. llij was
onder de Algemeene Staten , Bevelhebber over eene bende Waalsche voetknechten , en teekende in 1577 de Unie van Brussel ,
maar keerde met de overige Walen tot den Koning weder, en werd
in 1596 tot Ridder geslagen.
Zie de Jonge, Unie van Brussel, bl. 79 en 80.
AUBIGNY (GILLEs DE LENS Baron D'). Zie LENS (Grum DE).
AUBRENt (ALEXANDER K AREL JOSEPH GISLAIN D'), geboren te
Brussel den 17 Junij 1773, begaf zich in 1792 in ,Fransche
dienst als tweede Luitenant , bij het 2 Regiment Belgen en diende
achtereenvolgens roemrijk onder D umourier, C ustin e, Ho
chard en Pichegru.
Net toestemming van het Fransche bestuur ging hij in Junij 1795
in dienst van de Republiek der Vereenigde Nederlanden over; en
werd op het laatst van cht jaar tot Kapitein bevorderd. Vervolgens maakte hij in 1796 den veldtogt in Duitschland onder den
Generaal Da end el s mede en in 1799 die in Noord-Holland onder den Generaal Brune. In 1807 als Kapitein dienende onder
het regiment gardes van Koning Lodew ijk verliet hij dit met den
rang van Majoor. Toen in 1807 het Koningrijk Holland met het
Fransche Keizerrijk werd vereenigd, ging hij in den zelfden rang in
Fransche dienst over. Bij den terugtogt uit Rusland tot Kolonel van
het 136 regiment van linie benoemd , onderscheidde hij zich in den
slag bij Lutzen door eenen koelen en vastberaden onverschrokkenheid, aan het hoofd van eene colonne jonge soldaten, die zich voor
de eerste maal in het vuur beyond en die hij den moed ,
welke hem zelven bezielde, wist in te boezemen. Door sterke vijandelijke colonnen aangevallen wachtte hij hun zonder een voet
te wijken of tot dat zij op een iialfgeweerschot genaderd waren.
Een levendig en wel onderhouden geweervuur deed den vijand
wankelen ; D' Au br eme maakte zich het oogenblik ten nutte,
om met geveld geweer vooruit te rukken en bragt daardoor de ;ijandelijke colonne in verwarring, zoodat de aanvallers met overhaasting terugtrokken. Naauwelijks had hij dit voordeel behaald , hetwelk eenen grooten invloed op het lot van den slag had , of hij
werd te gelijkertijd met den Maarschalk N e y gekwest; hij ontving
eenen kogel in de borst en werd aan de heap gewond. Deze
,
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wonden noodzaakten hem het slagveld te verlaten. Toen de Keizer de
schoone howling van het 136 Regiment van linie en van zijnen
dapperen bevelhebber vernam , zond hij hem den dag na den
slag twee en veertig kruisen van het legioen van eer, terwij1 hij
aan hem overliet om die uit te deelen. D' A ubreme had
de bijzondere kieschheid ze alien uit te reiken , zonder er een voor
zich te houden, ofschoon hij nog slechts met het kruis van de reunie
versierd was. Zijne wonde hield hem eenige tijd van zijn regiment verwijderd , zoodat de kiesche daad van den Kolonel voor den
Maarschalk Ne y verholen bleef; en eerst bij den slag van Bautsen , toen hij zich , ofschoon nog niet geheel genezen , weder aan
het hoofd van zijn Regiment beyond , ontving hij de eervolle be-.
looning , die men hem reeds lang verschuldigd was. Na tegenwoordig te zijn geweest bij de onderscheidene veldslagen en gevechten , welke sedert geleverd werden , trok hij in October 1813 met
zijn Regiment over den Rijn. In Frankrijk teruggekomen woonde
hij de slagen bij Brienne, Montmirail en Lisy bij , in welken laatsten
hij den 28 Februarij 1814 aan den arm gewond werd. Hij vocht
daar met zooveel dapperheid dat hem, bij het verlaten van het
slagveld van zijn geheel regiment slechts vijf Officieren en negentien manschappen oyerbleven. Na de gebeurtenissen van 1814,
gaf hij zijne begeerte te kennen om weder in de dienst van zijn
Vaderland over te gaan. Zijne verantwoording gedaan hebbende ,
bekwam hij zijn eervol ontslag , hetwelk nog vergezeld ging van
eenen zeer vleijenden brief van den Minister van Oorlog; toen hood
zijne dienst aan, aan den Vorst welke destijds het bewind over
Belgic in handen had , en in October 1814 werd hij daar geplaatst , in
den zelfden rang , dien 110- in Frankrijk bekleed had. De Vorst,
zijne krijgskundige bekwaamheden op prijs stellende, droeg hem het
Opperbevel over de Vesting Bergen op , en belaste hem met de organisatie der troepen in de provincie Henegouwen. In April 1818
tot Generaal-Majoor benoemd , woonde hij als kommandant der
tweede Brigade van de derde divisie, den slag van Waterloo bij ,
waar hij nieuwe bewijzen van moed en krijgsbeleid gaf. De Engelsche Generaal Hill legde, in zijn rapport over dezen veldslag, een
zeer gunstig getuigenis van hem af. Na den veldtogt behield hij
het bevel over eene Brigade infanterie tot den 23 Februarij 1818 ,
toen de Koning, den post van Adjudant-Generaal ingesteld hebbende , hem daartoe benoemde. In deze nieuwe betrekking wist hij
zoozeer het vertrouwen van den Koning te winnen , dat deze hem, in
het volgende jaar, het Commissariaat Generaal van Oorlog toevertrouwde , welk ambt hij met eer waarnam tot in 1827 , toen Prins F r ederik zijn opvolger werd. Tot belooning voor zijne diensten werd
hij door den Koning, die hem reeds vroeger tot Kommandeur van
de Militaire Willemsorde en in October 1828 tot Luitenant-Generaal benoemd had , tot den adelstand verheven. D' A u b re m e

diende nog bij den oaf van het Nederlandsch leger tom de Belgische
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revolutie uitbarstte. Hij volgde dien staf naar Antwerpen , begaf zich
voorts naar 's Gravenhage en nam geen deel aan de volgende gebeurtenissen. Van Koning Willem I vergunning bekomen hebbende otn op refs te gaan , bezocht hij de Rijnprovincien en vestigde zich te Aken , waar hij in Februarij 1835 plotseling aan een
aanval van beroerte overleed.
Zie M. Stuart, Jaarb. van het Kon. der Nederl., voor 1818,
St. I. bl. 299; Biogr. Nationale; Biogr. Universelle ; Bosscha,
Neerlands Reldendaten te Land , 1). III. bl. 515.
AUCKAMA. (PIETER SYBRANDSZ) or AUCKEMA bijgenaamd PINCKERT aikomstig uit een der aanzienlijkste geslachten van Leeuwarden, zijnde een zoon van Sybrand Pietersz en Auck van
Donia, werd omstreeks het jaar 1440 aldaar geboren. Hij oefende
zich vlijtig in de Regtsgeleerdheid , zoo dat hij den graad van
Doctor bekwam , en werd later Olderman van zijne geboorteplaats ,
welke waardigheid hij onderscheidene jaren, doch in zeer onrustige
tijden, waarnam aangezien de tweespalt tusschen de Schieringers
en Vetkoopers destijds op het hevigst woedde. Auckama was
de laatste partij toegedaan , en sneuvelde in het jaar 1787 in een
gevecht tegen de Schieringers. De Regering van Leeuwarden had
namelijk , op aandrang der burgerij , op nieuw eene ordonnantie afgekondigd , waarbij het gebruik van Haarlemmer. kuit (d. i. bier) en
andere vreemde bieren in de stad of haar grondgebied verboden
werd, en alleen in de stad gebrouwen bier werd toegelaten. Eenige
landlieden in de stad gekomen , en geen acht gevende op dit gebod , overtraden het door Haarlemmer bier te drinken , waardoor
tusschen hen en de brouwers, ondersteund door de burgers , een
gevecht ontstond. De landlieden, de minste zijnde, namen de vlucht
op het Atnelandshuis destijds de stins van den Schieringer Edelman Pieter C a m m i n g h a. Dit werd daarop terstond door de
Leeuwarders belegerd , die , aangezien de stins bij uitstek sterk was ,
haar niet terstond konde innemen , doch met plundering bedreigden,
omdat Cammingha de gevlugte landlieden niet aan hunne vervolgers wilden overgeven. Daarop liepen de Schieringers uit Oostergoo
en Westergoo te wapen en wilden de stad Leeuwarden overvallen ,en in
nemen. Doch nu kwamen twee edele vrouwen , namelijk Frouck,
weduwe van IC eympe Unia en Doed, weduwe van II a y e er i n g a , die beiden in groote gunst stonden , in het leger, smeekten dat
men de stad voor dit maal mogt sparen , en boden aan haar best te doen
orn den vrede te herstellen. De Schieringers, hierdoor bewogen ,
liepen door Heer Jakob, Pastoor van Dola-Goutum brieven schrijven
waarbij de Leeuwarders vermaand werden , dergelijke schadelijke ordonnantien , wetten enz. in te trekkers; doch daarentegen alien handel
vrij en ongehinderd te laten. Nadat de beide weduwen gemelde
brieven naar Leeuwarden aan den Olderman Au c k a m a gebragt
hadden , besloot deze met den Raad die punten aan te nemen , en
die geteekend en verzegeld weder in het leger te zenden , oni alzoo
,
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,
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de stad te bevrijden van het dreigende gevaar. Doch het gemeene
yolk , niet willende dulden , dat hierdoor hunne stadsprivilegien en
vrijheden zouden worden te kort gedaan , dreigde den Raad , dat
het hen alien zou doodslaan , indien zij die brieven geteekend en
gezegeld in het leger zouden. De Schieringers dit vernomen hebbende, trokken nu dadelijk tegen de stad op, welke zij den 25
Julij aan de oostzijde aanvielen; aanvankelijk werden zij door de
burgers , die zich onder hunnen Olderman A u c k a m a zeer dapper
verweerden , terug gedreven ; doch andermaal aanvallende , deden
de Schieringers eenige burgers op de wallen sneuvelen , waardoor
de overigen begonnen te wijken , zoodat de Schieringers de stad eindelijk bemagtigden, plunderden en velen der burgers vermoordden.
Ook de Olderman Pieter Sy brands A uck ama sneuvelde.
Hij , die in zijne tijd beroemd was door wetenschap , was gehuwd
aan Hiskie of His Renia, Ringia of Ringie. bij welke hij
eenen zoon en eene dochter naliet , en moet eenige geschriften over
de Regten en de Friesche geschiedenis hebben nagelaten.
Zie Schotanus, Geschied. van Friesl. , bl. 371-373; Na pj u s , Chron. van Sneek , bl. 20 en 21; Kok, Vaderl. Woordenb.; Chalmot, Biog r. Woordenb.; Scheltema, Staatk.
Nederl.; J. van Leeuwen, It aade Friesche terp , bl. 429;
Eekhoff, Besch. van Leeuw., D. I. bl. 86 en 87.
AUFRIDUS. Zie ANSFRIDUS.
AUGUSTIN' (J AN) , geboren te Groningen in 1725, schijnt zich
reeds vroeg te Haarlem gevestigd te hebben , waar hij zich vooral
op het bloemschilderen toelegde, en ook bloemen en planten voor
de bloemisten teekende; doch hij schilderde ook welgelijkende portretten , terwijI almede vele fraaije behangselwerken en bevallige
kamerversierselen door hem of onder zijn opzigt zijn vervaardigd.
Hij overleed te Haarlem in November 1773 , en liet vier kinderen na , van welke de oudste zoon J a co bus L u be r t i
A ugustini, geboren te Haarlem den 30sten April 1748 , door
hem tot de kunst opgeleid , onder anderen fraaije zinnebeelden als
halfverheven beeldwerk schilderde. Daarna het ambt van Collecteur
der Gemeene middelen te Haarlem bekomen hebbende , legde hij
palet en penseel ter zijde; later echter door tijdsomstandigheden
dien post kwijt rakende, werd hij boekhandelaar en overleed in
zijne geboorteplaats den 4den Augustus 1822.
Zie van Eynden en van der Willigen, Gesch. der Faded. Schild., D. II. bl. 190-192 ; Immerzeel, Levens en
Werken der Schilders.
AUKES (DouwE), een Fries, had in den zeeslag, welke den
26 Augustus 1652 tusschen de Nederlanders , onder de Ruyter ,
en de Engelschen , onder den Vice-Admiraal George A sc u e ,
voor Plymouth geleverd werd, het bevel over het Oostindisch
koopvaardijschip de Struisvogel : dat ten oorlog was toegerust , en
40 stukken geschut voerde. llij was veel digter dan de anderen onder
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de Engelschen geraakt , die boven wind , met drie of vier van hunne grootste schepen op hen afkwamen , om , zoo zij meenden , de
Btruisvogel te vernielen , hetgeen hem in groot gevaar bragt. Zijne matrozen , geen ontzet voorhanden ziende , lieten eerst den moed
zakken , en werden daarna door hunne vrees zoo stout , dat zij
hunnen Kapitein poogden te dwingen , om zich over te geven ; maar
Coen liep hem zijn moed over. Hid begaf zich met eenen lontstok in de hand naar de kruidkamer , en riep luidkeels : »schep
» moed , mijne kinderen ! schep moed. 1k zal u den weg wijzen ,
» en als wij den vijand niet langer kunnen wederstaan , dan zal ik
» u alien van de gevangenis bevrijden door middel van den stok ,
» dien ik in de hand heb." Voorts zwoer hij den loot in het kruid
te steken , indien men nog langer speak van zich over te geven.
Straks vloog ieder op zijne plaats, en de manhafte Auk es, die
een stuk op den overloop tot sein had doen losbranden , gaf een
Engelsch schip van 40 stukken , dat regt op hem aankwam , zoodanig de voile laag, dat het met yolk en at wat er op was, dadelijk zonk ; nu ,kreeg hij een tweede schip van 50 stukken op
zijde, hetwelk hij met zijne tweede laag eveneens ontving , zoodat
dit ook aldra te grond ging. Op deze twee Engelsche schepen waren omtrent achttienhonderd zielen , van welke niet een , dat men
weet, er levend is afgekomen. Een derde Engelschman , die mede onder het geschut van A uk es kwam , kreeg zoo veel dat hij
moest krengen , en genoeg te doen had , om de naaste haven van
Engeland binnen te loopen. Douwe vond alzoo door zijnen kloekmoedigen wederstand den weg open om uit den drang te geraken , en zich weder bij 's lands vloot te voegen. Anderen verhalen ,
dat twee Engelsche Kapiteins , met hunne zware schepen , eerst
aan beide zijden van zijn schip gingen liggen met voornemen om
hem door overmagt te vermeesteren , maar dat de kloekmoedige
Fries hen digt bij zich liet komen , zonder te schieten , en daarna ,
eerst den eenen , en vervolgens den anderen , de voile laag gaf,
met zulk eenen nadruk , dat het eene schip bij hem zonk , en het
andere de vlugt nam. Een derde hem vervolgens onvoorziens aan
boord klampende , waagde het hem te enteren , en bragt zoo veel
yolk over , dat zijne matrozen hierdoor moedeloos geworden , het
schip wilden overgeven ; dock A u k e s dreigde toen den brand in
het kruid te steken , en wekte hen, gelijk verhaald is , door zijne
kloekhartigheid op, tot het betrachten van hunnen pligt. Doch
hoe dit zij , hierin stemmen alien overeen , dat hij door zijne onverzaagdheid en tegenwoordigheid van geest , zijn schip behouden
uit 's vijands handen gered heeft; terwiji hij hun tevens groote
schade toebragt.
Kort daarna schijnt Au k e s de zeedienst verlaten en zich te Amsterdam als koopman gevestigd te hebben ; althans in den slag , die
den 28 Februarij 1653 tusschen T r o mp en B lake geleverd
werd , voerde Korn elis A driaansz. K ruik het bevel op het
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schip de Struisvogel, en in het jaar 1665 komt D nu we A uk es , destijds koopman te Amsterdam , wegens zijne ervarenheid
in zeezaken , voor op de lijst der personen die voorgeslagen werden
om de drie Gevolmagtigden van Hunne Hoogmogenden over het
bedrijf van 's Lands vloot, als Zeeraden , met hunnen raad voor
te lichten.
Zie Montan , de Beroerde Oceaan, hi. 209; Brandt,
Leven van de R u iter, bl 27 , 28 , 40 en 398.
AULETIUS (A.LABous) , geboren te Leeuwarden of , volgens anderen , te Docknm , omtrent het jaar 1545 , uit onbemiddelde ouders , werd te Leeuwarden ter Latijnsche schole gezonden , waar hij
zich van het ambt van Claviger dier scholen onderhield. Na hier
twaalf jaren te hebben doorgebragt, werd hij Gouverneur bij eeninige edellieden, die op het land woonden, en -.vier zonen hij op hunne buitenlandsche reizen vergezelde , ten einde hun in hunne studien behulpzaam te zijn. Inmiddels bleef hij zelf zijne studien
voortzetten met dat gevolg dat hij in den vreemde — waar vindt men
niet opgeteekend — tot Doctor in de Geneeskunde bevorderd werd.
In het vaderland teruggekeerd werd hij aldra Rector der Latijnsche scholen te Dockum , van waar hij , waarschijnlijk in 1589;
tot Hoogleeraar in de Geneeskunde te Franeker werd beroepen ,
welk ambt hij , tot aan zijn overlijden , den 21 Januarij 1606 , met
veel bekwaamheid heeft waargenomen.
Voor zoo veel bekend is heeft hij slechts eene verhandeling in
het licht gezonden , onder den titel :

Nonitio ad Illustr. Ord. Frisiae de reforrnanda

Praxi life-

dica , Franeq. 1603. 4°.
Of hij bij zijne huisvrouw , Engel Cremers of Cramers,
kinderen heeft nagelaten, vindt men niet vermeld.
Zie Vriemoet, Athen. Frisiac., pag. 70-72; Chalmot,

Biogr. Woordenb.
AURELIUS (CoRNELIUs) , geboren te Gouda , leefde in bet begin der zestiende eeuw , onder de regering van Keizer M a x
m i 1 i a a n I. IN heeue eigenlijk slechts Broeder CORSELIS
met den bijnaam van ter Goude , hetwelk hij dan in het Latijn
wilde overbrengen (Gouda verkeerdelijk van gond afleidende) door
zich AURELIUS te noemen , onder welken naam hij dan ook meest
bekend is. Ook wordt hij wel eens CORNELIS LOPSEN genoemd. E r a sm us noemt hem in zijne brjeven van 1489 , 1490 en 1497
MEROTINUS. IIij begaf zich vroegtijdig in het A.ugustijner klooster den
Hem , aan de Lek , bij Schoonhoven , waar , voor en na het jaar
1500 , sterk geijverd werd voor de verlichting , door het drukken

en binden van boeken (1). In dit klooster werd hij Kanunnik.
Wij lezen van hem dat hij H de Leermeester van Erasmus was ,
(1) Men zie verder over dit klooster de Zuid- en Noordhollandsche Volks-

almanah van 1845 , bl. 105 128.
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en als zoodanig een man , voor wiens kunde elk zijner tijdgenooten
)) eerbied betoonden (1)."
A u r el i u s heeft veel en velerlei geschreven , zoowel dicht als
ondicht. Een geschil met N e o m a g u s of Gel denhauer, over
de vraag : of het land der Batavieren in Gelderland of in Holland
te zoeken was? gaf aanleiding dat Aurelius twee verhandelingen
schreef, getiteld :
Defensio gloriae Batavinae en
Elucidarium variarum quaestionum super Batavind regione,
welke door B on a v e n t u r a V u 1 c a n i u s te zamen zijn uitgegeven
onder den titel :
De situ et laudibus Bataviae , 1586.
Hij moet een zeer goed redenaar en historieschrijver zijn geweest.
Als dichter was hij in der tijd zoo vermaard , dat Keizer 11 a x
m i 1 i a a n , door de aangenaamheid zijner verzen getroffen , hem
door zijnen Gezant , Stephanus Cr o c e v ins, den lauwer van
Apollo zond. Burma n heeft in zijne II a d r i a n u s VI , een van
hem tot dus verre onbekend stuk opgenomen , zijnde : ilpocalypsis et visio super miserabili statu Ecclesiae , waarin hij de ongeregelde levenswijze der Geesielijken gispt. Men schrijft hem ook
een dichtstuk ter eere van Ka r el V toe , getiteld : Prognosticon ,
seu Caroli Y Caesaris praeconium.
Zijne Latijnsche gedichten
zijn te Parijs in 1497 gedrukt.
De voornaamste geleerden van zijnen tijd waren zijne vrienden ;
dock als de meest bijzondere vindt men genoemd Willem II ed a,
Allardus van Amsterdam en Reinier Snoy. Hlj overleed
in 1520.
Zie, behalve den boven aangehaalden schrijver : Goudhoeven,
Chronycke , bl. 219 ; Boxhorn, Tonneel van Holl. , bl. 261;
Luiscius illgem. Hist. Woordenb. ; Saxe, Onom. Lit. , Pars
III , p. 7. Anal. 577 et 657 ; van K a m p e n, Geschied. der Nederl. Letter. en Wetens. , D. III, bl. 35-37; de F eller, Biogr.
Univers.; Biogr. Nationale; Biogr. Universelle.
AUR1FAtER (./EGintus) of huts GOUDSMIT was in de vijftiende
-eeuw een Karthuiser Monnik in het Klooster de Berg Sion , onder
Noordgouwe , een uur van Zierikzee , van welk Klooster hij later
Vicaris werd. Ilij , die zeer geroemd wordt om zijne godsvrucht
en geleerdheid , heeft onderscheidene verhandelingen nagelaten , als :
De laude Carthusiana.
Opus Exemplorum.
Sermones de tempore et sanctis.
Hij overleed den 20 Februarij 1466.
Zie v (a n) H (eussen) en v (a n) R (h ij n) , Kerk. Outh., D. IV:
St. III. bl. 93 ; Boxhorn, Chron. van Zeel. , D. I. bl. 461;
,

1■0

(1) C o 11 t d' E s c

r y Holland's Boom, D. I. A. 11. 7 en 8.
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La Rue, Gelett. Zeel., bl. 535; van Hoogstraten en Brow
erius van Nidek, Groot Algem. Hist. Woordenb. ;
Kok,
raderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.
AURY, een bekwaam stempelsnijder uit de zeventiende eeuw
wiens geboorte- en woonplaats men niet vindt opgeteekend; alleen
weet men dat hij bier te lande gewerkt en onder anderen vervaardigd heeft den grooten gedenkpenning op de dood van de gebroeders de Wit t, bekend onder den naam van het Yeelhoofdig ge-

drocht.
Zie Immerzeel, Leven en Werken der Schilders.
AVEEN (AnRIAAN), geboren te Amsterdam , was een graveur,
die omstreeks het jaar 1700 leefde. Men heeft onder anderen verscheiden gezigten van buitenplaatsen van zijne hand , welke net bewerkt , maar gemanierd van stijl zijn.
Zie Immerzeel, Levens en Werken der Schilders.
AVELEN (J. VAN DEN), een Hollandseh graveur uit het laatst
der zeventiende eeuw , die vermoedelijk te Amsterdam geboren was. Hij heeft meest boekplaten vervaardigd, van welke er
slechts weinigen met zijnen naam gemerkt zijn. In de Joodsche
Oudheden van Willem G o e r e e vindt men proeven van zijn.
kunsttalent. Ook bestaat van hem een fraai geetste Arent , voorstellende een oorlogschip , waarvan de onderscheidene deelen door
nummers zijn aangewezen en beschreven.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
Fader!. Schilderk. D. I. bl. 255; Immerzeel, Levens en

Werken der Schilders.
AVESNES (Guano vAN), tweeenveertigste Bisschop van Utrecht.
Zie GUIDO.
AVESNES (JAN vAN), Graaf van Holland. Zie JAN II.
AVERCAM (11ENDRuc VAN) of AVERKAM geboren in het laatst
der zestiende eeuw te Kampen , waar hij ook , getrouwd zijnde ,
gewoond heeft en overleden is , was een niet, onverdienstelijk schilder en teekenaar. Nen gaf hem den bijnaam van de stomme van
.Kampen, niet omdat hij werkelijk een gebrek op de spraakdeelen
had , maar om zijnen stilzwijgenden aard en zijne ingetogenlieid.
Zijne teekeningen en schilderijen bestaan voornamelijk in landschappen , sommige met liggend eii grazend vee gestoffeerd , en vlakke
velden , rivier- en stadgeziebten , bij zomer- of wintertijd , en ook
in enkele beelden , die men als studien , door hem getrouw naar
het leven geteekend of geschilderd zijnde , in waarde houdt. Zijne
teekeningen zijn meestal met de pen of zwart la* vervaardigd ,
dungekleurd , breed en meesterlijk behandeld. worden meer
geacht en duurder betaald dan zijne sehilderijen, die feel door den
tijd geleden hebben , vooral in de kleur.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der
V aderl. Schilderk., D.1. bl. 32-34; Collot d'Eseury, Bolt.
.Roern, D. IV. St, I. Aant. bl. 118i. Immerzeel, Levens en
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Werken der Schilders , welke laatste hem echter abusivelijk A v ercamp noemt.
AVERHOULT (JAN ANTHONY n'), had een aanmerkelijk aandeel
in de burgertwisten op het laatst der vorige eeuw. In 1786 , tot
Raad in de Vroedschap der stad Utrecht gekozen , werd hem , nevens Gordon en K ee r , alles opgedragen wat tot verdediging
der stad Utrecht mogt vereischt worden. Toen kort daarna een
bataillon infanterie, ruim 700 man sterk , onder aanvoering van
den Graaf van E ffe r e n , naar de stad Utrecht in aantogt was ,
en de regering dier stad twee honderd man infanterie, vergezeld
van eenige kanonniers met drie veldstukken en dertig scherpsehutters derwaarts zond , ten einde die troepen het verder voorwaarts
rukken te beletten , met den last om des noods geweld met geweld
te keer te gaan , aanvaardde d' A v e r h o u l t het opperbevel over
die manschap , en er had den 10 Mei 1787 een gevecht plaats ,
hetwelk ten gevolge had , dat de troepen van den Graaf van E ffere n moesten terug trekken. Uit bookie van zijn gehouden gedrag bij deze ontmoeting , werd d' A v e r h o u 1 t bestemd tot Kolonel bij een Hollandsch regement Artilleristen , tot welks oprigting
besloten werd. Inmiddels bleef hij nog eenigen tied te Utrecht werkzaam , het bevel voerende over de kanonniers ; doch ten gevolge
van de daarop gevolgde omwenteling van zaken , had de oprigting
van het gezegde regement geen voortgang , en d' A v er h o u I t narn
de wiik naar Frankrijk , waar hij zich zoo geacht en bemind maakte ,
dat hij tot Voorzitter der Nationale Vergadering verkozen werd , in
welke betrekking hij den 19 Januarij 1792 een adres ontving van
eenige Hollandsche Patriotten.
Een boezemvriend zijnde van den Generaal la Fay et t e , volgde
hij dien Veldheer nog dat zelfde jaar te velde, en had, kort nadat
die Generaal het Fransche leper had verlaten en gevlugt was , zich
nevens drie personen en eenen knecht insgelijks verwijderd. Ofschoon hij , om zich schuil te houden , buiten de dorpen omtrok , werd
hij, nevens zijne lotgenooten , door eenige boeren ontmoet , die niet
voldaan met het antwoord : » dat zij uitgegaan waren om yerkenningen
» te doen," alien aanhielden, uitgenomen d'A v erhoult, die zich
met de vlugt redde , dock van den weg afgeraakt , viel hij in handen van andere landlieden. In dezen geheel verlegen toestand nam
hij de toevlugt tot zijne pistool en schoot er . zich mede door het
hoofd. Niet onmiddelijk dood zijnde , werd hj nog levend naar de
digtbij gelegene stad Sedan gebragt , waar hij , kort na zijne aankomst, op eene smartelijke wijze den geest gaf.
Zie V aderl..lust. ten very. op Wagenaar, D. XII. bl. 345
en volg. , D. XVII. hi. 287 en volg , D. XX1V. bl. 212 , en D.
XXV. bl. 17 en 75 ; Kabinet van Nederl. en Kleefsche Oudh. ,
D. VII. bl. 286-287; van der A a, Oorlog , D. I. bl. 278 en
279 ; Bi1derdijk, Geschied. des Faderl. , D. XII. bl. 215.
AVERKAM (HulDRIK vAN). Zie AVERCAMP (HENonm vAN).
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AVILA (Sinai° D'), een Spanjaard , die door den Hertog van
Alva van der jeugd of aan tot den oorlog was opgeyoed , hem
op alle zijne togten vergezelde en alzoo ook in de Nederlanden
kwam. bekleedde den rang van Kapitein zijner lijfwacht, en
het was in die betrekking dat hij den 9 September 1567 den Graaf
van E g m o n d te Brussel gevangen nam. Toen Alva in het
volgende jaar ten uiterste verbaasd was over den togt van Prins
Willem over de Maas , bragt d' Avila in allerijl eene bende
bijeen , waarmede hij den Graaf van II o o g s t r a ten noodzaakte
over die riyier terug te trekken , dien hij bovendien in ecn gevecht
versloeg, waarin , volgens sommigen , die verdediger onzer vrijheid
sneuvelde , terwijI d' Avila tevens de Heeren van Duyn en V i 1
I ers gevangen nam. Doch bij de overwinning die de Prins v a n
0 r a nj e , bij zijnen terugtogt uit Braband , omtrent Quesnoy op
eenige Spanjaarden behaalde , werd , d' Avila, die te vergeefs zijn
yolk zocht bijeen te houden , op zijne beurt gekwetst.
In 1574 werd hij tot ontzet van Middelburg algezonden , met 5
oorlog- en onderscheiden heude schepen ; daar hij echter de haven bezel zag, nam hij den weg naar Schouwen , en van daar naar
het fort den Haak , deed 500 Spanjaarden en even zoo vele Walen , in het holle van den nacht , aan de Vrouwenpolder, landen.
Terstond begaven zij zich naar Middelburg , hetgeen zij , met weinig moeitc , ontzetten , daar de belegeraars verrast werden , en tusschen twee vuren geplaatst. Velen kwamen jammerlijk om , anderen vlugtten naar Arnemuiden , maar werden daar vervolgd , en dat
plaatsje , waar die van Vere reeds eenige bezetting in gelegd hadden ,
den 8 Mei ingenomen.
Intusschen was een gedeelte der schepen van d'A v i 1 a naar den
leant van Zierikzee gezeild , en , voor de haven dier stad, door het
beleid van den Burgemeester IC e e r se m a ke r, vernield. Het andere deel was aan den Vrouwenpolder blijven
D' Avila, moedig op den zegepraal , die hij op Tr eslon g en
zijn yolk bevochten had , besloot eene kans te wagen op Vere.
Dit ondernam hij den 9 of 10 Mei. Hij naderde de .stad aan
de noordzijde, langs den dijk van den Vrouwenpolder, waar
een deel zijner schepen nog ten anker lag. Men had in de
stad , zoo veel de tijd toeliet , aan die zijde eene verschansing gemaakt van haring en vischtonnen , welke niet bestand tegen zulk
cenen woesten aanval , spoedig bezweek. her viel een scherpe strijd
voor , het gevecht van Tonnenburg genaamd. De R y k , om eenige
afwending te maken , zond eenige sloepen naar de .Spaansche schepen , en stak ze in brand. Intusschen was de viand de stad ingedrongen , alles vermoordende wat hem ontmoette , maar , ziende
den rook. van zijne schepen opgaan , staakte hij zijne onderneming
en vlugtte naar Middelburg. D e R ij k vervolgde toen de vlugtenden
en rigtte er eene deerlijke slachting onder,, zoodat er tusschen de
600 A 700 omkwamen.

440
Naauwelijks was in het volgende jaar de vaart , welke door eeneu
strengen winter gestremd was , weder open , of d' Avila begat'
• zich met eene wakkere vloot van Antwerpen naar Middelbnrg , maar
was genoodzaakt met verlies terug te keeren. In het begin van
Maart hervatte hij den togt doch weder vruchteloos, door den
aanhoudenden tegenstand der Zeeuwen , met wie d' Avila verscheidene malen omtrent Ter Neuzen en Borssele schutgevaart hield ,
met dat gevolg, dat hij genoodzaakt was tegen het einde der maand
naar Antwerpen terug te keeren , komende alleen eenige kleine
schepen ter sluiks te Middelburg behouden aan. Welhaast werd
een nieuwe vloot gereed gemaakt , die onder d' Avila en den ViceAdmiraal Heere van B 1i cquy, den 17 van Grasmaand de Hont
afvoer. Binnen weinige dagen ontmoette zij , op de hoogte van Vlissingen , de Zeeuwsche vloot, onder bevel van den Burgemeester
Keersemaker, de Admiralen Worst en de Moor ziek zijnde.
De schepen van d' A vi 1 a zetteden het door op Rammekens , doch
werden door de Zeeuwen aangevallen, die er vijf groote schepen
van namen , een op het strand zetteden en een verbrandden. Een
Zeeuwsch matroos had de stoutheid om het ankertouw te kappen
van het schip des Spaanschen Vice-Adtniraals de Blicquy, hetwelk , door de ebbe afdrijvende , van de Zeeuwen omringd , en na
een bloedig gevecht vermeesterd werd. d' Avila zelf ontkwam ter
naauwernood. Hij volvoercle echter zijn oogmerk , en verzorgde Middelburg , Arn-emuiden en Rammekens van zoo veel voorraad , dat
de belegerden • voor eene geruime tijd daaraan genoeg hadden.
Meer roem behaalde d' Avila voor zijnen Koning , in den slag op
de Mookerheide, in dat zelfde jaar waarin hij niet alleen overwinnaar bleef, maar de Nederlanders het ongeluk hadden van twee
hunner getrouwste voorstanders , Lod e w ij k en 11 en drik, Graven
van Nassau, nevens vele andere dappere helden , te zien sneuvelen.
Onder de ondernemingen der Spanjaarden , in het jaar 1575 ,
is geen van de minste, de bekende togt naar Schouwen , en
Duiveland , waarbij aan d' Avila het bestuur des lepers te land
en aan den vermaarden Mondragon dat ter zee toebetrouwd was.
Treffelijk buiten twijfel was de moed en het geduld der Spanjaarden , die , zonder ruiterij of geschut , de zeeengte door , eerst
tot den buik en daarna tot het hoofd in het water gingen , terwijl
de Zeeuwen hen van weerskanten belaagden , beschoten , bespotteden, en zij , met wapenen belemmerd , dit alles ongestraft dalden moesten. Echter bleven zij volhouden heldere bliksemflitsen
in de verte, door hen als lachtverschijnselen beschouwd, doen hen
rekenen op den bijstand des hetnels ! Zij stuiven den dijk van
Duiveland op , drijven de bezetting , ontzet over zulk een waagstuk,
©p de vlugt , en trekken nu het kleine vaarwatcr over naar Schouwen , waar het ging als op Duiveland. Bommenede , dat zich mannelijk verdedigde , werd met storm ingenomen , en daarop het beleg om Zierikzee geslagen, hetwelk zich negen maanden staande hick!.
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Iletgeen de Spanjaarden , niettegenstaande hunne overwinningen
en grootheid van magt, in tegenoverstelling van de Nederlanders,
het meeste nadeel toebragt , was het muiten des yolks in het jaar
1576. D' A v i la . die groot gezag over hen had, en meester van
het kasteel van Antwerpen was, kon hen echter niet beteugelen.
De schuld daarvan leide hij , met schampere woorden , den Raad
van State ten laste , hun verwijtende , dat zij met de steden te
wapenen, onder voorwendsel van zelfverdediging, het oproer te
grooter maakten. De Raad beklaagde zich tegen hem, dat zij daartoe genoodzaakt waren , wijl hij zonder hun te kennen , zijn garnizoen vermeerderde, hem vermanende tot de afdanking. In plaats
van hun verschil te eflenen , barstte het uit tot vijandschap. De
Raad verbood, met raad of daad, den rnuitenden Spanjaarden , die
zich binnen Aalst ophielden, bij te staan. d' Avila, vreezende voor
zijne landzaten , ofschoon die zich zijner gehoorzaamheid outtrokken
hadden , zond hun eenige veldstukken en buskruid; hij begreep
niet hoe hij daarmede zijne eigene zaak verergerde , ofschoon hij ,
in de verovering van Antwerpen groot voordeel van hen trok ; hetwelk hem, waarschijnlijk buiten hunnen bijstand, niet gelukt zou
zijn. Echter vond hij zich niet magtig genoeg , hunne ongebondenheid door woorden of straffen te beteugelen. Ilierdoor werd
hij , zoowel als de rest der zijnen, in de maand April des volgulden jaars, 1577, genoodzaakt het land te ruimen en de reis
naar Spanje aan te nemen. D' A v i la kwam later met Parma
in Nederland terug, en sneuvelde in het beleg van Maastricht in

1579.
Zie S t r a d a , Guerre des Pays Bas , Tom. I. page 83 et suiv.;
Bor, Nederl. Oorl.. B. IV, V1, VII, VIII en IX; van Me ter e n , Nederl. Hist., D. II. bl. 124 en volgende; H oo ft, Nederl.
Hist, bl. 297 en 345 ; van Loon, Nederl. Historip., D. I. bl.
179 en volg. ; 's Gravesande, Tweede Eeuw-gedachtenisse der
Middelb. vrijheid , bl. 204 en volgende; W a g e n a a r, Vaderl.
list., D. VI. bl. 240 en volg., D. VII. bl. 72 en 114; Kok ,
raderl. Woordenb.; Chalmot, Biogr. Woordenb.; Biographie
Universelle ; Groen van Prinsterer, Archives ; Swalue,
De daden der Zeeuwen , bl. 33-35 en 84-87.
AXEL DE SENY (JAN &NORMS VAN) geboren te Utrecht, otntrent
het jaar 1575 en gesproten uit een oud en aanzieniijk geslacht
in Vlaanderen , begaf zich , na tot Doctor in de regtsgeleerdheid te
zijn bevorderd , naar Rome , waar hij het burgerregt verkreeg en tot
in bet jaar 1630 als Advokaat practiseerde. Menschlievend van aard
zijnde , bewees hij vele weldaden aan die zijner landgenooten, welke
te Rome kwamen en ondersteuning behoefden. Ilij stichtte aldaar Jiet
collegie van St. Norbert, het eenige huis, dat de orde van Premonstreit in Italie bezat, en bij gaf het bestuur daarover aan den Abt
van Tongerloo en het oppergezag aan de Abten van Braband. Het

duel van deze instelling was ,

0E11

daardoor aan die orde, in de
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onaangenaamheden , welke men Naar zou kunnen verwekken , gele:
genheid te geven , hare toevlugt tot den Paus te nemen. V a n Axe l
is waarschijnlijk ook te Rome overleden. Hij heeft geschreven :
Juris totius canonici compendium etc. Col. 1630 , waarvan
in 1656 een tweede druk verscheen.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb.
AXONIUS (JoAcuim), geboren te Grave , was een voornaam regtsgeleerde en leermeester van Filips van Lalain , Graaf v a n
Hoogstraten. Ilij werd in 1579 , door den Aartshertog Ma tthias,
tot Raadsheer in bet hof van Friesland aangesteld ; die aanstelling
was echter niet zeer tot genoegen van de Friesche Staten , voornamelijk naar het schijnt, omdat er twijtel bestond , of A. xonius
wel der Hervormde godsdienst toegedaan en van den Spanjaard afkeerig was. Dien post werd dan ook niet tang door hem bekleed ,
maar hij werd tot lid gekozen van den Nederlandschen Raad van
zeezaken. Lang woonde hij te Antwerpen , alwaar hij den 25 Augustus 1605 overleed , den roem nalatende van een zeer geleerd
man en wel ervaren in de Grieksche en Latijnsche talen te zijn
geweest , in welke laatste taal hij ook verzen maakte , die eater
Diet zeer geprezen worden. Van de verschillende door hem geschreven werken vinden wij vermeld :

De libero hominis arbitrio contra Lutherum et Calvinurn.
Gamelion, seu Nuptiale in Nuptias Philippi, Lalani coatis et Margaret/iae Arenbergae , 1578.
Zie Stich tenhorst, Geld. Geschied. D. I. bl. 50; Kok,' Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb.; Ypeij en
D. II. Aant. bl.
Berm o u t, Geschied. der Nederl. fiery. kerk ,
28 (71); Hoeufft, Parnasus Belg., p. 50 ; Peerlkamp, de
Poet. Latin. Nederl., p. 207 et 208.
AYKAMA (MILLING), waarschijnlijk een Groninger,, schreef een
Cronijxhe van die Ommelanden, loopende van 1533-1536 met
een bijvoegsel van eene halve bladz. tot 1552. DU Cronijxke is
door Brouerus van Nidek in diens Analecta (bl. 357-491)
medegedeeld.
Zie van Kampen, Geschied. der Wetens., D. I. bl. 157. De
Wind, Biblioth. der Nederl. Geschieds. D. I. bl. 157.
AYLVA (A LEF VAN) zoon van Ale f van A yl va , Regter to
Waons ; en B a u c k van 0 ffe n h u i z e n , was in 1578 Grietman.
van Ferwerderadeel. Hij was een kloek standvastig en vermaard
Regent , die uit ware overtuiging , tot aan zijne dood , den Koning
van Spanje en het Katholijke geloof getrouw bled. Hij moest echter vlugten , toen Spanje werd afgezworen , begaf zich naar Groenlo
en stierf aldaar in 1582.
Zie Baerd van Sminia, Nieutve Naami. van Grietmann. ;
J. van Leeuwen, de Generaal H. W. van Ay lv a en zijn
geslacht in de Vrije Fries , D. V. St. IV. bl. 363.
AYLVA (DouwE VAN) tot Born werd, leefde in 1370. Met
hem begint het Stasnboek van den Frieschen vroegeren en lateren Adel. Zijne genealogic noemt hem Ms gemeenschappelijken
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stamvader der beide takken van Born w erd en W i t ma r s u
Het nam zijnen oorsprong in Witmarsum , waar bet zijne eigen
kapel had , welke in 1484 door brand werd vernield. Het telt in
vijftien generation 250 afstamrnelingen , waarvan in velen het echte
bloed bewaard bleef, daar in bijna geen geslacht zoo vele leden
der familie onderling huwden.
Het wapen der van Aylva 's bestaat in een veld van azuur
met eene ster , eene loos en eene lelie , geplaatst en pal , alles
van good.
Zie J. van Le e u w en , in de Vrije Fries , D. V. St. IV. bl. 361.
AYLVA (DouwE vAN), noon van Ernst van Aylva en van 1 d
Her ema, komt in 1611 eerst voor onder de Staten van Friesland
en volgde in 1620 in die betrekking de lijkstatie van Graaf W i 1lem L o d e w ij k van Nassa u, Stadhouder van Friesland , Groningen en Drenthe. Twee jaren vroeger, den 31 Maart 1618, was
hij tot Grietman van West-Dongeradeel aangesteld.
Doch bijzonder is hij vermaard geworden in de onlusteri welke
Friesland in het jaar 1626 schokten. De Algemeene Staten hadden
namelijk reeds in het vorige jaar gepoogd , de hang der gemeene
middelen , bijna op den zeliden voet te brengen , als zij in Holland
was. Zij deden ten dien einde bezendingen derwaarts en bewogen
Westergoo en een gedeelte van Oostergoo tot bewilliging, Doch de
steden waren niet te bewegen. Men besloot hierop de uitspraak ,
voorheen ten dien opzigte bij de Algemeene Staten gedaan , bij
voorraad te volgen ; wordende de Stadhouder Er n s t Casimir
gemagtigd, om de gemeene middelen bij executie en 'door dwang
van krijgsvolk te doen betalen. Het gemeen te Leeuwarden te dier
gelegenheid, in April 1626, op de been geraakt zijnde , terwijI de landdag gehouden werd , viel D o u we van A y 1 v a , die , even als zijn
vader en meer andere Staatslieden tot invoering der nieuwe middelen
genegen was , zoo fel op bet lijf, dat hij ter naauwernood hunne
handen ontkwam , door juist bij tijds in een huis te vlugten. Nog
zou hij ongetwijfeld vermoord en het huis geplunderd zijn , ware
het niet door een troep schutters beschermd geworden. Daar hij,
even als zijn vader groot gezag had , en nog veel doordrijvender
en driftiger was dan deze, was hij niet bemind en had ook de
Predikanten tegen zich , waarom hij veiligheidshalve gedrongen werd
zich eene tijd lang van het bewind te onthouden , doch later werd hij
weder in zijne ambten hersteld. Hij overleed den 8 Augustus 1638;
was twee malen gehuwd geweest, eerst aan Luts van Meckama,
eene dochter van Hessel van Meckama en Hisk Feytsma,
die den 28 Junij 1630 overleed , daarna met A al tj e Ockin ga,
en had zeven kinderen waarschijnlijk alle bij zijne eerste vrouw.
Zie Aitzema, Saken van Staet en Oorlogh, D. I. 591; J.
van den Sande, Nederl. list., bl. 121-123; Wagenaar,
Vaderl. list., D. XI. bl. 217-222; Vriernoet, .nth. Frisiac,
pag. XCIX ; ICok, Vaderl. Woordenb.; C h a 1 m ot, Biogr. "Poordenb. ; Sche_ltema, Staatk. Nederl.; Baerdt van Sminia,
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444. Nieuwe Naarnl. der Grietrn. , bL 69 en 70; H e t t e m a en van
Halmael, Stamboek van den Frieschen Adel, D. I. bl. 10.
AYLVA (Doom% vAri), zoon van den voorgaande en van L u t s
van Me ek a m a, was in 1638 Grietman van West-Dongeradeel
en werd den 11 November 1654 aangesteld tot Grietman van Leeuwarderadeel. Zeventien jaren achtereen was hij Lid van Gedeputeerde
Staten der provincie Friesland , in welke hoedanigheid Sch otan us
de Geschiedenissen Kerckelyck en Wereldtlyck van Friesland
Oost en West ook aan hem opdroeg. Hij was een man van groot
gezag en bijna Opperregent van het gewest.
Volgens V riem oet (1) overleed hij den 11 April, volgens U p co
van Bur m ania den 11 FebruarA 1665. Hij was gehuwd met Lu ts
van Meckama, eene dochter van Julius van Meekatna en
Lucia van Dekama.
Zie Baerdt van Sminia, Nieuwe Miami. van Grietmannen , bl. 31.
AYLVA (EPo VAN) , zoon van E p o van A y 1 v a van W i cm a r s u m en van Ebel J u w s ma, en door de Friesche Geschiedschrijvers de Groene genoemd , was in 1489 Grietman van
Wonseradeel en woonde te Witmarsum , waar zijn huis in 1496
door de Groningers vernield werd en naderhand in 1515 weder door
de Gelderschen in brand gestoken , uit weerwraak omdat de Sakaisehen
het huis van Folk e r t v a n Aylva te Wirdum verbrand hadden.
Toen G e o r g e van Saksen in 1504 de onroerende toederen der Heerschappen in Friesland leenroerig wilde maken , werd
hij tot een der Atezanten benoemd , die belast waren, om den
Hertog het onbillijke hiervan onder het oog te brengen , en hem
te smeeken , dit besluit in te trekken ; hetwelk hun , vooral door
de stoutmoedige taal van Edo van J on gem a, gelukte.
In 1514 met Janeke van °enema van BI ilia tot Hoptnan verkozen over de vijfhonderd krijgsknechten, door de Friesche Heerschappen , op eigene kosten ten dienste van den Hertog van Saksen uitgerust ,
trok hij daarmede , den 21 Junij naar Aduard in Groningerland ,
tegen den Graaf van Emden. Den 14 Julij waagden zij eenen storm
op den molen voor de Ebbingepoort te Groningen , doch werden
door de Gelderschen met groot verlies teruggeslagen. In het volgende jaar deed hij den eed van huldiging aan Keizer Karel V
en beyond zieh, na het innemen van Harlingen , met D o u we v an
Bur mania , Grietman van Ferwerderadeel , te Bolsward , om de
omliggende plaatsen voor hem den eed of te nemen.
Hij werd beschuldigd van Juw van Jonge ma , nadat hij in
1496 , bij het bestormen van Bolsward, was gevangen genomen met
de woorden : »staan wij bier niet als of wij kinderen waren" , den
cersten steek met eene ponjaard of priem te bebben toegebragt ,
waarna J u w terstond door zijnen neef G o s 1 i c k werd afgemaakt.

(1) 4then. Frisiac. pag, C.
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Ook schrijven sommigen hem den moord toe aan Pieter S ijbra nts Au ekama, Olderman te Leeuwarden , begaan , toen die
stad in 1488 door de Schieringers werd ingenomen (1) , doch anderen leggen dien doodslag den loslevende bloedverwanten van (lien
Olderman ten laste.
Zie Baerdt van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmannen , bl. 254 en 255.
AYLVA (Epo VAN), zoon van Hobbo v an A y 1 v a en van
Frouk, eene dochter van Epo van Aylva van Witrnarsum
geboren in 1612, was Grietman van het Bildt toen hij den 17
Julij 1639 , door afstand van zijnen vader , de grietenij Barradeel
bekwam.
Wegens Friesland in 1640 Lid der Staten-Generaal zijnde , werd
hij met Willem Bor eel, Raad en Pensionaris der stad Amster
dam , en A lb ert Sonek, Oud-Burgemeester en Hoofdsehout van
Hoorn , in Gezantsehap naar Zweden gezonden , waar zij den 1 September van dat jaar met den Rijkskanselier Gabriel Oxen stiern
een traktaat sloten. Kort na zijne terugkomst werd hij tot Raad
in het Hof van Friesland benoemd.
Hij overleed den 24sten Junij 1644, bij zijne echtgenoote , Ansk
van Grov es tins, geene kinderen nalatende.
Zie A i t z em a , &ken van Sleet en Oorlogh , D. II. bl. 684698, Scheltema, Staatk. Nederl ; Baerdt van Sminia,
Nieuwe Naaml. van Grietmannen, bl. 233; van Leeuwen,
in de Vrije Fries . D. V. S. IV. bl. 364.
AYLVA (EPo VAN) , zoon van Sj o e r d van A y 1 va, Grietman van Dantumadeel , en van Julian a Na u d e r i k , werd den
10 Januarij 1667 tot Grietman van Kollumerland-en-Nieuw-Kruisland aangesteld , en was in dat zelfde jaar Lid van de Staten van
Friesland , alsmede in 1673 en 1698.
Hij moet in het jaar 1681 van een zwaar vergrijp beschuldigd
zijn , want den 23 Julij van dat jaar ontving de Procureur-Generaal last , hem crimineel te vervolgen , zonder dat men vermeld
vindt , wat daartoe aanleiding hebbe gegeven. Gedurende die vervolging in regten werd hij evenwel van Julij 1681 tot Februarij
1682 in zijnen post gesehorst , terwijl Isa ak de "S eh e pp e r,
Grietman van Achtkerspelen , inmiddels zijne piaats verving. Zeker
gaat het dat hij een bijzonder stijfiloofdig en driftig menseh. was , die
schijnt geweigerd te hebben zich naar 's Gravenhage te begeven , om
aldaar zitting in de Staten-Generaal te nemen , ten minste in 1681
werd hem bevolen binnen drie dagen derwaarts te reizen , op verbeurte van een half jaar traktement. In hetzelfde jaar werd hij ,
mede wegens ongehoorzaamheid aan 's Lands Regering, veroordeeld
_tot eene boete van vijftig gouden rijders , en twee jaren later tot
rijfentwintig gelijke rijders , wegens het tegenwerken van een besluit.
411111100

(1) Zie pier boven blz. 438.
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In 1688 was hij Commissaris Politiek bij het Synode van Dockum.
Twee jaren later werd hij als buitengewoon gevolmagtigde naar de
Staten-Generaal afgezonden. Doch in 1693 had hij zich wederom
onaangenaamheden op den hals gehaald , daar hij wegens gebrek
aan eerbied voor de overheid ernstig onderhouden , en later wegens het weigeren om eene stemming uit te schrijven in eene boete
van vijfentwintig rijders geslagen werd.
Ilij woonde op de state Clant , te Lutkewolde , was getrouwd met
Lucia van Ay' va, weduwe van zijnen voorganger Fe yo Sch eltema, die bij hem twee kinderen had , en overleed in 1720, na
in 1712 afstand van de grietenij te hebben gedaan ten behoeve
van zijnen zoon Douwe F e y o van Ay l v a , die in 1686 het in
den krijgsdienst tot den rang van Kapitein gebragt had , in 1719
Gedeputeerde Staat was en in Nei 1725 overleed.
Zie Vriemoet, Athen. Frisiac. , pag. X.LV; Baerdt van
Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietm., bl. 100 en 101.
AYLVA (Elmer VAN) , zoon van Douwe van Aylva en
Franck Mock ema, werd in 1578 Grietman van West-Dongeradeel en was in 1584 te Delft, Gecommitteerde uit de Staten van
Friesland, wegens het platte land , ten einde door den Prins te
doen beslechten het verschil , hetwelk ontstaan was tusschen de
steden en het platte land , ter oorzaak van zitting van de eersle
in de vergadering der Staten.
Na in 1586 tot Grietman van Oost-Dongeradeel te zijn aangesteld , was hij in 1607 een der Gelastigden tot de handeling over
het bestand met Spanje , en in 1618 en 1619 Afgevaardigde bij
de Dordsche Synode. Ook maakte hij zich met Jelger van
Feytsma en eenige anderen , zeer verdienstelijk , door het aanwenden van voorzorgen tegen het inbreken van het zeewater bij
het dorp Wierum , hetwelk zonder dat misschien reeds geheel vernield zou zijn geweest.
Hij was gehuwd met Id Herema, die hem eenen zoon baarde,
den reeds vroeger vermelden (1) Douwe van Aylv a.
Zijne spreuk was : Deus providebit (De Heer zal het voorzien).
Zie Naem-register van alle de Ghecommitteerde op 't Nationael Synode, bl. 1; Brandt, Hist. der Ref., D. IV. bl. 22;
F. Sjoerds, Algem. Besch. van Fried., D.11. bl. 740; Vriemoet, Athen. Frisiac., pag. XCIX; Baerdt van Sminia,
Nieuwe Naaml. der Grietm. , bl. 69 en 70 ; Konst- en Letterbode voor 1846, D. I. hi. 4; van L eeu w en , in de Vrije Fries,
D. V. St. IV. bl 364.
AYLVA (ERNST FRANS VAN) zoon van Hes s el Douwe
Ernst van A y l v a , Grietman van West-Dongeradeel en van
Bowina van Burmania, werd in 1751 tot Tonneboeijer en

(1) Zie hier voor bl. 442.
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den 4 Julij 1752 tot Grietman van Baarderadeel benoemd. In
1753 was hij Lid van de Admiraliteit in Noordholland.
Daar hij in, de onrustige tijden de zijde „der patriotten gekozen
had, achtte hij het voorzigtig bij de omwenteling van 1787 het
land te verlaten , en overfeed te St. Omer.
Zie Yaderl. Hist. ten vervolge op W a g e n a a r , D. XIV. bl. 189 ,
D. XIX. 45, 59 en 169; Chalmot, Biogr. Woordenb.; B a e r d t
van Sminia, Nieuwe Naaml. der Grietm., bl. 238.
AYLVA (ERNST Sicco VAN) , zoon van D o u w e van A y l v a
erg Luts van Meckama, volgde als Grietman van West-Dongeradeel zijn vader op , toen deze , in 1654 , Grietman van Leeuwarderadeel werd Daar hij echter zijne studien nog niet voleindigd had , bekwam hij verlof om naar de Hoogeschool te Franeker
terug te keeren , terwijI zijn vader zoo Zang als zijn plaatsvervanger optrad. Hij had zitting in de Staten van Friesland , toen den
25 Februarij 1659 hesloten werd het Stadhouderschap van Friesland, ingeval Willem Frederik Graaf van Nassau kwain
te overlijden , aan diens oudsten zoon H e n d r i k Casimir op
te dragen.
In het jaar 1668 ontstonden in de Provincie Friesland eenige onlusten , wegens het regt om op den landdag to verschijnen , waarover de Gedeputeerde Staten zich het oordeel aanmatigden; dock ,
naar het gevoelen van sotnmigen gingen zij te partijdig te werk , als
sluitende eenigen daarvan uit, die men zeide, daartoe geregtigd te
zijn. De Gedeputeerde Staten, die dit anders verstonden , weerden
uit hunne vergaderingen de zoodanigen , die door Oostergoo en Westergoo gemagtigd waren om daarin te verschijnen, en bedienden
zich daartoe van de bezetting van Leeuwarden , om te beproeyen
of zij de Staten van Friesland tot eenigheid konden bewegen, en
dan de zaak bij leggen. De zwaksten , die men de Hollands-

gezinden noemde , onder welke zich van A y I v a beyond , waren wel geneigd zich aan hunne uitspraak te onderwerpen ; de
anderen , de Prinsgezinden , keerden dit en namen zeer kwalij k
dat de Algemeene Staten zich met hunne huishoudelijke zaken bemoeiden , zoodat de zaak aan die van Friesland verbleef, zonder
dat men weet hoe die naderhand bijgelegd is; alleen is het bekend, dat de sterkste partij , die zich Prinsgezinden noemden ,
boven dreef, en de andere, onder welke ook van A y lva, buiten
't bewind hield. •
In 1672 was hij Voorzitter van Gedeputeerde Staten van Friesland , toen hem in den nacht van 14 op 15 Junij het noodlottig
berigt werd aangebragt , dat Overijssel zich aan de Keulschen en
Munsterschen had overgegeven. Aanstonds riep A y l v a het Collegie
bijeen , terwijl ook de leden van het Hof, de Burgemeester en de
Predikanten werden nitgenoodigd deze nachtelijke vergadering bij
te wonen. Men besloot den meest mogelijken tegenweer te bieden ,
en aan dit manmoedig besluit had Friesland zijn behoud te dankeu.
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Bij resolutie van 18 Maart 1674 werd A y I v a met eenige an
dere Friesche Staatslieden gecommitteerd om het request te onderzoeken , hetwelk de Provincie Utrecht , even als Overijssel en
Gelderland , door de Fransche wapenen overheerd , en dien ten gevolge voor dat oogenblik buiten de Unie gesloten , ingeleverd had,
om , nu -de Franschen hun grondgebied verlaten hadden , op nieuw
daarin opgenomen te worden. In 1678 deed hij afstand van de
grietenij ten behoeve van zijnen oudsten zoon Ernst van A y lv a , die ook Lid van de Staten en in 1700 en 1710 Commissaris
Politiek bij de Synode van Franeker en Leeuwarden was , waarna
hij in 1714 overleed.
Aylva was gehuwd met Anna van Cammingha, en in
tweeden echt met Luts van G- rovestins.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist., D. XIII. bl. 341 en 342;
Kok, Vaderl. Woordenb., D. Il. bl. 399 en 400; Chalrnot,
Biogr. Woordenb.; B a e r d t van Sminia, Nieuwe Naaml. van
Grietm. , bl. 70 en 71. van Leeuwen, in de Frije Pries D. V.
St. IV. M. 373.
AYLVA (HANS WILLEM VAN) , geboren op de state Brandstede of
Aylva-state , te Holwerd in Friesland , was een zoon van 11 essel
eck ema van Ayl v a,die Kolonel der Infanterie was geweest , en van de Oostenrijksche Gravin Elizabeth Altha n.
Hij was mede Kolonel van een regement voetvoik , toen hij bij
Staatsbesluit op den Landdag van 22 Februarij 1667, in plaats van
Tj erk Hidd es de Vries werd aangesteld tot Luitenant-Admiraal,
in welken rang hij , in dat jaar , onder de Ruyter diende , en
op het schip Groot Frisia het bevel voerde over eenige Friesche
schepen ,- met welke hij zich op den tweeden dag na den aanval
op de rivier van Londen , bij de vloot van de R u y t e r voegde ,
terwijI hem tijdens den togt het bevel werd opgedragen over het
tweede eskader der schepen , die onder de hoofdvlag de rivier van
Londen bezet hielden.
Later , keerde Aylva van de zee- tot de landmagt terug ,
daar hij in 1672 als Luitenant-Generaal van de Infanterie het
vaderland belangrijke diensten bewees. Hem werd aan het
hoofd van een gedeelte des legers de verdediging van Fries-landopgedragen. Zijn regiment , waarbij hij zeif, in Overijssel zijnde niet tegenwoordig was , had zich , hoewel door aanhoudende marschen en terugmarschen vermoeid , *bij de overtogt der
Franschen over den Rijn moedig gedragen , doch was welhaast tot
de vlugt gedwongen , toen de ruiterij van den Veldmaarschalk
W u r tz geslagen werd. Velen van Aylva 's regement sneuvelden
en werden gevangen genomen. Wat van Aylva 's gevangen nemen vermeld wordt, is bezijden de waarheid. Diet de weinige
troepen onder zijne bevelen , voor de aanstrooming des vijands uit
Overijssel afgezakt , beschermde hij , ondersteund door een groot
aantal Friesche burgers , die van alle zijden toesnelden , de grenzen
van Friesland bij Heerenveen , en wist , door zijne troepen gedurig
in beweging te houden, de ware sterkte van zijn onderhebbende
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manschap zoodanig te verbergen , dat zelfs de Officieren niet wisten
hoe sterk of zwak zij waren.
In de maand Julij ondernam A y 1 v a met 1200 soldaten en
burgers eenen aanslag op Kuinre , waar de troepen van den Bisschop veel buit te zamen gebragt hadden. Reeds waren 200 vijanden nedergeschoten , en ongetwijfeld ware die plaats vermeesterd
geworden , indien de vijand niet een haastig ontzet van 2000 man
uit Kampen en Zwolle had bekomen. Net verlies van 30 man
trokken de Friezen weder af.
In den nacht tusschen 8 en 9 September vielen de troepen van den
Bisschop tot driemalen toe op de Schwa van Heerenveen aan, doch werden telkens tnanmoedig afgeslagen , ofschoon die schans zwak bezet was.
Omstreeks dien tijd of misschien reeds vroeger lag A y I va met
eenige cotnpagnien gecampeerd niet ver van de Blessehrug, welke
over de Linde ligt en waarover men uit Overijssel in Friesland
komt , toen een Fransch Markies op zekeren dag al zwetsende de
brug kwatn overrijden als wilde hij daarmede te kennen geven
dat , aangezien zij Overijssel reeds vermeesterd hadden , nu de Provincie Friesland aan de beurt lag; dit kwetste de fierheid van den
ontzaggelijken Generaal, zoo als zijne Friesche landgenooten hem
noemden. Ilij rijdt daarom den Franschman tegen en ligt hem met
een pistoolschot uit den zadel.
In het begin van 1673 bekwam A y l v a in eene hevige
mutseling tegen den Graaf va n der Lippe, twee trompetten en
een vaandel , welke hij den Prins van 0 ranj e vereerde.
De verbittering tusschen de Munstersche en Nederlandsche troepen gaf gedurende dit geheele jaar aanleiding tot vele schermutselingen , waarbij met afwisselend geluk gestreden werd. Zoo werden
op den 2 Julij vier regimenten voetvolk en een regiment Dragonders der Munsterschen , in hun kwartier te Staphorst aangetast en
op de vlugt geslagen door Graaf Johan Maurits van Nassau,
die nu in deze streken het opperbevel voerde, en door v an Aylva;
-daarentegen mislukte een aanval op Zwartsluis , weinige dagen daarna
door die zelfde Bevelltebbers ondernomen.
Toen de Bisschop van Munster nu in de maand Augustus van
Steenwijk op Friesland aanrukte, om dat gewest te overmeesteren ,
gaf Graaf Johan Maurits aan Aylva, die toen te Wolvega het
bevel voerde , hiervan kennis , waarop deze naar Heerenveen trok ,
aangezien het 's vijands voornemen scheen te zijn , om door die
plaats Friesland verder in te dringen. Nu vielen er onderscheidene
gevechten voor,, in welke de vijandelijke troepen herhaalde malen
geslagen werden. De Munsterschen stelden alle pogingen in het
werk , om Heerenveen te overweldigen, doch zij werden telkens tegengehouden en konden niets uitrigten , dan de weerlooze landlieden te plunderen, tot zij op den 1 September zich genoodzaakt
iagen of te trekken , .zonder iets van belang te hebben uitgevoerd.
Zoo had A y l v a het geluk', door beleid en waakzaamheid, Friesland tegen elken aanval van den vijand te helpen beveiligen.
29
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In den veldslag , die den 11 Augustus 1674 bij Senef geleverd
werd , voerde Ay 1 v a de infanterie van den regtervleugel aan , en
het was zijne uitstekende dapperheid , die , zijuen reeds verkregen
roem loffelijk handhavende, een gedeelte der infanterie redde;
zwaar gewond zijnde , kon hij echter het voortdringen des vijands
niet verhinderen.
In 1689 hielp hij, aan het hoofd eener afdeeling van het Nederlandsche Leger , Keizerswaard en Bonn op de Franschen veroverep. Een aanval , door den Franschen Maarschalk d' H um i e r es ,
den 27 Augustus 1689, op het stadje Walcourt gedaan , had een
gevecht ten gevolge, waarin Ay Iva aan het hook], der Nederlandsche troepen zoo dapper screed , dat de Franschen overhoop
geworpen , .met een verlies van 40U dooden en 300 gekwetsten, de
nederlaag leden.
Aylva's laatste wapenfeit was zijn dapper gedrag in den slag.
bij Fleurus , die den 1 Julij 1690 geleverd. werd. Ook bier deed
hij zijne kloekmoedigheid en gewone voorzorgen blijken. Hij bevOnd zich bij het groote quarr6 der infanterie, hetwelk , ofschoon
door eene groote meerderheid aangevallen, manmoedig stand hield
zoodat de vijand ontmoedigd door de vele vruchtelooze pogingen,
om in te dringen , eindelijk afhield , en voor zijne oogen negen
regimenten , met den Graaf van Waldeck, A y 1 v a en den Luitenant-Generaal van W e y b n u m aan het hoofd , over de hoogte
van Me116, rustig naar de zijde van Nivelles moest zien altrekken.
In het jaar 1691 voerde A y I v a het bevel over de krijgsmagt
der Vereenigde Nederlanden in Braband , en , hield zijn kwartier te
Leuven Ter jagt gereden . zijnde, steigerde zijn paard en meet
zijnen berijder ter aarde; hij bezeerde zich aan het hoofd , hetwelk
in het eerst van weinig belang werd geacht, maar hem vervolgens eene
koorts veroorzaakte ,met zoodanige toevallen , dat eenige dagen
daarna overleed. Zijn
lijk werd gebalsemd naar Friesland vervoerd , en overgebragt in het familiegraf zijner ouders te Holwerd.
Zijne beeldtenis treft men aan voor S y l v i u s Saken van Staet
en Oorlogh, welk werk ook aan hem is opgedragen, en in de
Friesche Volks-Almanak voor het jaar 1841, bl. 62.
Zie voorts G. Brandt, Leven van de R u i t e r , hi. 556 , 573,
585 , 594 en 599; Valkenier, 't Vertverd Europa , D. I. hl. 598
en -793; H a 1 m a , Tooneel der Vereen. Nederl. , op Ailva K o k
Yaderl. Woordenb. , D. 11. hi. 400 en 401, Chalmot, Biogr.
Woordenb. ; regent°. Staat van Fries!. , D. III. bl. 597; C o 1.lot d'Escury, .Holland's Roem , D. II. bl. 120, Aant. 355 en
356 ; B os sc ha, Heldendaden te Land , D. 11. bl. 58, 62 en volg.;
en vooral van Lee u w e n , de Generaal H. W. van Aylvaen zijn geslacht , in de Vtije Fries, D. V. St. 1V. bl. 361.
AYLVA (IIANs %Vaunt Baron vAx), doorgaans de gouden AOva genoemd , zonder dat men weet waarom. (1)', was geboren in
(1) Misschien wel was hij zoo, baitengewoQn
dat dit aanleiding tot
din bijnaain gaf.

•Taart 1722, en een zoon •van Hans Willem van ky I 4/ a.,
Grietman van West-Dongeradeel en Gecommitteerde ter Admira, die in 1722 overleed , en van Agatha Wilhelm in a van
1
A ylv a. Na eerst Kapitein te zija geweest, werd hij den 11 April
1747 tot Grietman van Baarderadeel aangesteld. Twee jaren daarna
rees er een zoo hevig gesehil tusschen hem en de ingezetenen 41ner grietenij , wegens een , door hem opgemaakt, ontwerp van hetgeen jaarlijks nit de deelskosten zou moeten strekken tot trakterment van den Grietman , dat de Erfstadhonder zieh genoodzaakt
zag er zich mede te bemoeijen.
A y I va, die , behalve Grietman, ook nog Gedeputeerde in den
Raad van State. Dijkgraaf van de vijr-deelen-zeedijk en Neesterknaap van het jagtgeregt van. Friesland was , overleed te 's • Gravenhage den 9 Junij 1757. Zijne weduwe, Anna Ca tharina
ll amph, had hem eenen loon gesehonken , Hans Wi llem van
Aylva, die volgt. Zij hertrouwde met Jakob Adriaa n d
T on r Grietman van het Bildt.
Zie Chalmot, Biogr. Woordenh.; Baerdt van Sminia,
Nieuwe Naantl. van Griettn., bl. 238.
AYLVA (II lois WILLEM Baron VAN), Heer van Waardenburg, Neerijnen en W'armenhuizen, zoon van den voorgaande , geboren in 1751,
werd in 1780 Grietman van het Bildt, en deed in 1781 als volmagt van
bet kwartier Westergoo , met C. G. van W ass e nae r en Boni faius van der Haer, protest teekenen tegen bet besin it der meerderheidNan de Staten van Friesland, » om ter Algenieene Staatsverga» Bering ten sterkste aan te dringen , dat de Collegian ter Admiraliteit
dezer Landen rnoesten gelast worden, om ter tafel van Hunne floog» mogenden ten spoedigste in gesehrift in te brengen, de redenen ,
»die zij verm eenden de oorzaken te zijn van het lan gzaam toerus-4 ten ter zee, net ,eene opgave der middelen , gesehikt om dit
kwaad te weren ," als houdende dit besinit naar bun oordeel in ,
eene betuiging van wantrouwen omtrent bet gedrag en de maatregelen , die de Stadhouder Willem V, als Admiraal-Generaal van
de Unie, gehouden en beraamd had.
In 1787 was hij Lid van het Gezantschap dat namens de Algemeene Staten ,naar Wezel werd gezonden om den Koning van
Prnissen , 'op zijne refs herwaarts , te gaan verwelkornen, even als
lrij in . 1794 een der vier Afgevaardigden was, die nit Hunne Hoogmog enden near Brusse l gezonden werden , om Keizer Fran s If
'wegens 4ne behoudene aankomst in de Oostenrijksehe Nederlanden
te gaan begroeten.
Inmiddels had hij in 1788 de grietenij bet Bildt met die van
‘Baarderadeel verwisseld , welke hij eehter in 1795 , nit hoofde van
de omwenteling moest verlaten. Na dien tijd sehijnt hij een ambteloos leven te hebben geleid , tot dat hij , die no de omwenteling
van 1813 Lid van de Ridderschap van Friesland werd , door Koning Willem I werd benoemd tot Opperhoimaarsehalk en Lid van
tie Eerste Kamer der Staten-Generaal, en tevens versierd met bet
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Grootkruis der orde van den Nederlandschen Leeuw.
overleed
te 's Gravenhage den 29 December 1827 , bij zijne echtgenoote ,
Cornelia van Brake 1, eene dochter nalatende, gehuwd met
F. W. F. T. Baron van Pallandt van Kepp el , Oud-Minister
Nan Eeredienst , thans Minister van Staat. Door dit huwelijk zijn
de heerlijkheden Waardenburg en Neerijnen in het geslacht v a n
Pallandt gekomen , zijnde tegenwoordig bezitter daarvan Hans
Willem Baron van Aylva van Pallandt, Lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal en Opperkamerheer van Z. M. den Koning.
Zie Vaderl. Hist. ten vervolge op W a g e n a a r , D. III , bl.
211, D. XXI , hi. 227 en D. XXVII, bl. 15 ; B a erdt van
Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietm., bl. 239.
AYLVA (HESSEL DOUWE ERNST lull), geboren op Haniastate te
Hoiwerd , den 6 November 1700 , zoon van Ernst van A ylva,
Grietman van West-Dongeradeel , en van Elizabeth v an A y Iv a. Op zeventienjarigen leeftijd aan de Hoogeschool te Franeker
gekomen, waar hij vier jaren verbleef, verzamelde hij er vele nuttige kundigheden. Niet lang na het verlaten van de Hoogeschool,
den 17 Maart 1722, werd hij tot Grietman van West-Dongeradeel
-aangesteld. Hij had gedurende vele jaren grooten invloed in het
kwartier Oostergoo , wegens hetwelk hij onderscheidene commission
zoo binneh als buiten de provincie bekleedde.
Daar hij zich den roem had verworven een ijverig bevorderaar
der wetenschappen te zijn , werd hij in 1731, in plaats van S i cco
van G o s l i n g a, tot Curator der Friesche Hoogeschool benoemd;
ook was hij in 1740 Commissaris Politick bij de Synode van Sneek ,
en in 1741 bij die van Bolsward.
Tijdens de beroerten in 1748 was hij Lid der Staten van Friesland en tevens een der Staatslieden , die Willem Karel He n-drik F ris o, Prins van 0 ra n j e, bet besluit overbragten waarbij
hij , even als in Holland , tot Erfstadhouder was aangesteld ; nadat
zij later verslag van hunne commissie gedaan hadden , werd aan
hem , met nog vier anderen en den Secretaris van S m i n i a , opgedragen , het in forma opgemaakt diploma aan den Prins te overhandigen.
Ilij was gehuwd met B ou wina van Bur in ania, bij wie hij
vijf kinderen verweite als: Ernst Frans, reeds vroegur vermeld ,
Frans Ernst, wien liij in 1762 de grietenij aistond, waarover
bij echter na het overliklen van dien zoon , in 1768, het bewind
weder opnam; Si cco D o u w e, die later zal voorkomen ; Will emina Everarda, overleden den 15 December 1770 , na gehuwd
te zijn geweest aan Tj ailing Dou we van Si xma, President
van het Friesche krijgsgeregt , en Elisabeth An n a, ongehuwd
overleden.
Na in 1772 de grietenij weder aan Eyso de Wendt te hebten afgestaan , overleed Vessel Douwe van A ylva, in 1774,
,aan eene slepende ziekte , op de voorouderlijke state Hania to
Holwerd.
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Hij telde onder zijne gemeenzame vrienden de Hoogleeraren H e
mannus Venema, Petrus Conradi, Tiberius Hemsterhuis, Ludovicus Casparus Valckenaer, Joannes Schrader enz. , en was een voorstander eener redelijke verdraagzaamheid
in kerkelijke zaken; hij liet dit vooral blijken toen de geleerde
J oh a nn es S tins t r a, Predikant bij de Doopsgezinden te Harlingen , in 1741 van Socianismus beschuldigd werd. Ook was door
zija .toedoen de verdraagzaamheid tusschen de Doopsgezinden en
Hervormden te Holwerd zoo groot , dat toen de kerk der laatsten
in de jaren 1776-1778 verbouwd werd, de Doopsgezinden hunne
kerk zoo lang aan hen ten gebruike aistonden, zoodat gedurende
bijna drie jaren de Hervormden vOOr en de Doopsgezinden na den
middag in het zelfde gebouw godsdienstig bijeen kwamen; terwijI,
de Hervormden, nadat hunne kerk voltooid was , tot een duurzaam
gedenkteeken hunner dankbaarheid , der Doopsgezinde gemeente zes
keurig bewerkte zilveren nachttnaalsbekers , met toepasselijke opschriften , ten geschenke gaven. in de raadzaal verdedigde hij de
eer en onschuld met kracht en klem , waardoor hij den bijnaam
van Aristides verwierf.
Zie •halmot, Biogr. Troordenb. ; Scheltema, Staatk.
Nederl.; De zelfde , Geschied- en Letterk. Mengelw., D. H. St. III.
Baerdt van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietnz., bl. 12 —7 4 ;
D. V. bl. 715 ; v an Lee uAardrijksk. Woordenb. der Nederl. ,
w e n in de Vrije Fries , D. V. St. IV. bl. 365.
AYLVA (HomE VAN), geboren in 1552 op Tjessinga-state te Hylaard, was een zoon van U I b o van A y l v a en Sjouk H e r i n g a.
Ilij werd den 9 November 1610 tot Grietman van Baarderadeel aangesteld , en was in 1609, 1620 en 1633 gevolmagtigde ten landdage , en
volgde als zoodanig in 1620 de lijkstatie van W illem L odew ij k ,
Graaf van Nassau, Den 24 Maart 1621 werd hij tot Curator
der Hoogeschoof te Franeker benoemd. In 1639 deed hij ten behoeve van zijnen zoon Epo van A yl va, dien wij reeds vroeger
vermeld hebben , afstand van de grietenij , en was in het volgende
jaar Commissaris politiek bij de Synode te Leeuwarden.
Hij overleed den 14 Junij 1645 in den ouderdom van drie en
zestig jaren , en was twee malen gehuwd geweest , eerst met Fr o u k
van Ayiva van Witmarsum, die den 25 December 1617
overleed. Zijne tweede vrouw , J et s ke iMI ock em a, baarde hem
twee kinderen.
Zie Baerdt van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietm., bl.
232 en 233.
AYLVA (11oBBE vAN), zoon van Tj a a rd van Ay 1 va, Grietman van Wonseradeel , en van Mar gar et ha van Gent, begat
zich in de krijgsdienst en werd Opperstalmeester van W i 1 i em IV,
Prins van 0 r an j e , destijds Stadhouder van Friesland. Daarna
werd hij Drossaard van Buren en was een van 's Prinsen Gemagtigden ter vereffening der geschillen , met den Koning van Pruis-

sen , over de nalatenschap van Koning Willem III , walker

tereirening den, 14 Mei 1732 door 's Konings Gevolmagtigden. te .
Berlijn , en den 16 Junij daaraanvolgende door den Prins zelven
op • het huis te Dieren geteekend werd.
Later was Aylva Generaal der Infanterie , Kolonel van een re
giment voetvolk en Kommandeur van Maastricht , welke vesting
hij in 1747 zeer dapper tegen de Franschen , onder den Maarschalk van Saksen, verdedigde, en die niet overgaf, dan toen hij
daartoe, ten gevolge van den gesloten vrede , last van den Prins
v a n 0 ra nj e had bekomen. Hij belong daarbij dan ouk zeer eerlijke voorwaarden , en verliet net alle krijgseer de stad. Maas-tricht was bij de overgave ruim drie weken ingesloten geweest. De
onzen hadden gedurende dien tijd eenige uitvallen gedamen eenige
mijnen doen springen, waardoor de Franschen , die zes malen de
bastions bestormden , veel yolk verloren, Met dit at sneuvelderr
er van de bezetting ouk onderscheidenen , onder welke eenige lieden van naam. Ook wareu behalve eenige vestingwerken , vele
voorname huizen, en onder deze het Statenhuis binnen de stad,
ja geheele straten door bommen zeer beschadigd of vernield geworden. Het verdrag, waarbij de bezetting werd toegestaan met
alle militaire eerbewijzingen de vesting te verlaten , weed den 7
Mei 1747 geteekend. De bode , door A ylva afgezonden , om daarvan de Aiding aan Prins W ille m IV te brengen , bragt , bij zijne
terugkomst , hem de aanstelling tot Gouverneur van Maastricht over.
De Maarschalk v a n Sa k s e n , ocn zijne achting te toonen voor den
moed en de bekwaamheid door A yl va in het verdedigen van
Maastricht aan den dag gelegd . bet hem, bij zijne uittogt, volgens
eene afzonderlijke bepaling van het verdrag, vier kanonnen en
twee mortieren uit de vesting medevoeren, en zulks , luidens de
woorden van het verdrag, uit aanmerking van den Baron v a n
Aylva. De Staten-Generaal der Republiek wilden voor den vijandelijken Generaal niet onderdoen in het erkennen van Aylva 's
verdiensten , maar schonk hem , op voorstel van den Stadhouder,,
die stukken tot eene vereering van zijne manmoedige verdediging.
Bij 's mans Leven stonden die vuarmonden voor het Gouvernement te
Maastricht , clod' na zijn overlijden, den 15 December 1772 , werden zij , op last der Staten van Friesland, aan welke provincie
A y I v a ze bij uitersten wil verrnaakt had , voor de hoofdwacht te
Leeuwarden geplaatst.
Aylva was rijtig van gestalte , schraal van wezen , doordringend
tan oog , (loch van geen vriendelijk voorkomen niettemin bezat
bij een uitnemend karakter, als zijnde zeer godsdienstig, door en
door eerlijk , en ofschoon anders spaarzaam , bijzonder mededeelzaam.
aan de armerr, voorts heeft hij herhaalde malen blijk gegeven, van
een ervaren krijgsman to zijn , en wist hij zijne bevelen naauwkeurig
te doen nakomen , door , zonder aanzien. des persoons, de nalatigen
te straffen.
Zijn portret komt voor in de Nader,. op de Taderl, Hist. van
434Wagenaar,. D. I.
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die , behalve dat werk , voorts Wa ge n a ar, Vaderl.
X.IX, bl. 94-99 , D. X.X. bl. 180 en 181; Chalmot, Biogr.
Woordenb.; Bosscha, Neeriands Heldend. te Land, D. 11. bl.
655-658 ; van Leeuwen, in de Frije Fries, D. V. St. IV.
bl. 367, 382 en volg.
AYLVA (HORSE ESAIAS VAN), vrij- en erfheer van , Ameland ,
geboren in 1645 op Holdinga-burgt te Anjum , was een zoon van
U 1 bo van A ylva, Grietman van Baarderadeel , en van 11 y I ck v a n
Lycklama, werd den 24 Februarij 1671 aangesteld tot Kapitein
en verwisselde deze betrekking den 21 Januarij 1675 met die van
Grietman en Dijkgraaf van Oost-Dongeradeel. Dadelijk na zijne benoeming zitting in de Friesehe Staatsvergadering gekregen hebbende , hielp hij, den 18 Februarij van dat zelfde jaar , de resolutie
opmaken, waarbij het Stadhouderschap van H en d r i k C a s im i r
voor hem en zijne nakomelingen erfelijk werd verklaard. Hij was gehuwd met Anna Dodonea of Doed thoe Schwartzen:berg
en H o he n la n s b er g, die hem twee dochters schonk, en na zijne
flood , welke den 7 lilei 1692 plaats had , hertrouwde met E d z:ar d
van Burmania , Grietman van Ferwerderadeels
Zie Chalmot, Biogr. Woordenb. ; Baerdt van Sminia,
Nieuwe Naatnl. van Grietrn. , bl. 83 en 84.
AYLVA (Sacco DOUWE VAN), zoon van 11 e s se I Do u w e Ernst
van Aylva, en van Bouwina van Burmania, was eerst Luitenant bij het voetvolk en werd den 3 Mei 1780 Grietman van
Oost-Dongeradeel. In de jaren 1781 en de volgende behoorde hij
tot die Leden der Staten van Friesland , welke de Patriottische partij
waren toegedaan , en later te Franeker afzonderlijk vergaderden ,
zoo dat hij na de omwenteling van 1787 naar huiten 's lands week.
Naauwelijks echter was de omwenteling van 1795 daar, , of hij werd
in de Regering van de provincie benoemd , en toen hij voor het
eerst weder in zijne voormalige woonplaats Holwerd vers-cheen, waar
hij algemeen bemind was , werd hij aldaar met groot vreugdebetoon statelijk ontvangen.
In 1796 nogmaals tot de minderheid der volksvertegenwoordigers in Friesland behoorende , week hij mar Groningen , doch
kwam spoedig daarna weder terug.
Onder Koning L od e w ij k 1V a p-o l e o n was hij Lid van het Departementaal bestnur van Friesland.
Ilij overleed ongehuwd in April 1807. Zija portret , gegraveerd door V i n k e 1 e s , konit voor in het Vervoly op de Vaderl.
Hist. van Wagenaar, D. XIII. bl. 188.
Zie voorts dat werk , D.111. bl. 74, D. XXII. bl. 40, D. XXIV,
IA. 64 , D. XXIX. bl. 23 , 56, 57 , en D, XXXV. hi. 311 en 354;
Baerdt van Sminia, Nieuwe Naantl. van Grietrn, hi. 74 en
75.
AYLVA (Sinn, of' SJOERD VAN), zoon :van E p o van A y l v a,
tfiettnan van Wonseradeel, en El) el Juw s rna, woonde tie
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Schaard en was te gelijk met Tj er k Waltt a , van Tjerkwerd,
Douwe Hidema en Doede Bonga, van Kimswerd, Opperhoof(' van de Schieringers , die Hertog G e orge van Saksen,
in het jaar 1504 in Franeker belegerd hielden.
Den 26 September 1509 kwam bij op eene ongeluk e wijze
om het leven, want bij den Coen beersehenden grooten watervloed
zijne knechts willende te hulp schieten om het vee te redden ,
overviel hen het water, zoodat ralenschen en vee gezamenlijk verdronken. Hij was getrouwd met S y ts W al t a , bij wie hij negen
kinderen verwekt had.
Zie Schotanus, Geschied. van Fried. , bl. 474 en 532
Tegenw. Staat van Friesl. , D. III. bl. 175 en 176 ; C h a Imot, Biogr. Woordenb.; Scheltema, Staatk. Nederl. ; Aardrijksk. Woordenb der Nederl.,
D. X. bl. 304 en 305.
AYLVA (SJOERD vAN), zoom van Tj aa rd van Aylva, Griefman van Dantumadeel en van Jets van Aylva, werd den 11
December 1656 aangesteld tot Grietman van Dantumadeel en had
groot verschil met de stad Dockum over Naar regtsgebied ; doch,
bij besluit van de Gedeputeerde Staten van Friesland, van 10 Januarij 1662 werd de regering van -Dockum bevolen geen verdere
jurisdictie te plegen dan tot in de stadsgracht en het uiterste einde
van de valbrug.
Aylva was medelid van de Staten van Friesland en van de
Staten-Generaal. Hij deed in 1666 afstand van de grieteuij ten
hehoeve van zijnen zoon T ja ard van A yl v a, en werd den 7
October van dat jaar Raadsheer in het Hof van Friesland , welk
ambt hij twee maanden daarna overdroeg aan P i b o van Don i a.
Doch den 27 Februarij 1672 op nieuw verkoze.n , bled hij het tot
aan zijnen dood waarnewen. Hij overleed den 19 October 1679
op Meckemastate te Rinsumageest , waar hij zijn gewoon verblijr hield ,
en was gehuwd met Juliana Maud er i k , bij wie hij zes kinderen verwekt had.
Zie Tegenw. Staat der Prov. Fried. , D. II. bl. 252 ; Baerdt
van S m i n i a , Nieuwe Naaml. van Grietm. , bl. 124.
AYLVA (TJA.Ann of TJEERD VAN), de vader van den voorgaande
en een zoon van Ulbo van A yl va en Saepk Wini a. , werd den
26 Mei 1601 tot Grietman van Dantumadeel benoemd , en in 1615
als buitengewoon Gecommitteerde nit Oostergoo naar de StatenGeneraal geroepen, ten einde te helpen voorzien in de geschillen ,
omtrent de godsdienst ontstaan , en het beramen van een plan , tot
het houden eerier nationale Synode. Ook was hij lid van de Admiraliteit en volgde, als volmagt wegens Dantumadeel de lijkstatie
van Willem L o d e w ij k , Stadhouder van Friesland , in 1620.
Hij overleed den 23 Februarij 1628 , en was gehuwd met Jets ,
dochter van Epo van Aylva en Auk van Aylva, bij wie hij
twee kinderen won.
lie Baerdt van Sminia, Nieuwe Nam& van Grietm., ht.
,
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AYLVA (TJAARD of TJEERD VAN), - een der Hoofden van de Vet..
loopers , maakte zich in 1420 met list meester van Nakkum. lfij
schreef, bij afiezigheid van Sicko Sjaerde at a, het hoofd der
Schieringers , eenen brief vootzien met S i c k o 's zegel , daartoe
behendig van eenen anderen brief geligt , aan den kastelein van
Mak kum , waarin dezen gemeld werd: »Gelieel Oostergoo en Wester»goo kwamen in de wapenen, men kon het yolk niet bedwingen ,
» waarom de bezettelingen vermaand werden zich in tijds te voorzien
»eer zij door het razende yolk overvallen werden." De bezettelingen dezen brief lezende, werden geheel ontsteld , en , daar zij van
Graaf Jan van Beijeren geen ontzet nog bijstand te wach ten
hadden, en bovendien het kasteel in geen goeden staat van verdediging was , gingen zij te scheep en voeren met hunne , goederen , krijgsbehoeften en leeftogt weg, zoodat Aylv a's list gelukte
en hij meester vas het slot werd, terwijl deze onderneming tevens
diende ter bespoediging van het sluiten van een bestand, waarover men bezig was te handelen.
Zie Schotanus, Geschied van Fries!. bl. 253.
AYLVA (TJAARD of TJEERD VAN) , zoon van Cornelis van
Aylva, Grietman van Wonseradeel , en van Juliana thoe
Schwartz en berg, geboren ornstreeks 1712 , werd den 7 Mei
1734 Grietman van Baarderadeel , welke grietenij hij , na de dood
van zijnen vader, den 9 Maart 1747 met Wonseradeel verwisselde,
Ilij heeft vele gewestelijke en staatsambten met lof bekleed , zoo
was hij Dijkgraaf van de vijf deelen en van Wonseradeels zuider
zeedijken , Gecommitteerde in het' mindergetal , Lid van de Staten-.
Generaal, en werd in Maart 1747 Curator der Friesche floogeschool ; doch inzonderheid heeft hij zich roem verworven , door het
wel uitvoeren van een gewigtig gezantschap aan eenige Duikche
hoven , in 1744, ten einde ze te bewegen, om hunne gernaakte
verbonden met het huffs van Oostenrijk na te komen. Uit zijne
memorien en berigten hieromtrent blijken zijne bekwaamheid en
doorzigt. Ook werd hij geprezen als een geleerd bevorderaar van
Kunsten en Wetenschappen , en als een vriend van godsdienstige
vrijheid. Hij was de tijdgenoot en vrieild van W illem van
H a r en , doch even als deze meermaleri het slagtoffer van intrigue
en hofkabaal , en overleed den 11 September 1757 , na nog geen
jaar getrouwd te zijn geweest met Juliana Agatha t hoe
Schwartzenberg.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist., D. XIX. bl. 490; Kok, Faded. Woordenb. , D. II. hi. 405; C h a l m o t , Biogr. IFoordenb.;
Scheltema, Staatk. Nederl.; Baerdt van Sminia, Nieuwe
Naaml. van Grietin., hi. 237 en 238.; van Leeu w en, in de
Trije Fries, D. V. St. IV. bl. 365.
AYLVA. (as° VAN), zoon van H o bb e van Ay 1 v a, Grietman
van Baarderadeel , en van Fro uk van Aylva, was geboren in
1617 , en werd den 16 Julij 1640 Grietman van Baarderadeel ,
welke grietenij hij in 1647 met Wonseradeel verwisselde. llij
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had gedurende eenige jaren veel gezag in de lamer van Westergoo , en
bediende wegens Friesland de meeste Staatscommissien , onder
anderen die tot de groote Vergadering in 1651. Veel had men van
zijne bekwaamheid en vaderlandsliefde kunnen verwachten , dock
hij stierf in den bloei zijner jaren, in 1652, en was gehuwd met
Hylck van Lycklama, bij wie hij vier kinderen verwekt had.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl.; Baerdt van Sminia,
Nieuwe Naaml. van Grietm. , bl. 243 en 234.
AYLVA (Um), Baron VAN) , zoon van den Luitenant-Generaal
Hans Willem Baron van Aylva en Frouck van Aylva,
volgde in zijne jeugd zijnen beroewden vader in de krijgsdienst ,
en werd den 18 Februarij 1679 Grietman van ldaarderadeel , en
den 28 Nei 1692 van Oost-Dongeradeel, Vervolgens bekleedde hij ,
zoo binnen als buiten de provincie Friesland, de meeste Staatscommissien , en had gedurende vele jaren grooten invloed , vooral in de
Kamer van Oostergoo. Onderscheidene malen was hij Commissaris
politiek bij de Friesche Synode, zoo als in 1695 te Dockum, in
1697 te Heerenveen, in 1706 te Bolsward, in 1715 te Harlingen
.en in 1717 te Leeuwarden.
Hij droeg in 1720 de grietenij aan zijnen schoonzoon A 1 b e rt u s Aemilius Lamoraal Rengers over, en overleed den 26
April 1725 op Haniastate te Holwerd. Bij zijne huisvrouw Helena
v an Aylva, had hij eene dochter.
A y 1 v a werd wegens zijne rijke mate van verstand en oordeel ,
om een nuttig gebruik er van te maken , en tevens door ernsthaftigheid en standvastigheid in grondbeginselen , als een sieraad van
zijn geslacht en vaderland beschouwd.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl.; Baerdt van Sminia,
84 en 85.
Nieuwe Naarnl. van Griettn..
AYLVA (WATsz VAN), zoon van Tj aard van A y I va, Grietman
van Wonseradeel , was een der teekenaars van het Verbond der
Edelen , en werd daarom eerst te Antwerpen gedagvaard , doch.
Diet verschijnende, met verbeurdverklaring zijner goederen gebannen. Hij was gehuwd met Franske van Gr us t r a.
Zie K o k, Vaderl. IJ"oordenb. , D. II. bl. 403 ; Chaim() t,
Biogr. Woordenb.; T e Water, Verbond der Edelen, D. II.
bl. 168 en 169.
AYLVA (WIJBRAND VAN), zoon van Rienck van Aylva en
II il of Il y l c k Roo rd a , werd tijdens de Spaansche onlusten vertlacht geliouden dat hij den Koning niet getrouw was, en zulks te
meer omdat zijne zuster gehuwd was met Jan Bon ga , openlijk
bekend als een hoord der vrijheidlievende Friezen; ook Heck het
welhaast dat dit vermoeden gegrond was , want Coen Sneek zich in
1572 aan 'a Prinsen zijde voegde, ontdekte hij , die mede een ontlerteekenaar van het Verbond der Edelen was , ook zijne gezindheid , en verklaarde zich onbeschroomd een voorstander der vrijheid
Derr een tegenstander van Spanje. Hij werd tom tot Olderman van
Sneek benoemd.

tn. 158-7 werd hi door de misnoegden in Friesland , aan wier
'load zich . 11 es sel van A ys na a beyond, met Domini c-u
Richa eus van P os tella, naar Engeland gezonden , om, namensde gemeene volmagten van Oostergoo. eu hunne bondgenooten van.
Westergoo, Zevenwolden en de steden, der Koningin van Engeland,
de hooge overheid van Friesland aan te bieden.
In een gedicht van Gelli us S n ecan u s (1) leest men :
Hic pietatis amans Wi bra nd us ab Aluva: qui turn
Exilio et vinelis tristia quaeque tulit.
Sed ne cede malis , in Christ() fortior
Hune si respicias , mitius ista feces.
dat is:
Len vriend van. Godsvrucht was van A y I v a , die weleer
Als balling rondzwierf of in kluisters werd geslagen.
Bezwijk niet onder 't iced , maar sterk u in den Heer ,
Want wie op Christus ziet , zal 't kruis te ligter dragen.
waaruit men zou moeten opmaken , dat hij ow de zaak der vrijheid
het leed van kerker .en ban zou hebben ondervonden, .doch bij de
geschiedschrijvers is daarvan geeu melding gemaakt.
Zie H oo ft , Verv. der Nederl. Hist., ht. 237 en 238; W agenaar, Vaderl. Hist., D. VIII. bl. 212 en 213; Te Water,
Verb. der Edelen, St. 11. bl. 169-171; Kok , F. aderl. Woordenb. , D. IL bl. 403 en 404; Chalmot, Biogr. Woordenb.;
Scheltema, Staatk. Nederl.
AYSMA (DoEKE vAli) (2), zoon van Schel te van A ysma en
Tiets A esgema, werd in 1582 Grietman van Ferwerderadeel, en
was een dergenen , die , na vruchteloos aan den Stadhouder, Graaf
van Renn en b erg, een request te hebben ingeleverd om tot de Unie
van Utrecht toe te treden , eindelijk besloten, zonder zijne toestemming, daartoe over te gaan. Op den landsdag van 1581 werd hij
als Gedeputeerde uit Oostergoo gekozen en ontving met zijne ambt-genooten zijne instructie. In het jaar 1598 was hij met W op k e
Scheltema en Hommerus van Harinxma gecommitteerd,.
om de rekening van den Ontvanger-Generaal T a co D ij k s t r a ,
die van kwade administratie beschuldigd werd , op te nemen. Later vindt men hem niet meet vermeld, vermoedelijk is hij kort daarna

overleden.
Zie B a e r d t van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietrn. ,
48 en 49.

131,

(1) Te vinden in .Frisia NoLilis , p. 151.
(2) De geslachtnaam was eigcnlijk Lauta; doch toen Do ek e 's grootvader Aysmastate te Beetgum was, ten deel gevallen , heeft hij dies naane
aangenomen , waarin zijne afstammelingen hem volgden hoe-wel ook souk-

migen zich Lauta van Aysma sehrijven.
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AYSMA (FoxicE vAN), broeder van den voorgaande , was in het
jaar 1564 en naderhand Schepen van Leeuwarden , en trad in het
Verbond der Edelen. Dit nuodzaakte hem om later de stad zijner inwoning te verlaten , ten einde grooter onheil voor te kowen. Naderhand
werd hij dan ook door den Raad des Konings in Friesland openlijk
gebannen , zeker op last van Alva, die hem beschuldigde ,
dat hij naar den kerkeraad te Antwerpen was gezonden, tot het
aanhooren der voorstellingen nopens het aanbieden van drie mil» lioenen schats aan den Koning ter verwerving van vrijheid in
)) geweten en godsdienst." Zie Marcus, Sententien van Alva, bl. 168; Te Water,
erbond der Edelen, St. II. bl. 171 en 172.
AYSMA (11EssEL vAN), ook wel verkeerdelijk AITZEMA genoemd
een broeder van de beide voorgaanden , nioet reeds voor den
opstand tegen Spanje als een man van groote bekwaamheid zijn
bekend geweest , aangezien hem, in het jaar 1564, door de Gedeputeerde Staten van Friesland het Landboek van Martena werd
aanvertrouwd.
Zijne verkleefdheid aan 's Lands voorregten of zijne genegenheid
voor de onroomschen , zal oorzaak geweest zijn waarom hij zich
tegen den Hertog van Are in berg verzette , •toen deze de Abten
uit Friesland naar Utrecht wilde laten vertrekken , om eerie vergadering bij te wonen , waartoe zij door den Bisschop beschreven
waren.
Hij kwam hieidoor in verdenking bij den Hertog van Alva,
en daar hij tevens het Verbond der Edelen geteekend had, zag
hij zich gedrongen Friesland te verlaten en elders eene schuilplaats
te zoeken. Hij begaf zich eerst naar Groningen, waar hij in 1560
tot Syndicus werd aangesteld. Hoe lang hij deze betrekking heeft
waargenomen is evenwel onzeker. Nog in 156.5 komt hij als Syndiens voor, doch later sehijnt hij naar Emden te zijn vertrokken ,
waar hij gelegenheid vond om , ten behoeve van de zaak der vrijheid,
geld en krijgsvolk bijeen te zamelen , die hij naar Friesland zond.
Hij werd door Alva gebannen en zijne goederen verbeurd verklaard. Van zijn voorzigtig beleid en zijne standvastigheid gaf hij
blijk in de onderhandelingen met den Graaf van Rennenberg
over de Burgerwacht te Bolsward.
In 1577 in zijn vaderland teruggekerd , weed Aysma afgevaardigd naar de Algemeene Staten , waar hij ijverig werkte tot
vermindering der belasting. In het volgende jaar werd hij Voorzitter van het nieuwe geregtsbof, weiks gezag hij volijverig voorstond tegen alien, die er eenigen inbreuk op wilden waken. In
vroegere tijden was het burgerlijk gezag door het Hof of 's Konings
Stadhouder en Haden uitgeoelend ; doch sedert de instelling van
het Collegie der Ileeren Gedeputeerde Staten , was bet gezag van
het Hof in het sink der burgerlijke regering aanmerkelijk verminderd , en vond zich nu , bepaald tot de handhaving van de burgerdoch A ysma zou gaarne
lijke en lijfstraffelijke regtspleging
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gezien hebben, dat het burgerlijk bewind zoowel als het regterlijke
aan het Hof was toevertrouwd gebleven , doch hierin vond hij tegenstand , vooral bij den edelen Duco van M art en a , die wijsselijk voor de afscheiding van beide magten waakte.
Toen de Alge ► eene Staten eindelijk besloten hadden in 1584
de Hooge Overheid ,dezer landen aan den Koning van Frankrijk op
te dragen , werd A ysm a , nevens Je I ge r Feyts tn a, door de
Staten van Friesland benoemd , om met andere Afgevaardigden , die
aanbieding te doen.
Uit Frankrijk teruggekeerd, kwam Aystila in geen geringe verdenking , dat hij ten tijde van Leicester den Engelschen te veel
genegen was. Deze verdenking was niet zonder grond; hij Loch
was de voornaamste driiver om de Hooge Overheid van Friesland
aan de Koningin van Engeland aan te hieden , ten welken einde
Wijbrand van Aylva en Dominicus Richaeus van Post ell a, naar Londen waren afgevaardigd, door de volmagten van
Oostergoo, buiten toestemming van den Add en Eigengeerfden en
tegen het * genoegen van den Stadhouder Willem Lo de w ij k,
,Graaf van Nassau. Van hier dat dit Gezantschap niet . erkend
weal als van Staatswege gedaan , en het antwoord van de Koningin
Diet op den Lands-dag gelezen. Dit zal ook de rede zijn waarom
ale geschiedschrijver E v e r a r d van Reidt, Raad van den Stadhouder en zeer aan hem geheeht , Aysma afsebildert »als een man ,
onvoorzigtig in het stuk der Regering, van kleine ervarenheid,
» ligtgeloovig en kleinmoedig." Men gist , dat A y s m a in dezen vreemden handel meest bedoelde een grooter gezag van het Hof, waarvan
hij Voorzitter was, en dus zijne eigene grootheid. Zeker gaat het,
dat het verrigtte in dezen van zeer nadeelige gevolgen voor hem
was; niet alleen werd hij in 1587 geweerd nit den Raad van State,
mar hij werd ook gevangen genomen en in zijn huis bewaakt , zonder
dat iemand toegang tot hem had , otndat er brieven gevonden waren , die hij aan P roun inck, Buvgemeester van Utrecht , geschreven had , waarin hij diens raadslap;en en voornemens prees,
en over de Regering van Friesland klaagde , zeggende, dat zij die
de meeste magt in handen hadden , naar des vijands komst verlangden.
Later weder ontslagen zijnde , begat hij zich naar L e i c e s t e r,
die zich destijds te Hoorn beyond , hem dringend verzoekende eene
reis naar Friesland te doen. Deze dan , om hem aan de hand te
gaan en tevens zijn eigen duel te bevorderen , schreef, met
voorbijgaan van de Stadhouder en Gedeputeerde Staten , aan de
geregten van grietenijen en steden , uit Medemblik , dat zij eene
dagvaart besebrijven zouden , waarop bij wilde verschijnen. Doch
eer deze brief van uitwerking kon zijn , hadden de Gedepqteerde
Staten van Friesland den President A ys m a eerst in zijn huis in
bewaring gesteld en naderhand van zijn ambt ontzet, en zonden
verder eenen brief aan L e i c e ster, waarbij hem vertoond werd ,

hoe het alleen aan hen stond , eenen landdag te besehrijven, dien
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ij thaws voor rondienstig oordeelden; verzoekende hem dus dre
reis te willen staken , dewijl daaruit niet dan onrust te voorzien was.
De allezins verstandige en voorzigtige besturing in het beleid deter
zaak , gar een ,verderen krak aan het dalend gezag van Leicester
en aan de woelingen van van A ysm a.
Verdere levensberigten vindt men van hem niet opgeteekend
•dan dat hij gehuwd was eerst met T a a k Mock e m a en daarna
met Catharine Esgema of Aesgema, en vier kinderen naliet (1); dat hij 1590 nog leefde , blijkens zijnen in dat jaar geschreven brief aan S u f fr idus Pet ri , en dat hij te Leeuwarden
in de groote kerk is begraven , zoo els Ferwerda (2) getuigt.
Zie, behalve de in bovenstaande noten aangehaalde werken, E. v a n
R eidt, Ilist. der Nederl. Oorloyen, .bl. 102, 104, 134 en 135.;
B or , .Nederl. Oorl. , B. XX. bl. 638 (63), B. XXII. bl. 867 (11)
en B. XXIII. bl. 106 (73); van Meteren, Oorl. en Geschied.
der Nederl. , D. V. bl. 139, die hem echter verkeerdelijk Dr. J elger Aysma noemt; llooft, itervolg der Nederl. Mist.
bl. 238,
296 en 297; Wagena ar, Vaderl. Hist., D. VIII! bl. 56 en
volgende ; Scheltema, Staatk. Nederl. ; Gab. d,e Wel., de
Fris jureconsultis, pag. 10 , 15 en 422.
AYSMA. (Soon VAN), brooder van de drie voorgaande , was eert
der teekenaars van bet Verbond der Edelen. Hij beyond zich in
September 1566 1)j Tj e r k Wallis, Burgemeester van Leeuwarden , van wiens roemruchtige daden hij eenige aanteekeningen hield.
Eerst vertrok hij vrijwillig uit Friesland , doch in het jaar 1568
werd hij openlijk gebannen. Toen begat zich , met zijnen broeder Hesse!, near Emden , en wendde dear zijne pogingen tot verlossing van het Nerdrukte Vaderland aan. Na zijne terugkomst werd
hij tot 'Ontvanger aangesteld.
Zie Te Water, .Verbond der Edelen St. II. bl. 178 en 179.
AYTTA (BERNARDUS &CHO of BAREND 'Bum vita) , een Friesch
Edelman, zoon van Gerben van Aytta en Jets Bucama,
geboren in 1465 , was de oem van vaders zijde, de leermeester en
bevorderaar van den beroemden , bier onder volgende V i g
Tan Aytta van Swiche tn. Te Leuven roem verworven hehbende door geleerdheid en Pastoor te Huizum zijnde , werd hij Read
van George van Saksen, Beer van 'Friesland , en Coen deze de
bediening van den Stadhouder Hugo van L e y s e n i‘c h door eenen
Rand van zes personen deed -vervangen , was hij een der drie in-boorlingen , die daarin geplaatst werden. Naderhand werd hij Read
K a re I V, die hem later tot Raadsheer in het Hof te 's Gra,
vedhage aanstelde , alwaar .110 den 3 September 1528 overleed en
,

,

(1) .1k o k (D. IL `bl. 410) en ChalmOt (D. 1. bl. 97) zeggen , near eene
St. II. bl. 162 dat
4ij op eene rein' tot (le Staatsvergadering , te Breda overleden en aldaer
Jegraven is, doch dit was H est; el van A ys ni a, zoon van Ho tze , die
reeds in 1564 stierf.
(2) Wopenboek , D. I, bl. 88.
'Verkeerde lezing van Te Water, Verbond der Edelen,
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hegraven weal, De oprigting van het gedenkteeken ter zijner nagedachtenis in de kerk te Swichem wordt door sommigen aan zijnen neef Vi glius toegeschreven.
Hij was een man van groote verdiensten en zonderlinge bekwaamheid. In Friesland ging destijds bijna alles door zijne handen, en
in de belangrijkste bezendingen aan den Keizer en naar Engeland
en Frankrijk werd hij gebruikt.
Zie v (a n) H (e u s s en) en v (a n) R (hij n), Kerk. Outh., D. HI.
bl. 756; de Riemer, Beschr. van 's Gravenhage , bl. 236 en
237; Sjoerds, Beschr. van Friesl. , D. I, bl. 875; Chalmot,
Biogr. Woordenb.; Sclieltema, Staatk. Nederl. ; Gab. de
W a 1, de Claris. Fris. jureconsultis , p. 12 , 21 et 423.
AYTTA (Bucao VAN) , Hoogieeraar in de Godgeleerdheid en Aartsdiaken te 1Jperen , werd , toen Koning F i l fp s , in 1576, met toestemming van Cornelis Janseni us , eersten Bischop van Gent , eene
geheele nieuwe proostdij in de kerk van St. Baafs te Gent oprigtte, tot
die waardigheid benoemd. Bij de Algemeene Staten stond hij mede
in groot aanzien, want deze zonden hem in dat zeifde jaar als een
hunner Afgevaardigden naar Gent, om de bevrediging le helpen
sluiten welke hij teekende. Eveneens was hij in het volgende jaar
een der onderteekenaars van de Unie van Brussel. Ook was hij
een der Gemagtigden op de vredehandeling te Keulen in 1579;
doch toen de onderhandelingen aldaar mislukten , de gemoederen
in Nederland meer tot tweespalt neigden , Roomselien tegen Hervormden , Hervormden tegen Roomschen opstonden keerde B u c h a
niet met de overige Gezanten naar het Vaderland , maar bleef eenigen tijd in Duitschland , en begaf zich eindelijk bij Don Juan,
om zich met den Konin ,, to verznenen.
overleed den 31 October 1599. Zijne zinspreuk was: Quae
sursurn sunt quaerite (Zoekt de dingen die buven zijn).
Zie van L oo n , Nederl. Historip. , D. I. bl. 235 en 277;
Wagenaar, Vaderl. list., D. VII. bl. 278 en 315; Kok,
Vaderl. Woordenb. ; Chalmot, Biogr. Woordenb. ; de J o n g e,
de Unie van Brussel , hl. 70; Algem. Konst- en Letterbode ,
1849, D. I. bl. 18..
AYTTA (GERBRAND VAN), zoon van Folk er t van A ytta en
Ida Han ia, geboren in 1519, werd in 1557 Grietman van Wymbritseradeel , en was in 1550 een uit de Staten van Friesland, die
door den Stadhouder Casper Robles werden opgeroepen , om,
middelen te beramen tot het aanwerven en onderhouden van vier
vaandels kriiigsknechten ten behoeve van den Koning van Spanjei
hetwelk , nit hookie van de groote somnie gelds, welke men reed*
had gegeven, en de uitgeputheid van het land werd geweigerd.
A y t ta was gehuwd met Tiet Rheen, die hem zes kinderen
schonk, en won bij zijne bij zit Catharina Petri of Pieters,
eenen zoon , die echter later gewettigd is. Hij stierf den 19 April
1573 te Swichem, nadat hij kort te voren uit Braband, waar
ztjnen breeder Viglius bezocht had , was teruggekeerd.
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Zie Baerdt van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietm., bl.
293.
AYTTA (Rum VAN), broeder van den voorgaande, geboren 3
Julij 1509 , moest reeds als zesjarig kind de treurige gevolgen der
onlusten beproeven , welke te dier tijd Friesland teisterden ; den 28
Januarij 1515 toch zag zijne moeder zich gedrongen om, wilde
zij het leven hehouden , met hem en zijnen jongeren broeder en
jeugdiger zuster naar Leeuwarden te vlugten , aangezien J a n c k o
Douw em a en zijne medestanders de vaderIijke stins Barrahuis
overvielen. Hij werd in 1552 Grietman van Oost-Dongeradeel , en
then hij zijne benoeming ontvangen had , stonden de ingezetenen
der grietenij hem bij eene akte van 27 Januarij van dat zelfde jaar
toe het arnbt aan te nemen , doch onder voorwaarde , dat hij er
voor waken zou , dat de oude privilegien, regten en voorregten
nageleeld werden, en dat hij niet te Dockum , maar , volgens oud
gebruik , in de grietenij zou wonen en de geregtszittingen op de
de gebruikelijke plaatsen houden. Toen hem nu eenige jaren later
een request van Burgemeesters van Dockum , werd in handen gesteld , waarbij zij verzochten dat den Grietmannen van Oost- en
West-Dongeradeel moat gelast worden om hurtne regtzittingen in
die stad te houden , beriep hij zich op bovengemelde akte , en
verwees de inieveraars van het request naar de ingezetenen zijner
grietenij , die daarover alleen konden bes1issen. Als getrouw aanhanger van Keizer Karel V en Koning F i 1 i p s II , zag hij met
smart, dat hunne zaken hive te lande dagelijks achteruit gingen ,
en hood , zoo veel hem doenlijk was , brume medestanders moedig
wederstand. Eindelijk overviel hem eene ziekte , waaronder hij in
April 1570 bezweek. Bij zijne beide echtgenooten Ida Hetterna
en Johanna R ornmarts had hij Beene kinderen , maar huiten
edit had hij eenen zoon, Jo ha nn es R in tz ius genaamd, die naderhand geeste!ijke werd.
Zie Baerdt van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietman.,
bl. 78 en 80.
AYTTA. (WIGLE VAN) VAN SWICIIEM of, zoo als hij veelal genoetraid wordt, VIGLIUS AII AYTTA. SWICREMIUS, een broeder van de
heide voorgaanden , werd den 19 October 1507 op Barrahuis , eene
state bij Wirdum , niet ver van Leeuwarden , geboren. Door zijns
vaders broeder , den hiervoor vermelden Berna rdus Bucho
van A y t t a tot zoon aangenomen werd hij door dezen tot de lettrroeleningen bestemd. Eerst oefende hij zich te Deventer, vervolgens te Leyden onder Gulielmus Verius, daarna te 's Gravenhage onder Vol ka rt van Bergen en vertrok met dezen laatste in de herfst van 1522 naar de Leuvensche Hoogeschool , waar
hij zich gedurende de eerste twee jaren op de letterkunde toelegde
en vervolrens , op aanraden van zijnen oom , zich in de regtsgeleerdheid begon te oefenen. Vier jaren vertoerde hij te Leuven,
9.1schoon hij gedurende die tijd meer dan eens te 's Gravenhage

terug keerde tot zijnen .00m , bij wien hij zich evenzeer op de regten
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toelegde. Vervolgens reisde hij naar Dole in Bourgondie, om
er zijne studien voort te zetten. her verwierf van Ay t t a door
onvermoeide vlijt de achting van zijne leermeesters en medeleerlingen , welke laatsten ee'nen zoo hoogen dunk van zijne kundigheden opgevat hadden , dat zij hem vezochten om voor hen de
beginselen van het Romeinsche refit te verklaren. Ook trad hij hier
in briefwisseling met den geleerden D e sideri us Erasmus. In
1528 stierf zijn oom Bucho van Aytt a, die hem zijne bibliotheek naliet en eene aanzienlijke som gelds, zoo dat hij, eerst
van plan naar het vaderland terug te keeren, zich in het jaar 1529
op reis begat naar Avignon om A I ci a t u s aldaar te hooren, doch
hierin werd hij teleurgesteld , alzoo deze wegens de pest van
Avignon was vertrokken en te Bourges beroepen werd. In dat zelfde
jaar werd va n A y t t a te Valence tot Doctor in de Regten bevorderd. Hierop begat hij zich naar Bourges, waar hij gedurende
twee jaren, in plaats van den inmiddels naar Italie beroepenen A I-.
ciatu s, het hoogleeraarschap in de Regten waarnam en zijn eerste
werk schreef : Jurisconsulti Institutiones. Daarna het voornemen
opvattende om Italie te doorreizen , bezocht hij alvorens Orleans en
Parijs , en vervolgens in 1531 eenige hoogescholen , als : die van
Freyburg, Bazel en Tubingen, en maakte aldaar met de geleerdste
rnannen kennis, als te Freyburg met Boni fa ci us Am ers b achius, Sigismundus Gesenius en Hieronymus Froben i us; te Tubingen met J acobns Jonas enz. ; te Padua hoorde
hij F ra nciscus Curtius; werd aldaar in het jaar 1532 Hoogleeraar in de Regten, en had een zeer grooten toeloop, zoo tot zijne
openbare als tot zijne bijzondere lessen. lit bled daar evenwel
niet !anger dan een jaar , toen hij na een afwezen van veertien jaren begon te verlangen om naar zijn vaderland terug te keeren.
Dit verlangen was zoo groot, dat noch een aanzienlijk ambt , dat
hem op het eiland Cyprus werd aangeboden , noch Keizer Karel
V, die hem tot leermeester voor zijn zoon Filips begeerde , dit
kon bedwingen. Te Venetie vond hij in de boekerij van den Kardinaal Bessarion de lnstitutiones Graecae van Justinianus,
welke hij aan A m e rsbach gaf, om ze door Frobenius te
doen drukken. Door E r a s m us naar Freiburg genoodigd , kwam
hij er bij den grijsaard , die hem drong om bij hem te blijven door
de hoop op zijne erfenis. Doch het verlangen naar zijn vaderland
deed Vigil us het aanbod van E r as m us weigeren. Onderweg
te Keulen eenen landgenoot en oud vriend van zijnen overledenen
Oom, den geleerden Joannes van Dockem bezoekende, werd
hij door diem invloed, door Franci scu s , Bisschop van Munster,
tot kerkelijk Regter in diens staten aangesteld. Keizer K a r el V
benoemde hem in het jaar 1535 tot Bijzitter in het Kamergeregt
te Spiers , en Hertog Will em van Be ij e r en beriep hem in
1537 tot Hoogleeraar in de Regten te Ingolstadt , nadat bij reeds
vroeger eene dergelijke betrekking aan de Hoogeschool te tiarbur;
30
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n later te Frankfort aan den Oder, hem door Joachim II , Markgraaf van Brandenburg aangeboden , had af i,,eslagen. Door den
Roomschen Koning Ferdinand werd hij met groote voorregten
en eeretitels begiftigd. Karel V riep hem echter in de Nederlanden terug en droeg hem op om schriftelijk diens aanspraak op
het hertogdom Gelder. en het graafschap Zutphen te verdedigen.
Vervolgens werd hij eerst in 1542 Lid van . den Grooten Raad te
Mechelen , daarna in 1544 van den Geheimen Raad te Brussel.
Ala zoodanig werd hij met den Kardinaal Granvelle en andere
Siaatsmannen , te Spiers zijnde , naar Bremen afgevaardigd , om den
vrede net Christia an III , Koning van Denemarken, en Jan en
A d of f , Hertogen van Sleeswijk-Holstein , te sluiten. Hierin ten
genoege van den Keizer geslaagd zijnde , werd Ay t t a eene andere
tending opgedragen. Hij verscheen namelijk , in 1545, op den
Rijksdag te Worms , om bij het gewigtige vraagstuk : of deze Ian.
den tot het Duitsche Rijk behoorden of niet , de belangen van K a.
r e 1 V als Vorst waar te nemen; niet lang na zijne benoeming in
1549 tot Voorzitter van gezegden Raad ontving hij die als Zegelbewaarder des Rijks en als Ridder van het gulden vlies , welke
orde hem later tot haren Kanselier zag. verheven.
Terwijl A y t t a President van den geheimen Raad was , kwam
te Brussel een Ambassadeur van den Koning van Frankrijk tot hem,
die zijn verzoek in de fransche taal deed. 'waarop Ay t t a hem wearier
in het Boeren-friesek Toen de Ambassadeur dit
.zeer kwalijk nam , en vroeg of men met hem en zijnen Koning
den spot dreef, door hem te antwoorden in eene taal welke zij niet
verstonden , antwoordde A y t t a : »zie wij meer gehouden uwe taal
» te spreken , dan gij de onze ? wanneer wij sin Frankrijk komen
spreken wij Fransch. Het is dus ook billijk , dat, als gij hier in
» Nederland wat te verzoeken hebt , gij d ook onze taal gebruikt:
» of ten minste zijt gij gehouden de Lalijnsche taal te spreken , die
» aan alle volken gemeen is." Gevende alzoo te keDnen , dat een
ambtenaar altijd meer moot zien op de eer van zijnen Neester, dan
op de hoogheid van andere Vorsten of Koningen.
A ytta werd van velen beschuldigd dat hij de bewerker was van
de geweldige plakkaten, in 1550 tegen de Onroomschen uitgevaar- digd , \doeh hij verdedigde zich hiertegen in zijne brieven , en verwierf den M van gematigdheid. » Iliej had ," schreef hij, a zoo veel
» verzacht als hij kon gestrenge hesluiten hadden hem nooit be» haagd ; " maar het is duidelijk dat zijne pogingen niet bijzonder
iraChtig waren en blijkbaaar weinig vermogten. Hij stond in zulk
eene blakende gunst bij K are 1 V , dat deze aan hem overliet
om dertien nieuwe leden in het Kamergeregt te Spiers te benoemen , en om de Geestelijken aan te wijzen , die door den Paus
nit de Nederlanden tot het Concilie van Trente zouden worden geroepen ; gelijk hij ook aan Filips, des Keizers zoon , werd toegevoegd twu hem over den shat dezer gewesten de noodige berigten
,
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mede te deelen , met hem de Nederlandsche gewesten tond te trek- ,
kenditbag.
Toen K a r el V, in 1555 , de teugels van het bewind aan F i1 11 had ih handen gegeven voorspelde Apt t a zich de donkerste toekomst en verzocht zijn ontslag , doch te vergeeis , de
Vorst en de Landvoogdesse overlaadden heni met eerbewijzen. Zoo
werd hij in 1556 tot Lid van den Raad van State en Coadjutor
van den Abt van St. Baafs te Gent benoenid , wien hij later, in
1562 , ars Abt opvolgde. Ook werd hem in 1558 eene zending naar
Monne in Frankrijk opgedragen, die ten doel had over eenen
vrede te onderhandelen , doch verhinderd door eene ziekte, waarvan nooit weder geheel herstelde , kon hij er weinig uitrigten ,
hetgeen waarschijnlijk de oorzaak was , dat h§ niet in zijn doet
slaagde.
F i lips, vertoornd over den tegenstand welke zijne maatregelen
bij sommige leden van den Grooten Raad ontmoetten , zocht nu die
Raad te vervorrnen of ten minste Naar gezag te verminderen door
het aanstellen van eenen Achterraad (consulta), waarin A y t t a ,
Barla y mo n t en Gran v elle geptaatst werden , en van welke de
Landvoogdes zich dikwijls alleen moest bedienen ; waardoor F
ps zich te meer verzekerd hield , van in zijne oogmerken ter
uitroeijing der ketterij en ter bevordering der alleenheersching , op
eenparigen voet in alle gewesten te zullen slagen.
A y t t a, de onlusten, die hierop volgen kouden, voorziende , vroeg
zijn ontslag , doch herhaalde beloften en geschenken van de zijde
der Landvoogdes deden hem blijven. Door eene stoute en heftige
redevoering van den Prins van 0 ranj e in den Raad van State
werd hij zoo ontroerd , dat hij , na eenen slapeloozen nacht , des
morgens van eene beroerte werd getroffen ; diensvolgens werd hij
op zijn herhaald aanzoek eindelTc in 1565 als Voorzitter van den
Geheimen Raad ontslagen , doch bteef, door de vertraagde overkomst nit Spanje van K are 1 van Tysnacq, welke hem in die
waardigheid zou opvolgen , dat gewigtige ambt nog' vijf jaren waarnemen. Nu mogt hij wel het voorzitterschap' van den Geheimen
Raad nederleggen , maar moest, volgens Konings uitdrukkelijken
last aan het hoofd van den Raad van State blijven. Ook was de
hem toegestane verligting slechts van korten (lulu, want reeds drie
jaren later moest de zwakke grijsaard zijnen opvolger, , die onverwaeht overleed weder vervangen.
Ofschoon van Ay tta een ijverig voorstander van de RocnnschKatholijke Godsdienst was , had hij evenwel een afkeer van de
wijze op welke zij destijds gehandhaafd en voortgeplant werd. Van
een en ander gaf hij duidelijk bevvijs , door zijne groote afkeerigheid , orn de zoogenaamde ketters , door vuur en zwaard , binnen
de Kerk te houden of te doers wederkeeren , dock sevens van de
onderneming van hen , die zich tegen alle middelen ter handhawing van de oude godsdienst aankantten. Daarom stelde hij geed.

468
-vertrouwen in Willem I, Prins van Or anje, -noch in den GTaaf
v a n Egm on d, en werkte hen gestadig tegen.
Toen in het jaar 1566 te Brussel de zekere tijding kwam , dat
aan alle oorden van Nederland de beelden in de kerken verbroken waren, wilde de Landvoogdes de stad verlaten en de wick
nemen naar Bergen in Ilenegouwen , waar zij zich veiliger oordeqlde, doch A y t t a was een der voornaamsten die Naar dit ontraadde.
Na de komst van Alva hier te lande, toen vele duizenden
door het zwaard, in de vlammen en anderzins sneuvelden, toren
vele lieden van aanzien zwaar gepijnigd werden, om uit hen te
halen wat zij wisten en niet wisten , was hem deze strafheid zeer
tegen de borst, doch zijne wijze gematigdheid had afgedaan, en
hij vermaande den Koning vruchteloos tot zachtere handelwijze.
In het jaar 1570 gaf de Hertog van Alva twee algemeene
Ordonnantien op de Crimineele regtsoefening uit, naar welke men
zich tot in het begin dezer eeuw in Gelderland, Holland en Utrecht
nog grootendeels gedragen heeft. Van deze Ordonnantien, steeds als
een meesterstuk van kenuis en wijsheid beschouwd, wordt A y tta
voor de opsteller gehouden , waaruit blijkt , dat, als hij den Ilertog
tegen stone, zulks niet uit eenen heimelijken wrok , maar uit ware
zucht tot 's Lands welzijn zijnen oorsprong nam. Uit geen andere oorzaak ontstond het geschil , hetwelk hij naderhand met Alva kreeg,
over het invoeren van den tienden penning, hetwelk deze in weervan de welvaart van het land zocht door te drijven. Ay tta
zocht hem door kracht van redenen , de zwarigheid van het invoeren van zulk eene ongewone en drukkende belasting onder het
oog te brengen en zijne zwakheid en hooge jaren vergetende, de
gedreigde bezittingen zijner landgenooten tegen den vorstelijken roover met den vurigen moed van eenen jongen held te verdedigen,
hem voorstellende, hoe zeer de ingezetenen hierdoor zouden bezwaard worden , de koophandel verloopen, en het misnoegen tegen
de Spaansehe Herring nog meer toenemen. lndachtig aan zijne
belofte, dat hij voor den tienden penning, zou ijveren zoo tang de
regtvaardigheid zulks ge,doogde, verklaarde hij » dat men gemak» kelijker. tegen den stroom van eene rivier zou kunnen opzvvem» men , dan zich hierin tegen de eenparige stem van het geheele
p yolk verzetten en dat het voor een Koning heilzamer was, zich
»met billijke en gematigde schattingen te vreden te stellen, en des
» yolks liefde die de zekerste steun voor een rijk was te bewaren , clan het hun door ongehoorde knevelarijen of te persen,"
ja hij voerde zelfs zijn vermogenden tegenstander in den vollen
raad te gemoet »dat zijn eed hem verpligtte, naar zijn geweten
» te handelen dat de Keizer, de Konipgin en de Koning deze
a denkwijze steeds hadden toegejuicht." Dock alles te vergeefs ,
de hoogmoedige Spanjaard bleef onverzettelijk staan op zijn eens
opgevat voornemeni en als de President ondernam eenige matiging

'voor te stellen , ontstak de Hertog in hevige gramschay, be,schuldigde den President van gebrek aan ontzag voor Konings bevelen en dreigde hem , dat hij den Koning zijn gedrag zou bekend
maken. A y tit a antwoordde hem echter ruslig , » dat hij dan hoop» te , dat Zijne \Majesteit hem het andere oor zou gunnen , en dat
» hij in alien gevalle voor zijnen grijzen kop niet bevreesd was."
Deze taal ontstak den Hertog , die aan eene slaafsche onderwerpirig
van zijne onderhoorigen gewoon was , zoodanig in woede, dat men
kort daarna door alle de Nederlanden, verzekerde dat A y t t a tot
belooning van zijne standvastigheid in boeijen was geklonken.
In ziju hoogen ouderdom ondervond A y t t a nog eenig leed bij
het woeden der staatstwisten. Hij werd namelijk met den Raad
van State, waarvan hij President was , te Brussel door de G limes
als een Spaanschgezinde in hechtenis genomen , doch na eenige
weken gevangenis weder ontslagen.
Toen Don Juan van Oostenr ij k naar de Nederlanden was
gezonden , om die als Landvoogd te besturen , gaf hij te kennen
dat hij aan de bestendigheid van den kort te voren gesloten Gentschen vrede wanhoopte , zeggende dat Don Juan de man niet was
om den vrede te brengen. De ondervinding bevestigde zijne vrees;
hij beleefde echter de uitbarsting van den oorlog niet , maar overleed den 8 Mei 1577.
Voor dat hij tot Coadjutor van den A.br van St. Baafs werd
benoemd , was hij in 1543 gehuwd met J a c ob a Dam ant , die
in 1552 overleden was zonder kinderen na te laten. Door de awlzienlijke ambten welke hij bekleedde , had hij groote rijkdommen bijeengezameld, volgens sommigen wel 80000 dukaten. Hiervan
maakte hij op eene edelmoedige wijze gebruik , want , behalve dat
vele zijner bloedverwanten en landgenooten door hem werden geholpen , stichtte hij te .Swichem een oude mannen- en vrouwenhuis voor zeven personen. Ook rigtte hij aan de Hoogeschool te
Leuven een collegie op , het Viglius-collegie genoenid , dat hij met
aanzienlijke goederen begiftigde.
Hj is in de St. Baafskerk te Gent begraven , waar later een
prachtig gedenkteeken te zijner eer is opgerigt , met een opschrift,
waarin de diensten , welke hij aan het vaderland bewezen heeft
vermeld worden. Zijne zinspreuk was, met zinspeling op zijnen
naam : Vita tnortaliutn vigilia (het leven der 'stervelingen is
eene nachtwake). Zijn portret komt voor , behalve bij de Friesche
Geschiedschrijvers, bij W a g e n a a r Vaderl. Hist. D. VI. in II o y n c k
van Papendrecht, Analect.. Tom. I.; bij Arend, 41gem.
Gesch. des Vaderl., D. II. St. V , en in de Friesche YolksAlmanak voor het jaar 1838. Ook heeft men ter zijner eer onderscheidene gedenkpenningen met zijne beeldtenis , van welke
men de beschrijving vindt bij van Loon Nederl. Historip.
I. Hu voerde in zijn wapen eene tarweschoof.
,
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Dij heeft onderscheidene werken geschreven , van welke een ,
gedltinmauscrpzjebilothkndrgescol
te Leuven is overgegaan.
De gedrukte zijn :
Institutions D. Justiniani in Graecarn linguato. per The ophilum Antecessoretn olim traductae ac nunc primunz
its
lucent restitutae, eura ac studio Viglii Zuichensii etc. , cum
adnotat. Petri N an ni i. Lovan. 1536. 4°.

Justificatio rationum , oh quas Regina Hungaricte , Bel; ii
Antv
Gubernatrix , contr . a Ducem Cliviae arena sumpsit.
1543. 8°.

de TestamenCommentatio in Titutos X. libr. II. Institut.
tis. Basil. Logy. et alibi.
Commentatio in Tit. Digestorum de Rebus creditis et ad
Tit. Codicis de Edicto D. A driani tollendo. Colon. 1585. 8°.Commentarius reruns actarum tempore Ducis 4lbani , super nova impositions seu vectigali decirni clenarii rerum yenditarton, in de Analecta Belgica van Holnck van Pape nd re cht, T. I , P. I. p. 287 et sqq.

Epistolae Politicae et Historicae ad Joach. Ilopperum
editae cures Sim. A bbes Gabbema , Leov. 1661. 8°. Ook nilgegeven in de Analecta Belgica van 11 o y n ck v an Pa pe ndrecht, T. I, P. II:
Epistolae Selectae ad Iliversos, in de Analecta Belgica van
IJoynck van Papendrecht, T. II, P. I.
Ook worden no onderscheidene andere brieven van hem gevonden , in de Batavia .45,acra van H. v (a n) II (e nese n).
De geleerde V iglius was tevens een vriend der Ninon , waarvan ten bewijs atrekt 4jne vriendschap voor J a n us Secun d us,
met wien,hij ouder de zelfde meesters was opgevoed , en voor wiens
Basta hij met geesIdrift was ingcnomen , zoodat hij ze aan elk
aanprees , waardooe h,ij het bewijs leverde , slat de beoefening van
ernstige t wetenschappen geen slagboom van afscheiding smelt tusschen deze en die der fraaije letteren.
Deze bekwame Staatsman wordt door H o o ft (1) te regt geoor deeld te ziju geweest a een man die neevens uitneemende !of van
deughde en geleerdtheit , oock treflijk wel bespraakt en door lange
oefeningh , in* landtzaken ervaaren was ," en elders (2): » een man
» van kloek vernuft , hooghe geleertheit , doortrapt met lange ern vaarenis , deftigh van wandel."
Zie , behalve de hierboven genoemde schrijvers, Hal ma , Tooneel der Fereenigde Nederl. D. IL bl. 257 en 258; F. H e e rman, Gulden Annotatien bl. 513 ; van Hoogstraten en
Z. bl. 85;
J. L. Schuer, Groot Algem. Hist. Woordenb.
.

f 1 ) Mderl. Hist. bi.
j2) Dl. 5086
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S a x e , Onomast. Liter. pars III. p. 167. Levens van Nedert.
Alannen en Vrouwen, D. 1V. bl. 75-88; Kok , Vaderl.
Woordenb. D. XXIX. bl. 248-259; Te Water, Verbond der
Edelen, D. I. bl. 61 . 390, 420 , D. IV. hi. 357; Chalmot,
Biogr. Woordenb.; Scheltema, Staatk. Nederl.; Collot
d' Escury, Holland's Roem, D. II. bl. 23 , Aant. 69 en 70 ,
1). IV. St. I. bl. 121 en 122 ; De Wind, Bibl. van Nederl.
Geschieds., bl. 188 en 548 ; Biogr. Nation. ; Alger's. Konaten Letterbode voor 1844 , D. I. hi. 278; Biogr. Univ., Tom.
XX. pag. 197; Friesche Yolks-Almanak voor 1838 , bl. 52-76;
Arend, .41gem. Geschied. des Vaderl. , D. II. St. IV en V,
en vooral ook Vita Viglii ab Aytta Zwichemii, ab ipso Viejo scripta etc. , in de 4nalecta Belgg. van lloynck van Pape ndrech t, T. I, P. I, p. 1-54, met uitvoerige aanteekeningen van den uitgever,, en bet Testarnentum Viglii, p. 197 -sqq. ;
alsmede de uitvoerige en naauwkeurige aanteekeningen over dezen
beroemden Staatsman bij G a b. d e W al, de Claris. Fris. jureconsultis, pag. 31 , 103 en 429 , en de door de Leuvensche Hoogeschool bekroonde verhandeling van C. Star Numan. Over de
1825.
verdiensten van V i g. v an Ay t t a van Zwichem,
AYTTA (WIJBRAND VAN) , geboren in 1548 , zoon van Seerp
van Aytta, broeder van W igle, en van Berber Hettema,
studeerde omstreeks het jaar 1567 , onder het opzigt van zijnen
oom Wigle te Leuven , werd daarna in 1570 Hoogleeraar in
de Regten te Dble. In 1573 werd hij , door Joachim Hopper
daartoe aanbevolen , Lid van den Raad van het Graafschap Hourgondi , en in 1576 Raadsheer in bet Hof van Friesland. Hij was
in 4591 gehuwd met Cornelia Tiepm a, en overleed in Mei
1603.
Zie Friesche Yolks-Almanak voor 1838 bl. 75 en 76; G a b.
de W al, de Claris. Fris. jureconsultis, p. 18 et 44.
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37.
Achelen ( gram van)
Achenbach (Bernard Filip). . 37.
Acker (Jacobus op den). . . 39.
(Vopiscus Horatius).
39.
Ackersdijk(Mr.Willem Cornelis) 40.
Acronius (Johannes). . . . . . 42.
--- (Johannes).
43.
(Ruardus)
44.
Ada
46.
Adalbert. Zie Adelbert.
Adam (lisle). Zie Villers (Jan de)
Adama (Augustinus Lollius). . 48.
-- (Jacobus).
48.
(Lollius)
49
Adding (Egge).
49.
Haj o). . .
51.
Adenl.
52.
53.
Adela. . e,
53.
Adelaide. Zie Adelheid.
Adelard
57.
Adelart
58.
Adelbaldus
Adelberon Zie. Adelboldus.
.

Adelbert. , een reisgenoot van
Willibrord
58.
een Priester.
59,
--- Graaf van Aalst
59.
Adelbold
59.
Adelboldus. . . ....... 60.
Adelbricus. Zie Albricus.
Adelen (Adelbricus van). . . . 63.
.
Adelfricus. Zie Alfricus.
63.
Adelheide van Kleef
64.
van Gelre
---- van Holland . . . 65.
---- van Poelgeest. Zie
Poelgeest (Adelheide van).
Adelin
66.
Atelin.gus
Adels (Wiert)
66.
Adgilt.
67.
II
68
Adje Lammerts. Zie Lammerts
(Adje).
Admiral (Jacob 1').
69.
--- (Jan 1')
69.
Ado
70.
Adolf Graaf- van den Bergh. 70.
Hertog van Gelre. . . 70.
-- Graaf van Nassa,u. . . 76.
- - van Nassau. . . . . . 77.
---- van Nassau de Ionge. 78.
Graaf van Nieuwenaar.
Zie Nieuwenaar.
Adolfzoon (Christoffel)
81.
Adriaan
81.
Adriaans (Gerardus).
88.
Adriaansz (Adriaan). Zie Metius
(Adrianus).
---- (Cornelis).
89.
(Jacob). Zie Metius
(Jacobus).
---- (Jasper).
92.
(Thonis)
92.
Adriaanszen (Hendrik). . . 92:
Adriani (Arias).
93.
--- (Marcus Jan).
94;
Adrianus VI. Zie Adriaan. VI.
Adrianus de Veteri Busco. . . 96.
Adrichem (Christiaan van). . 96.
(Cornelia van): . . . 97.
Adrichomius (Christianus). Zie
Atirichem (Christiaan van).
Adulfus.
98.
Adulheri.
98.
Adulphus. Zie Adulfus.
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•-98.
Aebinga (Hette van)
Aedgerus (Cornelius). . . . 99.
Aegidii (Gulielmus). Zie Aegidius (Willem).
99.
Aegidius (Petrus).
99.
100.
Aegistus..
100.
Aelberts (Gerrit)
100.
Aelhuysen (Joannes).
Aelst (van). Zie Aalst (van.
100.
Aemilius (Anthonius)
101.
(Robbert).
Aemstel (van). Zie Amstel (van)
102.
Aeneae (Henricus).
Aerssen (Cornelis van). . . . 104.
--- (Cornelis van). . . . 106.
----- (Cornelis van). . . . 108.
(Francois (van). . . 110.
- ----- (Francois van). . . . 113.
---- (Francois van). . . . 113.
Aertgen van Leyden. Zie Klaaszoon (Aart).
Aesgo. .
.

•■•■ •••••■■

-- II
Affaytadi (Cosmo Dell).
Affenstein
A fferden (Pieter van) .
Afhakker (Aegidius of Jillis). 117.
Agge, een, adellijk persoon . 117.
, Abt van Hemelum . 118.
Aggema (Alef). . . . . . . . . 119.
Agileus (Mr. Hendrik). Zie
Agylaeus (Mr. Henricus).
119.
Agricola (Franciscus)
120.
(Rudolfus)
123.
(Wolfgang).
Agron, (AJitoine Nicolas). . . 123.
124.
-- (Pierre)
124.
Agylaeus (Mr. Henricus).
Ahre (Theodoricus van). Zie
Theodoricus.
Ailva. Zie Aylva.
.

.

Aitsema. (Foppe van). Zie Aitzema (Foppe van).

Aken (Arnoidus van). . . . . 131.
Aken (Hendrik of Hein. van). 131.
-- (Jan van). . . . . . . . 131.
Akerboom 132.
Akerlaecken(Mr.Barthold van). 132.
- - (Maria Margareta
van).
132.
Akersloot (Willem).
133.
A kkerman( Hendrik Jan szoou) 133.

Aland. Zie Aloud.
Alardus. Zie Allard.
Alba (Ferdinandus Alvares de

Toledo Hertog van). Zie Alva.
Albada (Aggaeus of Agge). . 133.
(Hette van) .
Albaldus. Zie Adelboldus.

136.

Albemarle. Zie Keppel (Arnout
Joost van).
Alberda (Edzart Reynt *an). 13.6.
(Egbert)
136.
(Reynt)
137.
Albericus. Zie Albricus.
Albert Hertog van Saksen. . 1.38.
-- Graaf van Nassau. . . 144.
-- Graaf van Nassau Wei114.
burg.
145.
-- (Jan).
(Simonsz). Zie Simonsz
(Albert).
--- van Beijeren. Zie Aal-

brecht.
- van Oostenrijk. Zie Albertus.
Alberthoma (Adelgunda). Zie
Ilberi (Adelgunda).
(Albertus). . . . . 145.
( A lbertus).
(Robertus).. . .

Alberti (Joannes)
Albertina, Agnes

145.
146.
147.
151.
152,

Albertus

153.

Albinus ( em ar us).

156.

--- (Bernhard Siegfried) 157.

- (Christiaan Bernard) 160.
--- (Frederik. Bernhard) 169.
Aitsma (Renk). Zie Aitzema
Alblas (Willem van). . . . 162.
(Renk)•
Aitton (Hendrik Arnold). . . 126. Albrecht. Zie Aalbrecht, Albert en Albertus.
Aitzema (Foppe van). . . . . 127.
162.
A lbricus
(Hessel van). Zie AysAlbrucx, (Crispynus van). Zie
ma (Hessel van).
Solbrugge (Crispinus
129.
(Lieuwe van).
-- (Rink of Rienk). . 131. Alekmaar (Mr. Henrick van). 163.
,
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Alaegilius. Zie Adgilt.
Aldegonde (Philips van Maruix,
Heer van St.). Zie Marnix
(Philips van).
Alderkerk (Johannes). . . . . 163.
Alderwerelt (Mr. Joan Carel
van).. . . . ..... . . . 164.
Aleid. Zie Adelheide.
Alen (Jan van)
. 164.
- - (Mr. Paul van). . . . 165.
Alencon (Francois de Valois
Hertog van)
165
Alendorp (Lubbert van)., . 171.
Alensoon (Jan)
172.
Alenson (Hans). . . •
172.
Alewijn (Abraham). . . .
172.
-- (Cornelis). . . . . . 173.
(Jacob Dirkszoon). 175.
(W)
175.
---- (Zacharias Hendrik) 175.
Alexander (Frederik Sigisniund)
176.
Aleyd. Zie Adelheide.
Alfen (Klaas Janszoon van) . 178.
(Kors Janszoon van). . 178.
-- (Willem van). Zie Alphen (Willem van).
178
Alfricus.
Alkemade (Cornelis van).
179.
179.
- (Huych van). .
Alkmaar (Hendrik van). Zie
Alcmaer (Henrick van).
Allamand (Johannes Nicolas
181.
Sebastiaan)
Allamont ( Eugenius Alber182.
tus d').
Allard van Amsterdam. . . 183.
184
-- (Abraham).
185.
(Carolus)
185
Allart (Hendrik)
185.
Allartszoon (Andries) .
Alleman (Johannes Nicolaas
Sebastiaan). Zie Allamand
(Johannes Nicolaas Sebastiaan).
185.
Aller (Willem van).
Allertsz (Andries l. Zie Allarszoon (Andries).
185.
Allinga, (Petrus) !
Alma (Eclard van). . . . . 186.
Almaras (Aaron Exalto d'). 186.
186.
Almeloveen (Jan).

Almeloveen (Theodorus Janssonius van).
186.
Almonde (Adriaan van). . . 189.
--- (Philips van). . . 189.
Alopicius. Zie Vossius.
Aloud.
192.
Alphen (Antonius van). . . 194.
- -- (Daniel van). . . . 195.
--- (Daniel van). . . . 196.
--- (Daniel Francois van) 197.
-- (Dirk van).
199.
(Floris van)
199.
--- Herman van). . . . 200.
-- (Hieronymus van)
200.
- ( Mr. Hieronymus van) - 201.
( Hieronymus Simons
van).
205.
(Jan van).
207.
( Petronella Cornelia
van).
207.
-- (Willem van)
207.
A Rena( Henricus Wiardus van) 208.
Alteras (Laurens Jacobsz.). . 208.
A lthuysen (Jan).
209.
Ailing (Mr. Bernhard). . . 209.
-- (Hendrik)
210.
-- (Jacob)
214.
( oac im)
.. 218.
- (Menso) , Hervormer . 220.
(Menso),Itegtsgeleerde 223.
(Menso), Oudheidkundige
223.
-- (Mr. Willem Arnold) 224.
Alva (Ferdinand Alvarez de
Toledo Hertog van).. . . . 224.
Alveringen (Josua van). . . . 231.
---- (Samuel van). . . 232.
Alvinus (M
233.
Amali.Ze
Amalrada.
233.
Amama (Joachim van)
. 233.
(Nicolaas)
234.
(Sixtinus)
. 234.
Amand.
238.
Amandus van Zirikzee.. . . . 239.
Amelia Glavin van Solms. . . 240.
Prinses van. Anha,lt. . 242.
Ameling (Gerrit). . . . . . . . 242.
Amelisz (Gerard). Zie Hoogeveen (Gerard Amelisz van).
Amelsfoort (Quirinus van). . 243.
Amerom (Hendrik Jan van). 243:
--

)

. .

▪
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Amerongen (Arent Taets van). 243.
Anierongen (Godard Adriaan
van Reede Heer van). Zie
Reede (Godard Adriaan van).
---- (Jacob Taets van). 245.
---- (Jan Taets van). 245.
---- (Johan Taets van). 247.
Amersfoordt (Hendrik). . . . 248.
(Jacob).
251.
Amersfoort (Elias van). . . . 254.
( Everhardus van). 254.
---- (Jacob van). Zie
Thymaeus (Jacobus).
Amesius (Wilhelmus). . . . . 254.
Ameyden (Dirk). Zie Amydenus (Theodorus).
256
Amicus (Petrus).
Amman (Johan Conrad). . . . 256.
257
Ammon (Caspar)
Amo (Antonie Willem). . . 257.
257.
cobus d')
A
A
pie Ampzing.
derik Hendrik). . . 258.
A
261,
Arnpzing (Jacob).
--- (Johannes Assuerus) 261.
262.
( Samuel).
263.
Amstel ( Arent van).
--- (Cornelis Ploos van).
Zie Ploos van Amstel.
261.
(Egbert van).
(Gijsbrecht I van). • 265.
(Gijsbrecht II van) 266.
(Gijsbrecht III van) 266.
(Gozewijn van). Zie Gosewinus van Amstel.
271.
--- (Jan van). .
van Mijnden (Amelis
272.
van).
Amsterdam (Allard van). Zie
Allard van Amsterdam.
---- (Frederik van). . 272.
(llelvicus of Hel van) 272.
(Joannes van). . • . 273.
(Niklaas van). . . . 273.
Amsweer (Doede van).. . . . 273.
Amydenus (Theodorue). . . . 278.
Amzweer (Doede van) zie Amsweer (Doede van)
Anastasius (Johannes). . . . . 278.
280.
Andala (Ruardus)
282
Andeles (Ardries) . •
282.
Andelot (Pierre d')
Andla (Godfried).. .
. . 1-282.
----

.

Andreades (Luctatius Petraeus)
282.
Andreae (Mr. Daniel Hermannus Beucker).283.
(Joachim)
284.
--- (Tobias) , Wijsgeer 285.
--- (Tobias) , Geneeskundige
285.
--- (Cornelis) zie Cornelius (Andreas).
(Joannes) zie Andrieszoon (Johan).
Andreas van Cuyck
286.
- van Oostenrijk.
288.
Andres (Johannes Coenradus 290.
Andries zie Andreas.
291.
Andiiessen (Andreas)
(Anthonij). . • 293.
(Hendrik)
293.
---- (Jacob Johan). • 293.
(Jurriaan)
293.
Andrieszoon (Johan)
294.
Andringa (Gabbe van).. . • . 294.
295.
(Gosse)
(Doris). . • . • • • . 295.
(Regnerus van). . 296.
(Tjaard van). . . . 296.
- (Tjeerd), Teekenaar
van het Verb. der Edelen. 296.
(Tjeerd), Schilder. 296.
(Tin co van). . . . 297.
de Kempenaer (Regnerus Livius van) zie Kernpenaer.
Anfridus. .
297.
Angelis (Gulielmus ab). . . 298.
Angelbeek (C. van)
299.
Angeren (Willem van). . . 299.
Anhalt (Amalia Prinses van
Zie Amelia.
Anianus
300.
.Anjou (Hertog van). Zie Alencon.
Anker (Klaas)
300.
Anna van Brunswijk . . .
300.
- - van Egmond.
307.
-- van Nassau.
307.
-- van Saksen.
307.
Annaland (Joost van St.)
309.
Annesz (Foppe) .
310.
Anraat (Pieter van)
310.
Anscharius (Anske)
310.
311.
Anselmus.
----

.

----

.
.

----

-----

----
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Ansfrid. Zie Ansfridus.
Anske. Zie Anscharuis.
'Anskes (Pier).
311
Anslaar (Wilhelmus).
312.
313.
Anslijn (Nicolaas)
Anslo (Cornelis Claasz). . . 317.
(Reinier)
318
Anthing (Karel)..... .
319.
Anthoniszoon (Adriaan) . . 320.
.
(Cornelis). Zie Antoniszoon (Cornelis).
-- (Jacob). Zie Antonii (Jacobus).
321.
Antiquus (Joannes)
323.
- (Lambertus )
Antonianus (Johannes). . . 323.
Autonides (Hendrik). Zie
den.
---- (Johannes)
323.
(Johannes). Zie Linden.
(Theodorus). . . . 323.
---- van der Goes (Jo324.
hannes)
327
Autonie
(Jonker). Zie Hapt.
327.
Antonii (Jacobus)
Antonis (Adriaan). Zie Metius.
327.
Antoniszoon (Jacob).
(Kornelis). . . . 328.
Apel (Willem Ternooy). . . 329.
Apeldoorn (Jan) 330.
Apherdianus (Petrus). Zie Afferden.
Apitus (Georgius). Zie Episzoon.
Apollonii (Gulielmus).
330
Aponis (Georgius). Zie Episzoon.
Aportanus (Georgius). .
331.
Apostool (Cornelis).
332.
--- (Samuel)
332
333.
Appel (Jacob).
A ppeldoorn (Petrus).
334
Appekus (Jean)
-- (Mr. Jean Henri). 335.
(JohanriesConradus) 337.
Appelman (Barend).
337
----- (Hubert Simonsz) 338.
-- (Jean). ... . . . 338.
Appeltere (Joan Christiaan
van)
339

Appius (Matthias Hayko). 339.
Apsel (Willem van). Zie Apsel.
Aquaveteri (Johannes de). Zie
Palaeonydorus.
Aquiline (Henricus)
340.
Aquilivocanus (Minutius). . 340.
Arcerius (Johannes)
340.
--- (Sixtus)
342.
Arckel (Cornelis van)
343.
Arckens (Everard)
344.
Aremberg (jan. van Ligne Graaf
van). ...... • . . . . . . 344.
Arend Hertog van Gelder. Zie
Aarnout.
Arends (Jan) .
347.
--- (Jan)
... 349.
--- (Roelof)
350.
Arendsen (Jan). Zie Arends.
Arents (Hendrik). Zie Aquilius.
(Thomas). . ,
350.
Arentsz (Jan). Zie Arends.
Argenteau van Hermalle (Johan van)
351.
Arkel (Folpert of Folbert
van).
351.
(Jan Heer van). . . . 352.
--- (Jan II of V Heer van) 353.
(Jan III of VI Heer
van). ........ . . . . . 353.
(Jan V of VIII Heer
van)
354.
-- (Jan VII of X Heer
van)
354.
(Jan X of XIII Hser
van). ...... . . . . . . . 355.
-- (Jan XI of XIV neer
van)
355.
-- (Jan XIII neer van) 357
-- (Jan van), Bisschop. Zie
Johannes IV.
(Kornelis van). Zie Arckel
363.
(Otto Heer van). . . 363.
-- (Willem van)
366.
Arkstee -( Hendrik Kornelis) 368.
Armenius (Balthasar Hydoraeus). . ...... . . . . 368.
Arminius (Jacobus).
369.
Arthenteros (Thomas). .
375.
Armstrong (Thomas). . . . 376.
Arnald, Zie Aarnoud.
Arnaldus (Georgius)
376.

.

.

.

.

.

.

.

•
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Arnaud (George d')

376
Arnauld (Hendrik Karel). . . 378.
379
Arnault (Hendrik).
Arnhem (Godefridus van). . 379.
-- (Johan Baron van). 379.
(Zeger of Seger van) 382.
Arnoldi (Cornelis). Zie Comelisz.
- (Michael).
382.
(Nicolaas)
383
Arnoklus Hertog van Gelder.
Zie Aarnout.
I van Isenburg. . 385.
II van Horn . . . 386.
Nylen. 388
(Georgius). Zie Arnaldus (Georgius).
Roterodamensis. Zie
Rotterdam (Arnoud van).
Arnoud Graaf.
Hertog. Zie Aarnoud.
Arnoudsz (Pieter). Zie Aartszen.
Arnoud van Monnickendam.
Zie Monnickendam.
--- van Rotterdam. Zie
Rotterdam.
Arnout (Hendrik). Zie Arnault.
Arnts (Hendrik). Zie Aquilius.
Arntzenius . (Diederik Johan
A gatus).
388.
---- (Hendrik Jan). 390.
- - (Hermannus ). . 392.
----- (Jan)
393.
---- (Jan Otto). . . . 394.
(Otto).
395.
(Mr. Pieter Nicolaas)
396
(Robert Hendrik) 397.
Arnulphus, Zie Aarnout.
Arp (Jan van)399
Artichofsky (Christoffel) . . . 399.
Artopaeus (Franciscus). . . . 401.
(Rudolphus). . . . 401.
Arum (Dominicus van). . . . 402.
Arundine (Johannes ab). • . . 403.
Arxhouk (Johannes van). 403.
As (Jan van). Zie Assen.
A sch (Pieter Jansz van). . . . 403.
-- van Wijck ( Huibert Matthijs Adriaan Jan van). . . 404.
Ascon.
406.

bin.

.
407.
Asewijn (Reinhardt van). . 409.
Asinga A scon
410.`
Asinga (Entes). Zie Entes ( Asinga).
A speren (Filips Jacob van Boetzelaer,, Heer van). Zie Boetzelaer.
(Folpert van)
411.
(J, d')
411.
(Reijer van)
411.
Reynerus van . . . 411.
Assenbergh (Harmanus). . . 411.
Asseldoncq (Joannes van).. 413.
A sselier (Johannes).
413.
Asselijn (Jan).
413.
- -- (Thomas)
414.
Assen (Jan van)
415.
-- (Jan Walther van). . 416.
-- (Johannes van)
416.
- (Wijnandus van). . • 416.
Assendelft (Adriaan van) , Pensionaris van Haarlem . . . 417.
(Adriaan van), Pre dikant
417.
---- (Claes van). Zie Assendelft (Nicolaas van .
(Cornelis vim).
418.
- (Gerrit van) . . . 419.
---- (Hugo van) . . . 419.
(Nicolaas van). . 420.
(Paulus van). . . 421.
Asser (Carel)
421.
(Mozes Salomon). . . 427.
Assonleville (Christoffel van) 428.
Ast (Bartholomeus van der) 429.
Athalbaldus. Zie Adelboldus.
AthiaA (Joseph)
429.
Athlone (Godard van Reede
Graaf van). Zie Reede.
Atlanus.
430.
Aubermont (Charles d') . . 430.
Aubigny (Gilles de Lens Baron
d'). Zie Lens (Gillis de).
Aubreme (Alexander Karel Joseph Gislain d')
430.
Auckama (Pieter Sybrants). 432.
Aufridus. Zie Ansfridus.
Augustini (Jan).
433.
Aukes (Douwe).. . . . . . . 433.
Auletius (Alardus)
435.
Aurelius (Cornelius)
485.
436.
Asdonk (Gijsbertus van der) 407. Aurifaber (Aegidius)
.

.

---

.

----

-----

-

----

.

.

Asega.

•
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437. Aylva (Hans Willem Baron
,wean (Adriaan)
43 7.
Avelen (J. van der)
Avennes (Guido van). Zie Guido.
Avennes (Jan van). Zie Jan II.
Avercam (Hendrik van) . . . 437.
Averhoult (Jan Anthony d'). 438.
Averkam (Hendrik van). Zie
Avercam.
Avesnes (Guido van). Zie Guido.
- (Jan van). Zie Jan 1I.
Avila (Sanctius d').. . . . . . 439.
Axel de Seny (ja* Honorius
441.
van) .
442.
Axonius (Joachim).
442.
Aykama (Tjalling)
442.
Aylva (Alef van).
(Douwe van) tot Born442.
werd
(Douwe van), Grietman
443.
van West-Dongeradeel
(Douwe van) , Grietman
van Leeuwarderadeel. . . . 444.
(Epo van) , Grietman
van Wonseradeel
444
(Epo van), Grieman van
445
van het jildt '
-4(Epo van) , Grietman
445.
van Kollumerland
-- (Ernst van).
446
-- Ernst Frans van).
446.
447.
Ernst Sicco van).
(Hans Willem van). 448.
448.
-- (Hans Willem van)
.

.

.

-

van), de gouden. Aylva . • 450.
(Hans Willem Baron
van), neer van Waarden
-

4
451.
(Hessel Deuwe Ernst
452.
van)
453.
(Hobbe van)
453.
(Hobbe van)
(Hobbe Esaias van). 455.
455.
(Sicco Douwe)
(Sjurd of Sjoerd) . . 155.
(Sjoerd)
456.
(Tjaard van) , Grietman
van Dantsmadeel . . . • . . 456.
(Tjaard van), Hoofd der
Vetkoopers
. 457.
-- (Tjaard van) , Grietman
van Wonseradeel
457.
burg

-

(Ulbo van) , Grietman
van Baarderadeel
457.
(Vlbo , Baron van),
-

Grietman van Idaarderadeel 458.
(Watse van)
458.
(Wijbrand van). .
458,
459,
Aysma ( Doeke van)
(Fokke van). - . . 460,
(Hessel van)
460,
(Sibold van). . . . . 462
Aytha (Bernardus Bucho van) 462'
463
(Bucho van)
463'
(Gerbrand van).. .
464
(Rintje van) .
464
(Wigle van)
471:
(Wijbrand van). .
-

