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G.
GAAL (BARENT). Zie GAEL (BARENT).
GAAL (THoMAs), zoon van George Gael of G a al, een
hoofdotlicier in Engelsche dienst werd to Dendermonde den
eden Julij 1739 geboren. Zijn vader had zich , na het bekomen
van pensioen , te Delft nedergezet , alwaar hij privaat onderwijs in de doode talen gaf, en waar de jonge Gaal bij een
behangselschilder in de leer besteld werd. Later zette hij zich
als zoodanig te Middelburg neder, aaar hij tevens in 1778
medeoprigter was van het teekencollegie, en de betrekking
van Directeur van , en onderwijzer bij , hetzelve eenigeii tijd
waarnam. Hij schilderde , in eene breede manier, vogels en
bloemen , en nu en dan ook portretten. Hij overleed te Middelburg den 16den Julij 1817. Zijn zoon volgt.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev. en
Werk. der Kunstsch.

GA AL (PIETER) , zoon van den voorgaande , geboren te
Middelburg den 19den Julij 1769. Na eerst van zijnen vader,
daarna bij J. Perk ois, eenig onderwijs in de kunst ontvangen te hebben , vestigde hij zich te 's Gravenhage , om zich
aldaar,, onder de leiding van den landschap- en dierenschilder
H. W. Schweickbardt, in de schilderkunst te bekwamen.
Het vertrek van dezen leermeester naar Londen deed hem naar
Middelburg terugkeeren , waar hij zich door het vervaardigen
van eenige zaalstukken en landschappen gunstig onderscheidde.
Hij bezocht ter verdere volmaking Engeland , Frankrijk , Italie ,
Zwitserland en Duitschland , en zette zich daarna voor goed
te Middelburg neder. Hij bewoonde des zomers een buitenverblijf te Oost-Zouburg , en vond daar ruinie stof voor zijne
studien en voor het vervaardigen van vele uitvoerige landschappen met figuren en vee gestoffeerd , die op verschillende tentoonstellingen algemeene goedkeuring verwierven. Veelvuldig zijn de
portretten, familiestukken en andere voortbrengselen van zijn zuiver,, bevallig en meesterlijk kunstpenceel , die het sieraad van vele
vertrekken en kabinetten uitmaken en waardoor hij zijn kunstroem voor altijd gevestigd heeft. Hij overleed in zijne geboortestad , den 13den Januarij 1819. In de zaal waar bet Provineiaal
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Geregtshof van Zeeland deszelfs zittingen houdt , bevinden zich

van hem twee stukken in 1804 vervaardigd , het eene voorstellende: Mozes dear hij met de tafelen der wet van den berg
komt, en het andere het Beeld der Geregtigheid.
De oudste zoon van Pieter Gaal, Jacobus Cornelis,
is mede een verdienstelijk schilder, vroeger te Middelburg
thans nog te Kampen gevestigd. Diens zoon volgt.
1819. D. I. bl. 69 ; Immerzeel,
Zie _'gem. Konst- en Letterb.
Lev. en 'Perk. der Kunstsch. ; Kramm, Lev. en Werk. der Kunstseh.

GAAL (J. J. B.) , zoon van Jacobus Cornelis Gaal
en alzoo kleinzoon van den voorgaande , werd te Middelburg
in 1825. of 1826 geboren. Hij was een verdienstelijk beoefenaar der Oostersche talen , en ware hij niet op jeugdigen
leeftijd door den dood aan de wetenschap ontvallen , dan
had deze nog veel van hem te verwachten gehad. Hij overleed
te Delft den 10den IVIaart 1854, en maakte zich , behalve
door onderscheidene bijdragen in tijdschriften , met roem bekend door het met den hoogleeraar F. G. J. J u y n b o 11 naar
Arabische Codices uitgegeven Lexicon geographicum, waarvan
het eerste stuk te Leiden in 1850 in 8° verscheen en thans
in drie deelen compleet is. Hij schreef ook:
P. J. Veth,
Inhoud der Hebreeuwsche spraakkhnst door
Amst. 1848.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch. D. II. bl. 521; Algem.
Konst- en Letterb.
1854. bl. 81; Brinkman, Naaml. van Bock.
1850-1854. artik. J uynboll.

GAALEN. Zie de personen van dien naam op GALEN.
GAASBEEK (JAKOB VAN ABCOUDE Heer, van) dien wij albier plaatsen , omdat hij op zijn waren naam , waaronder hij
bij de meeste geschiedschrijvers echter niet voorkomt, in dit
woordenboek niet vermeld is. Hij was de zoon van Z wed e r
van Abcoude en van Anna van Leiningen, en stelde
zich op eene onregtvaardige wijze in het bezit van de heerlijkheden Abkoude en Wijk bij Duurstede, waarbij hij die van
Gaasbeek , Putten en Strijen voegde. Hij behoorde tot de
Kabeljaauwsgezinde Edelen , en vatte met Willem van E gm o n d, bij den dood van Jan van Be ij er en, in naam
van Hertog Jan van Brabant , de teugels van het bewind
in Holland op. Door laatstgenoemde werd hij in 1425 tot
Stadhouder van dat gewest benoemd en hij bande de Hoeksche
Edelen uit Holland, beschreef heirvaart, om de plaatsen en
sterkten die de zijde van J a k o b a van Be ij e r e n hielden
tot onderwerping te dwingen , en sloeg in 1425 het beleg
voor Schoonhoven , hetweli'hij in Augustus van dat jaar moest
opbreken. In het vervolg door Fili ps van Bourgond ie,
wiens gunsteling hij was , van het stadhouderschap ontslagen,
werd hij den 13den Augustus 1428 door dezen tot lid van
den regeringsraad aangesteld.
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Hij maakte zich vervolgens beroemd door in September
1441 te Utrecht een steek- of tournooispel aan te leggen ,
waar hij boven andere ridders uitmuntte. Hij werd in 1449
wegens verzet tegen Bisschop Rudolph van Diepholt
gevangen genomen , doch op verzoek van Jan van Lannoi,
Stadhouder van Holland en Zeeland , en met afstand van vele zijner heerlijkheden, ontslagen , doch gebannen. In 1455 door Bisschop G ij sbrecht van Br ed er o de teruggeroepen , geraakte
hij weder in het bezit zijner goederen, en strafte in 1457 de wederspannige burgers van Wijk bij Duurstede. V erder wordt zijn
naam in de geschiedenis niet vermeld en hij is omstreeks
1459 overleden. Hij was gehuwd , eerst aan Johanna van
Ligne,daarna aan Margaretha van Schoonvorst,doch
stierf kinderloos. Zijne heerlijkheid Abkoude en de stad Wijk
bij Duurstede , met het slot , vervielen aan het Sticht , welk
het vruchtgebruik dezer goederen voor veertienduizend gulden
van hem gekocht had. De bastaard A n t ij van B o u rgondie betwistte evenwel later dat eigendomsregt , en de
Staten van het Neder-Sticht waren , op aandrang van K a r el de
Stoute, genoodzaakt andermaal daarvoor nog dertienduizend
gulden aan hem uit te betalen.
In hoeverre het verhaal waar is , dat Jakob van Gaa sbeek zijn eenigen zoon in drift met zijn stok zoodanig op
het hoofd sloeg dat deze het bestierf, durven wij niet beslissen.
Zie Burman, Utrechtsch. Jaarb. D. I. bl. 87, 88, 103, 106, 241,
1). II. bl. 11, 42, 131-134, 296, 344, 395; (van Heussen en
van R h ij n) Oudhed. van Deventer , D. II, bl. 49 ; H o o g s t r a ten,
Woordenb.; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 360, 361, D. II.
bl. 583 ; A rend, 4lgem. Geschied. des Vaderl.
I). II. St. II. bl.
496, 504, 518, St. III. bl. 87, 98, 102; Kronijk van het Hist. Gen.
te Utr. D. V. bl. 286, D. VII. bl. 276, 278, van der Chijs, de
Munten van Holt en Zeel. bl. 156; De Navorscher D. I. bl. 154,
184, 185, 209, 210.

GAAYMANS (WILLEm. GIJSBERT). Zie over hem het artikei van Arnold Chris tiaan Leopold van Dirckinck
in het 4de deel bl. 184 van dit Woordenboek.
GABBEMA (Eno) behoorde tot de verbondene Edelen ,
was in 1572 Vaandrig en hielp Sneek aan 's Prinsen zijde
brengen.
Zie te Water, Hist. van het verbond der Edelen,

D. II. bl. 405.

welligt een afstammeling van
den voorgaande , was de zoon van Abbe F re erks Gab be ma.
Hij werd in 1628 te Leeuwarden geboren , en studeerde te
Leiden en te Utrecht. Bij de beoefening der letteren voegde
hij de studie der regten en hij verkreeg laatstgemelde wetenschap den graad van doctor , na verdediging van zijn proefschrift : De Jure Naturali, Gentium etCivili. In het verzamelen ,
schrijven en uitgeven of bezorgen van boeken vond hij zijn
genoegen. Hij werd den 28sten Mei 1659 door de Staten van
1*
GABBEMA (SIMON ABBES)

.
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Friesland aangesteld tot historieschrijver van dat gewest. Als
zoodanig werd hij door Joann es van der Wae ij e n , hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker opgevolgd , nadat
bij in 1688 overleden was. Hij vermaakte zijne boeken en
handschriften aan zijne eenig overgeblevene zuster, , uit welker
nalatenschap zij aan het Gabberna-Gasthuis te Leeuwarden zijn
overgegaan. De bestuurders van dit gesticht, tevens voogden van
het Old Burger Weesbuis , behben bet gebruik dezer talrijke
stukken van groote geschied- en letterkundige waarde , voor
eenige jaren afgestaan aan het Friescli Genootsehap, en worden
ze in Frieslands Kabinet van Oudheden op het Paleis van Justitie te Leeuwarden bewaard , met bijgevoegd Inventaris en
Leven , in 1835 opgemaakt door den Beer W. Eekho ff.
Ongetwijfeld bezat G abb em a groote verdiensten. Hij was
„opgepropt vol van geleerdheid , evenwel soberkens bedeeld van
gezond oordeel en ledig van alien goeden smaak." Hij beoefende de Grieksche en Latijnsche letteren , de Friesche 0111,
de Latijnsche en Nederduitsche dichtkunde , de geschiedenis ,
voornamelijk die van Friesland en de plan tenkunde. Van dat
alles kunnen de door hem gesebreven en bezorgde werken
getuigen , waarvan wij bier de lijst laten volgen.
T. P e t r o n i i A r b i t r i Satyricon et diversorum Podarum
-

luszcs in Priapum, item Pervigilium Veneris zlusoniique cento
nuptialis et Cupido cruci ajixus , Ultr. 1654. 6°.
Catullus, Tibullus et Propertius, cum selectis variorum commentariis , Traj. 1659. 8°.
Viglii Zwichemii ab Aytta Epistolae Foliticae et Historicae ad Joachimum Hopperum, Leovard. 1661. 12°.
Epistolarum ab illustribus et claris viris scriptarum centuriae
tres. (Inas passim ex autographis colleyit ac edidit S. A. G a bbema, Harl. 1663 12 °.
Sotnrnige exemplaren dragen als plants en jaartal van uitgave Groningen 1666. Het werk zeif werd, verrneerderd met
twintig brieven , lierdrukt te Harlingen 1669. 12°.
Gijsbert J apiks Friesche .thjmlerije, tae uitgave , Leeuwarden 1681. 4° Het tweede deel werd door G a b b e m a er bij
gevoegd.

.&iesche Lust-Gaarde ofte Boom- Heester- .Bloem- en .KrugdWaarande , bestaande uyt der Gewaszen Beschryvinye , die in
Hoog- en Neder- Duyds land- en de aangrenszende Landschappen
bekent zijn, Leeuw. 1686. 4°.
Het hooglied Salomons in rim gesteld , Leeuw. 1654. 4°.
Dit is het eenige gedicht door Gab bema afzonderlijk uitgegeven. In Klioos Kraant (Leeuw. 1657), D. I en II , in
den Hollandschen Parnas (Artist. 1660) en in de werken van
J. N ij enborch worden mede Nederduitsche verzen van hem
gevonden die echter zeer beneden het middelmatige zijn.

Prerhaal van de stad Leeuwaarden , waar in niet alleen den
oorspronq enz. der stad word] aanyeweezen, maar ook de twis-
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ten en oorlogen die zij gevoerd heeft enz., van den jaare 1190

tot 1573, Franek. 1701. 4° m. pl. Dit werk komt voor ook
met anderen titel :
S. A. G. Historie van Friesland enz. Alsnzede een net verhaal van de Naarn , Oorsivrong , en eerste Opkomst der Stad
Leeuwaarden. Ales met Oorspronkelifkke bewijsstukken bevestigt.
Oovergezien , in 't ligt gebragt, en met een voorreeden en noodige
bladwyzers verript door T. G u t b e r leth, Gouda , (ook Franeker) 1703 4°. m. pl.
Nederlandsche Watervloeden, of naauwkeurige beschrijving
van alle watervloeden voorgevallen in Holland , enz. Nu in 't
ligt gebragt en met breede aanteekeningen voorzien door Tobias
Gutberleth. Hier agter 4. 21 bijgevoegt de leevens van W i 1Iebrord en Bonifaas, eerste christen geloofsverkondigers
in Nederland, Franck. 1703. 80. in. pl. (sommige exemplaren
dragen als plants van uitgave Gouda).
',pen s , Bibl. Belg. p. 1097.
Zie Pars, Naamrol , bl. 350, 351;
'
Sehriften van dieversen in1098 ; Analecta, qf eniye oade ongedrukte
houd tot Priest. alleen specterende (Leeuw. 1750. 40) bl. 39; G tither1eth , in de voorrede v6 6r Gabbema's Hist. van Friesl.; Sjoerds,
Beschrijv. van. Friesl. D. I St. I. bl. 316; Saxe, Onornast. Liter. T.
V. p. 17, 18 ; van Kampen, Geschied. der Ned. Lett. en Wetensch.
D. I. bl. 423; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Diehl. D.
II.b1.357;11albertsn01,Hu/deacin GysbertJapiks,St.I b1.25—
28; de Wal, Orat. de dor. iris. Jurecons. p. 43, Annot. p.179-187,
Add. 412. Cat. van de Bibl. der ifaa/sch van Ned. Letterk.te Leid. lste
Bijv. bl. 51, tae Bijv. bl. 114 ; Cat. van de Bibl. van Friesl. bl. 191, 354 ;
Kist en Royaards, Arch. voor Kerk. Geschied. D. V III. bl 448;
Dezelfdpn, Ned. Arch. voor Kerk. Geschied. 1). VI. bl. 407 ; Kron. van
het Hist. Gen. to Utr. 1). XI. bl. 122. 152-158; van der Wits,
de Munten van Friesl. enz. bl. 121.

GABBES (JELMER.) is, volgens den Heer v an G r o n i n gen,
hoogst waarschijnlijk de zelfde als de Hoprnan , die bij onze
geschiedschilvers onder den naarn van Jel me r voorkomt.
V a n H a r e n noemt hem een Waal , en Carolus meldt dat
hij in Ameland geboren is. Is dit laatste zoo , dan is
het to betwijfelen of hij dezelfde is met Jelmer van Vli eland, bij W i n s e m i a s genoemd. Misschien is J e 1 m e r Co mpasmaecker dezelfde als Gabbe s. Van dezen wordt gerneld
dat bij, in Februarij 1572, met Spieringh, Aleinert Vries
en Gerrit van Gork um, ieder met een schip , in het Vlie
lag. Zij hadden twee schepen geplunderd, en J e 1 m e r Co mpasmaecker was op Vlieland geloopen en zeer krank. Hoe
dit zij , Jelmer Gabb es diende als kapitein onder den Heer

van L u m e y , met wien hij Engeland verliet , .en onder wien
hij den Briel hielp innetnen. Hij vertrok daarna met zijn schip
naar de Friesche kust , enhad vervolgens deel aan de verovering
van Dokkum in September 1572. Wel had hij zijn yolk voor die
onderneming geweigerd , maar S i p p e Scheltema, een moedig

voorstander der vrijheid, had hem eindelijk daartoe overgehaald.
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Omtrent zijn verder lot is niets bekend. Is hij werkelijk de zelfde
met J e l m e r van V 1 i e 1 an d, dan verlOor hij kort daarna
zijn schip en misschien zijn levers , bij een inval in Vlieland
door twee honderd Walen van C a s par d e Roble s.
Zie Winsemius, Hist.L.II.p.159; Carolus, de rebus G. A.Robles, p. 85; Bor, Ned. Oorl. B. VI. bl. 365 (265); van Groningen,
Geschied. der Watergeuz.
bl, 126, 127 , 455 , hier door ons gevolgd ,
van Vloten, Nederl. opstand tegen Spanje, D. I. bl. 328, I). II. bl. 80.

GABBINGA (ROMMERT en SYTZE) ook Gab b e ma genoemd;
van hen is reeds op het artikel Agg e in het eerste deel van
dit Woordenboek gehandeld. Rommert, de vader, , was in
1442 en vervolgens de aanvoerder der Schieringers in Westergo , en hielp in 1445 de Vetkoopers in den toren van
Workum belegeren. Zijn zoon S y t z e werd den 5den October
1453 in Gaasterland door de Vetkoopers vermoord.
Zie Sjoerds, Friesche Jaarb. D. V. bl. 243 ; Arend, Algem.
Geschied. des Vaderl. D. II. St. III. bl. 199 , 203 , 208 ; dit Woordenb.
D. I. bl. 117. 118.

GABRY (PIETER) was eerst tweede Landvoogd van Amboina en van 1719 tot 1721 Landvoogd van Banda. Levensbijzonderheden zijn er van hem niet bekend.
Zie V al.en tij n, Oud en Nieuw Oost-Ind. (Nieuwe uitgave) D. III. M. 96.

GABRY (BARTHOLOMAEUS) werd in 1772 predikant te .Acquoi,
vertrok van daar in 1776 naar Heenvliet , werd in 1808 emeritus
en overleed er in 1819 Hij was de laatste Coccejaansche prediker ,
die met zijne leerredenen in openbaren druk verscheen onder
den titel van :
Bundel van heilige keurstofen , Arnst. 1785. 8°.
Zie A r r en b e r g, Naamreg. van Ned. Boek. ; Brans, Hondertjarig
Naamreg. bl. 130 , 167 ; Y p e ij , Geschied. van de Kris,. Kerk in de
18de eeuw, D. VIII. bl. 497-499 , 654.

GABRY (PIETER) werd waarschijnlijk in bet begin der
achttiende eeuw geboren. Hij was meester in de regten en
tevens een bekwaam sterrekundige , die zijn gewoon verblijf
te 's Gravenhage hield. Zijne menigvuldige sterrekundige
waarnemingen zijn in de werken der Haarlemsche Maatschappij
van wetenschappen en in de Philosophical Transactions bijeen
verzameld. Deze waarnemingen zijn getiteld :
Mercurius boven den ,gezichteinder naa zonne-ondergang , en naderhand den Eden van Bloeimaand 1753 op den zonneschiif
waargenomen in 'e Gravenhage. In de Verh. der Haarl. 3faatsch.
D. I. bl. 417.
Waare afbeelding van een zeer zeldzaam verschynsel , op den
18(le van Wynmaand 1753 des morgens tusschen 9 en 10 uuren
'8 Hage maar ook
te gelijk met twee byzonnen , niet alleen in
op andere plaatsen gezien. In dezelfde Verh. D. I. bl. 426.
.De zonsverduistering den 26sten van Wynmaand 1753 waargenomen in '8 Hage. In dezelfde York. D. I. bl. 429.
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Aurora boreali8 observata. In de Philos. Transact 1741.
Observatio cujusdam meteori igniti in8tar chasmatis facta ,
Hagae-Comituna 1758. Dec. 21. In de Philos.. Transact. 1763.
Delineatio et Observatio aurorae boreali8
1757 , Sept. 16,
In de Hem. Say. etrang. T. IV. 1763.
Zie Poggendorff, Handwortenb. zur geschichte der exacter Wissenschaft. Leipz. 1859.

GABRIEL (PETRus), of G a b ri e 1 s, ook Petrus G abri el Schagius de Vlaming genoemd, was een der eerste
en ijverigste predikers van de gezuiverde leer in ons vaderland , en zijn naam verdient daarom voor de nakomelingschap
in eere bewaard te worden. In Vlaanderen geboren was hij
eerst monnik, had zijn orde verlaten en was tot de Hervorming overgaan. Met groot gevaar predikte hij reeds in 1545
de reformatie in deze landen , en was omstreeks 1564 de
eerste predikant der Bragsche hervormden. Niet lang mogt
hij als zoodanig aan het hoofd staan eener door hem aldaar
gestichte gemeente, daar zijne volgelingen jammerlijk uiteen.gedreven en hunne gemeenschapsoefenini , voor en op den 25sten
November 1565 gestoord werd. Hij zed', wien niemand meer,
uit vrees voor straf, durfde herbergen of onderhouden , was genoodzaakt te vlugten. Hij week naar Antwerpen „alwaar zijne
dienst der gemeente zeer wel te stade kwam." Wel hield hij
het nog eenigen tijd , tot den 16den April 1566 , vol, om 66ns
om de veertien dagen in het geheim voor zijne gemeente te
Brugge te prediken , maar ook weldra werd hij genoodzaakt
dit te staken. In laatstgenoemd jaar was hij met zijne vrouw
naar Amsterdam overgekomen , woonde aldaar in de Engelsche steeg.; , en verklaarde er elken zondag den Heidelbergschen Catechismus , onder gevaar van vervolging. Van daaruit deed hij ook Hagepreeken voor duizende menschen te
Overveen , Alkmaar , aan de Hoornbrug en te 's Hage.
Vervolgens bragt men hem naar Utrecht , om bij Oostbroek
te prediken. Zoo groot was 's mans ijver, , dat hij , hoewel
zeer klein en zwak van persoon , omtrent vier uren lang in
een zeer heeten zonneschijn , voor stokken , in de aarde gestoken , welken hem tot predikstoel dienden , predikte. Nog
in 1566 werd hij predikant te Amsterdam , en nu meer vrijheid verkregen hebbende en zelf door Burgerneesteren in bescherming genomen zijnde , bediende hij met veel lof zijn
ambt , totdat hij in 1567 genoodzaakt werd om de vervolging
te ontwijken. Hij begaf zich naar Emden en stond aldaar de
predikanten in de bediening des woords ter hulpe. Door zijne
gemeente , waarvan een deel met hem gevlugt was , onderhouden, en alzoo aan Naar nog verbonden, werd hij in 1572
bij leening aan de gemeente te Delft afgestaan , alwaar hij
in Augustus 1573 overleed. Hij was in de Grieksche en Latijnsche talen tamelijk ervaren , kende , zoo zegt men , de zendbrieven van P a ulu s ten naaste bij van buiten , was met de
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godgeleerde geschriften van zijnen tijd beketid , en predikte
alzoo met krachtige argumenten. Hij was de vriend en geestverwant van den verrnaarden Petr us Blocciu s. Zijne afbeelding , zooals hij predikte te Overveen , ziet het licht in
de Wonderen des Alderhoogsten door Abraham van de
Velde, tegenover bl. 368.
Zie Brandt, Hist. der Reform. D. I. bl. 149, 315, 321, 322, 328,
378, 385, 459; Le Long, Hist. der Reform. van dimst. bl. 526,
527; van Bleyswijek, Beschnjv. van Delft , bl. 409, 441, 442,450;
agenaar, Beschrijv. van Awl. (Octavo uitgay.) D. III. bl. 153,
160, 260; Soermans, Kerk. Reg. der p•ed. van Zaid-Holl. bl. 35;
's Gravezande, twee honderd jarige,Geclacht. van het eerste ,$'yno de
bl. 1-3 ; Kist en
te Wesel, bl. 88; Croese, Reg. der pred. te
Royaards, Ned. Arch. voor Kerk. Geschied. D. II. bl. 40, D. V.
bl. 388, D. VIII, 188 ; Berigt. van het Hist. Genootsch. te Ufr.
IV . St. 2. bl. 71; Jans:s e n , de Kerkherv. te Brugge , D. I. bl. 12-14,
D. II. bl. 125, 135.

GABRIEL (PAUL JOSEPH) was de zoon van eenen Luikschen ornarnentsnijder , te Amsterdam gevestigd , en werd aldaar in Junij 1785 geboren. Bij zijnen vader leerde hij de
gronden der teekenk unst , en bekwaam zijnde orn miniatuur
portretten te vervaardiffen vertrok hij op twintigjarigen leeftijd , ter verdere volmaking , naar Parijs , van waar hij na een
verblijf van twee jaren wederkeerde. Zijn vader, door ziekte
verhinderd eenig beeldhouwwerk of te maken , waagde hij het
dien arbeid op zich te nemen , en hierin rat ongelukkig slagende legde hij zich nu meer en meer op de beeldhouwkunst
en de daaraan verwante kundigheden met ijver toe, en behaalde , bij de Maatschappij Felix Meritis , den prijs op een
boetseersel naar den Gladiator Borghese. Als kweekeling, door
eene gunstige beschikking van Koning Lode w ij k Nap oleon daartoe in staat gesteld , vertrok hij in 1809 naar Parijs , genoot de lessen van den verrnaarden beeldhouwer Pierre
Cartellier, won bij het Fransche Instituut den eereprijs
op eenen geboetseerden Hercules, worstelende met den Ordenser slier, en begaf zich daarna naar Italie , waar hem de
raad en de vriendschap van den wereldberoemden Can o va
ten deel vielen. Hij keerde vervolgens in 1813 te Amsterdam terug, en werd er tot stadsbeeldhouwer aangesteld. De
kunstwerken door hem vervaardigd strekken tot bewijzen van
de hoogte waarop hij het in zijn yak had gebragt. De voornaamste zijn:
Ben jongeling , een splinter uit den voet trekkende.
De Borstbeelden van Pieter Cornelisz. Hoof?, Christiaan Huygens, Boerhave, de Groot en Rubens , alien in de boekerij van bet
voormalig Koninklijk Nederlandsch Instituut geplaatst , en in
de zaal van dat Instituut:
De busten van Koning Willem I en van den Admiraal van
Kinsbergen.
De Kweekschoolvoor de Zeevaart to Amsterdam bezit van hem :
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Het Borstbeeld van de Ruiter.
Tot zijne kapitale stukken behooren : De marmeren Graflombe van Joan Meerman, in de St. Pieterskerk te Leiden.
Het Praalgraf van Kinsbergen in de Nieuwe kerk te Amsterdam.
Het Geclenkteeken , ter eere van den dichter R. &ilk op de
begraafplaats te Zwplle.
Behalve deze vervaardigde Gabriel nog :

De Busk van Mevrouu, Waltier.
De Busle van Gijsbert Japiks.
Een rustende Mercurius.
He standbeeld van Koning Willem I le paard:
Hij was beeldhouwer van Koning \V i 11 e in I en sedert 1820
lid der 4de klasse van het voormalig Instituut , alsmede Directeur van het onderwijs in de beeldhouwkunst bij de Koninklijke Academie te Amsterdam , in welke betrekkingen bij hoogst
nuttig werkzaam was, tot aan zijnen dood , die den 3lsten
December 1833 to Amsterdam plaats had. Hij wercl , behalve
om zijne uitstekende talenten . om zijne nederigheid , eenvoudigheid en zachtaardigheid van karakter,, algemeen geaclit en
bemind. Zijne afbeelding ziet het licht.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schilderk. D. III. bl. 259-264 met porir.; Alyern. Konst- en Letterb.
1834. D. bl. 18, 19; Aanh. op het Woordenb. van Nienwenhnis,
in voee; Immerzeel, Lev. en IVerk. der Kunstsch.; Kramm, Lev.
en Werk. der Kunstsch.

GADELLE (JAcosu) was omstreeks 1700 een beroemd
schrijfmeester te Amsterdam. Er zijn van zijne kunst nog
fraaije stukken voorhanden. Zijn lof als kunstenaar is bezong,en
door F e i t a m a in het Stainboek op de papieren snijkunst van
Joanna K oerte n. Zijne afbeelding ziet het licht.
Zie genoemd Stamboek (Amst. 1735. 80) bl. 187 ; C o l l o t d' Esenry,
troll. roem, D. I. bl. 123 ; Sehotel, Aoondstonden, bl. 79, 117;
de Navorscher, D. 1. hi. 314, D II. bl. 141 , 142 ; M , Cat.
van Portrett. bl. 89.

GAEL (CLAEs), afkomstig uit een aanzienlijk Haarlemsch
geslacht , was de zoon van Huig Gael, Burgemeester van
Leiden en van M a r ij tj e P a et s. Ook hij bekleedde na den
dood zijns vaders in 1575 dezelfde waardigheid , en zag zich
in 1576 met Paulus Buys naar Gouda gezonden , tot onderzoek naar de geldelijke omstandigheden van die stad.
Zie van Wijn, Aanm. en Biiv. op
nit medegedeelde berigten aangevn Id.

W at,g en a ar , D. VII. bl. 32,

GAEL (JoHAN), of G aeli us , afkomstig uit het zelfde
geslacht , werd to Haarlem in 1575 geboren , was regtsgeleerde en overleed den 3den Junij 1621, volgens sommigen na
het verliezen van zijn verstand. Hij schreef.

Tractatus de Testamentis et jure Codicillorum , Lugd. Bat.

1617. 8°.
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.Refulatiuncula lalinae epistolae
Belgici8.
Zie Foppens, Bibl. Belg.
Haarl. D. IV. bi. 27.

Justi L i p s i i de Inducii8

p. 644; Koning,

Tafereel der stad

GAEL (BARENT) , afkomstig uit het zelfde geslacht , werd
in 1640 te Haarlem geboren , en in de schilderkunst door
Philip Wouwerman onderwezen. Even als dezen schilderde hij bij voorkeur onderwerpen , waarin paarden te pas
kwamen , zooals veldslagen , jagten, paardenmarken enz. Deze
stukken zijn, ofschoon die met de schilderijen van zijnen
meester niet te vergelijken zijn, evenwel niet van verdiensten
ontbloot , en volgens den Heer Immerzeel rijk van ordonnantie, met zorg geteekend en van schilderaehtig effect. Hij wordt
genoemd een zeer eigenzinnig man , waardoor hij zich veel
nadeel deed en nogtans dit gebrek tot aan zijnen dood toe
behield , welke in 1668 plaats had. Het Museum Boymans
te Rotterdam bezit van dezen meester:
Een landschap met eene boerenwoning , waarvoor eene vrouw,
omringd door eenige kinderen, zit koeken to bakken.
Eene boerenwoning waarvoor een peer, van een wit paard
gestegen, spreekt met twee landlieden , die op eene bank zitten.
Zie Koning, Tafereel der stad Haarl. I).
IV. bl. 170, 171;
Immerzeel, Lev. en Wed, der Kunstsch. D. I. bi. 257; Wonder,
Alphab. lijst van geboorte- en sterfjaren der Kunstsch. ; Catal. van
&hillier. in het Museum B o y m a n s te Rott. bl. 15.

GAEL. (JACOB), zoon van Ni co la as Gael en van C o rnelia Bruynz eels, was in het jaar 1672 Schepen te Rotterdam , en , ofschoon behoorende tot de partij van den Prins
van 0 inje, verklaarde hij , ten voordeele zijner mederea enten , niemand te kennen die gezegd had : liever Fransch bdan
Prinsgezind te willen wezen. Toen men te Rotterdam de regering te lijf wilde , was hij een van die, welke door de burgers op het stadhuis bewaard werden ; eensdeels om hen voor
de woede des yolks te beveiligen , anderdeels opdat zij niet
ontsnappen zouden. Nadat de Prins zijn ongenoegen , over het
vasthouden der regenten , betoond had , werd hij ontslagen.
Zie W a genaar, Vaderl. Hist.
decide berigten aangevuld.

D. XI V. Ll. 761, 115 , nit medege-

GAEL (DIEDERIK VAN LEYDEN), zoon van Mr. Johan Gael,
Burgemeester te Leyden , en van Françoise Jo hanna van
L e y d e n , werd den 29sten Augustus 1775 te Leiden uit het
zelfde geslacht
van de voorgaanden geboren. Door eene zoravulcr
dige en geletterde opvoeding bekwaam gemaakt , om eenmaal als
waardig lid der regering op te treden , was evenwel de omwentelin,,c, van 1795 oorzaak dat hij , even als zijn vader bekend
voorstander van het huis van Oranje zijnde , gedurende verscheidene jaren van ambten werd buitengesloten. Toen in de eerste jaren der negentiende eeuw de hevigste storm der driften en par-
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tijschappen had uitgewoed , werd hij tot lid van den stedelijken
raad benoemd , van welke waardigheid hij echter later geraden
vond afstand te doen. Met tijdelijke middelen buitengewoon
gezegend , besteedde Jiij een deel zijner rijke inkom sten om
behoeftigen en hulpbehoevenden bij te stain. Daartoe kwam
hij op het denkbeeld tot de stichting van de Leidsche Maatschappij van weldadigheid , die ten doel had om burgers uit
den fatsoenlijken burgerstand , die tot armoede dreigden te
vervallen , van bet vragen van bedeeling te weerhouden. Deze
Maatschappij , door van Leyden Gael mildelijk ondersteund ,
heeft reeds veel goeds gesticht.
Bijzonder verdienstelijk maakte hij zich jegens zijne vaderstad door het aanvullen van een te kort van meer dan eene
, ton gouds in de stadskas. De edele man hield zijne daad zoo
geheim , dat die algemeen aan de weldadigheid van Koning
Willem I werd toegeschreven en de zaak eerst later toevallig uitlekte. Van die edelmoedige , eigen roem verzakende
mildheid had ook de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde ondervinding , daar hare boekerij in 1841 grootelijks
verrijkt werd , door het kostbare gescbenk van eene zeldzame
en schier volledige verzameling van alle Nederduitsche tooneelstukken , zoo oorspronkelijke als vertaalde ; doch bij dit
geschenk was de naam van den gever aan niemand bekend , dan
aan hem die het in ontvang nam , en eerst na zijn dood is
hij door den Hoogleeraar S i e g e n b e e k openlijk als de
schenker er van erkend.
Van Leyden Gael overleed te Leiden op den 24sten September 1846 , diep betreurd door de ingezetenen dier stad en
bovenal door de behoeftigen onder hen , wier steun en helper
hij was. Hij was gehu\vd met Johanna van der Hoop,
bij wie hij geene kinderen verwekte. Koning Willem I vereerde hem met de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Zie Handel der Jaarl. Very. van de filaatsch. der Ned. Lellerk.
to Leid. 1847. bl. 21-24; van der C h ij s , de Munten der Heeren
en Steden van Gelderl. bl. 75 , uit medegedeelde berigten aangevuld.

GA.ELEN (ALEXANDER VAN) werd den 28sten April 1670 te
Amsterdam geboren , en was een der beste leerlingen van J a n
van Hu gt en burg. Hij bezocht Duitschland en bragt een groot
deel van zijn leven eerst aan het Hof van den Keurvorst van
Keulen , later in Engeland aan dat van Koningin Anna
door. Voor beide vorsten schilderde hij veldslagen , dierenen jagtstukken en ook portretten. Onder zijne stukken munten nit : Koningin Anna , gezeten in eene koets met acht paarden , en vergezeld van hare lifficacht en hofstoet rijdende naar
het Parlement.
Bataille8 van Karel I tegen Cromwel.

De overwinning van Koning Willem III aan de rivier de Boyne.
V an G a e 1 e n overleed te Louden in 1728.
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Zie Immerzeel, Lev. en perk. der Sunstsch,.; Biograp4. Univers.

T. VIII. p. 91 ; K rarnrn, Lev. en IVerk. der Kanstsch.
GAELIUS (JoHAN). Zie GAEL (JoHA.N).
GAESBEEK (JAKOB VAN). Zie GAASBEEK (JAKOB VAN ABCOUDE Heer van),
GA ETE (HENDRIK VAN DE), boekverkooper te Amsterdarn , maakte zich als rijmelaar bekend door:
Bruilofts- en Mengeldiehlen, Arnst. 1707. 8°.
lie bra8sende Dienstrneiden, Kluchtspel, Arnst. 1707. 8°.
De onlatantelde Apotheker met de gefopte Hoorndrager ,
blijspel , Gouda, Z. J. 8°.
De Metzelaar door lie/'de, blij sroel, Arnst. 1716. 8 ° .
De belachelyke lellervitters, blijspel, Amst. 1717. 8 ° .
Zie Witsen Geysbeek, troorclenb. der Ned. Diehl. I). II. bi∎
D. I.
357 ; Cal. van de Bibl. der Illualsch. van Ned. Letterk to Leid.
b. bi. 97.

GAGERN (F'REDERIK BOUDEWIJN VON), zoon van Hans
Christ° ph Ernst von Ga gern, Nassausch Minister, en
van Charlotte van Gangreben, werd den 24sten October
1794 te Weilburg geboren. Zijn vaderlijk geslacht behoorde tot
de rijksridderschap en zijne moeder stamde of van eene familie uit Westphalen. Na het voorbereidend onderwijs ontvangen te hebben , bragt hij twee jaren aan de Hoogeschool
te Gottingen door, tot dat zijn jeugdige rnoed , die dikwijls
nanleiding gaf tot tweegevechten, hem de verwijdering van
de Universiteit op den hals haalde. Hij trail hierop , als Laitenant der dragonders , in dienst van den Keizer van Oostenrijk, diende- in 1812 in Rusland onder den Prins van
Schw artz e nb erg en was in 1813 tegenwoordig bij de veld ,
slagen bij Culm , Dresden en Leipzig. Na Neerlands herstelling werd hij als Kapitein bij den Generalen staf geplaatst,
nam deel aan den veldtogt van 1815 en was bij alatrebras ,
waar hij eeri kogel door den arm kreeg , en bij Waterloo.
Na in onderscheidene betrekkingen als staf-oilicier te zijn gebruikt , en na alle rangen doo•loopen te hebben, werd hij in
1830 , kort na den opstand in Brussel , benoeund tot Chef van
den staf bij het korps van den Hertog Bernhard v an Saxen
Weimar. Hij nam aan de gewigtigste gevechten tot op
het bombardement van Antwerpen deel , en zag zich in Maart
1831, terwijl Saxen Weimar Gouverneur Generaal in Luxemburg was, belast met de behandeling bij de bondsvergadering wegens de beschermencle bezetting van dat gedeelte des
bondsgebieds. Het niet gelukken van deze zijne pogingen
veroorzaakte hem veel verdriet. Kort daarop met zilnen Divisiechef uit Luxemburg naar het leger van Noord-Brabant ontboden , nam hij deel aan den tiendaagschen veldto(23 in 1831.
De Hertog van Sax en Weimar verzocht den Koning , om
de verdiensten van datgene wat voornamelijk , in het meer
belangrijk gevecht bij Hasselt en Leuven, de tweede divisie
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als voorhoede had verrigt , aan den Chef van den staf, den
Majoor von Gagern, toe te kennen. Hij werd in 1838 tot
Kolonel Kommandant van het 5de regiment ligte Dragonders
aangesteld , hetwelk te Deventer in garnizoen was. In het
volgende jaar werd hij aan den jongen Prins Al exander
der Nederlanden tot het doen - eener reis naar Rusland toegevoegd. In 1843 bevorderd tot Chef van de brigade kavallerie , werd hij tevens Adjudant in buitengewone dienst van
Koning Willem II , die hem om zijn karakter en talenten
hoogaclitte. Het volgende jaar tot Generaal Majoor aangesteld , werd hem door dien worst eene belangrijke zending opgedragen naar Oost-Indie , in verband met eene reorganisatie
van het Indisclie leger en met opzigt tot de op Java gebouwde vestingwerken. Bij zijne terugkomst in bet vaderland,
in Junij 1847 , werd hij benoernd tot Beveihebber der reserve
brigade en tot Gouverneur der residentie en provincialen
kommandant van Zuid Holland. Kort (manna werd hem op zijn
verzoek toegestoan zich voor eene maand naar Baden te begeven,
juist in den tijd dat aldaar in 1848 oproerige bewegingen onder
Heck e r en S t r u v e de rust des lands bedreigden. Hij vergat in die oogenblikken zijne verpligtingen ten opzigte van
zijn aangenomen vaderland, en stelde zich, op verzoek der
Badensche regering, aan het hoofd der 1)uitsche troepen , die
tegen de rustverstoorders werden beschilthaar gesteld. Door
liefde jegens zijnen evenmensch gedreven, vertoonde hij zich
zelf als parlementair aan de nabij Kandern verzarnelde insurgenten , om hen te nopen de wapenen neder to leggen en
zoodoende verdere slagting te voorkornen. Door een verraderlijk schot van een der muiters sneuvelde hij op den 20steu
April 1848 als het slagtoffer zijner misschien te ver gedrevene
menschlievendheid.
De Generaal von Gagern was Ridder der Militaire Willemsorde 3de Masse , Ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw , Kommandeur der orde van de Witte Valk van Saxen
Weimar, Ridder der Stanislaus orde 2de klasse van Rusland
en Ridder Grootkruis der orde van de Eikenkroon.
Zie verder Het leven van den Generaal Frederik von Gagern naar
het Hoogd. van H. von Gagern, door '1 r. C. C. E. D' ED gelbronner, Artist. 1858. 80 2 deelen met Portr.

GAILLARD (JAcosus), in Frankrijk geboren , was in de
tweede helft der zeventiende eeuw predikant bij de Waalsche
gemeente te Leiden. Curatoren der Leidsche Hoogenschool
benoemden hem in 1667 tot Lector in de godgeleerdheid ,
en in 1670 tot Regent van het Fransche Collegie. Zoo zeer
mogt hij de goedkeuring op zijnen arbeid ondervinden , dat
hij in 1686 tot gewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid
werd aangesteld. Niet lang vas hij als zoodanig werkzaam ,
daar hij den 17den Julij 1688 overleed. Zijne afbeelding
door A. van Z ij l v e l t , ziet bet licht.
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Geschriften van Gaillard zijn er niet bekend. Als voorstander van het gevoelen , dat Melchizedek, die Abraham
ontmoette , C h r i s t u s zelf zou geweest zijn , trachtte hij ,
ofschoon niet zonder veel tegenspraak, deze stelling in eenige
akademische lessen te verdedigen.
Zie Siegenbeek, Gesahied. der Leidsche Hoogesch. D. II. Toev.
en Bijl. bl. 156, 271, 292; G lasius, Godgel. Nederl. D. I. bl. 484 ;
M u 11 e r , Cat. van Portrett. bl. 89.

GAILLARD (Majoor) was in Nederlandsche dienst te
Leuven tijdens den Belgischen opstand. Getrouw aan eed en
pligt gaf hij bevel op eenige oproermakers , die de zijnen aanvielen , te vuren. Op bevel van zekeren de Ne e f werd hij te
Mechelen gevat, naar Leuven gevoerd , en aldaar op den
30sten October 1830 op eene afgrijsselijke wijze door het gepeupel vermoord.
Zie Bo s s cha, Neerl. Held. te land, D. III. bl. 649 ; 'lank. op het
Nieuwenhuis, in voce.

Woordenb. van

GAKEL (PIETER), geboortig van Gulik , was waarschijnlijk
onderwijzer te Lippstadt in Westfalen en in 1626 Conrector
ool te Zutphen. Hij gaf in dat jaar eene
der Latijnsche
verzameling Latijnsche treurzangen en grafschriften uit op
veertig voortreffelijke manners, vrouwen , jonge dochters en
jongelingen , de meest alien in dit jaar te Zutphen aan de pest
waren omgekomen. Pit buudeltje is getiteld :
Lacrijmae Ecclesiae , .Republiciae et scholae Zutphaniensis ,
hoc est : ele,qiae funebres et epitaphia illustrium aliquot virorum ,
matronarum, virginum itemque juvenum stztdiosorum etc qzti fere =nes luetuosissimo hoc anno in urbe Zutpfsaniae pale interierunt etc.
Zutph. 1626. 4°.
Gak el was zeker voor 1642 overleden. Zijn zoon volgt.
Hij was de vriend van Wilh elm us Baudartlus aan wien
hij eene elegie wijdde , die voor de .3Iemorien van den laatsten
gevonden wordt.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.
GAKEL (SIMoN) , zoon van den voorgaande , werd te Lippstadt , in Westfalen , in 1616 geboren. Hij studeerde van 1632
tot 1638 te Leiden. Toen hij daar in 1642 overleed beweende
de Leidsche dichter Fran go is le Bleu hem in een fraai
lijkdicht. Ook voegde reeds in 1638 N i c o 1 a a s Heinsius
een Latijnsch lofdicht achter de Latijnsche feestrede van
Gak el op Leiden's ontzet. Hij schreef de volgende geschriften :
Oratio de Obsessa & Liberata Urbe Leydensi. Ex auctoritate
VI Non. Oda& cum pospublicd , in Academid ibidem habita ,
Lugd.
tridie , ejus diei Natalis publicd solennitate celeiraretur ,
Bat. 1638. 4° Vertaald in het Nederduitsch order den titel van;
Oratie over het vermaerd belegh en ontset der Stadt Leyden. U,y1
het Latyn nu in onse Nederduitsche Tale overgheset, Leid. 1639. 4°.
Oratie ter eeren den . . . . Prince Bernhard , Hertog van
Etd.
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.8ijne gheluckige VeldSaxen- Wymeren , etc. naer verscheyden
elagen, en onlang8 ver-overen der ... Stadt Bry8ack. Uyt-geaproken in de Universiteit tot Leyden , ende nu uyt het Latyn
in Neerduyls overgheset, Leid. en Amst. 1639. 4°.
De prisca Batavorurn virlute, Ultr. 1640. 4°.
Zie le Bleu, Minnevlam (Amst. 1659), bl. 317-322; Kist, Let
terk. overzigt der geschied. van het beleg en ontzet der stall Leiden ,
in Nieuwe reeks van de Werken van de Afaatschappij der Nederlandsche Letterk. te Leid. D. VI. bi. 21; Muller; Bibl. van Panylet. No,
2663 ; N ij h off, Truissieme Cat. de livr. anc. et mod. p. 16; uit mede-

gedeelde berigten aangevuld.

GALAMA (IGO. Het geslacht G a I am a of Galema was
zeer oud en beroemd in Friesland. Reeds in de negende eeuw
komen er personen van voor. Igo Galama worth genoemd
de vijfde Potestaat van Friesland. Hij was een ervaren krijgsman en bezette de geheele Friescbe kust met wachten , zoowel
om een wakend oog te houden op het inbreken der dijken ,
als op de invallen der Noormannen. Hij is na eene kortstondige regering in 886 overleden.
Zie W i n s e m i u s , Chron. van Vriesl. bl. 114; Teyenw. Staat van
Fries!. D. I. bl. 275 ; Arend, Algern. Geschied. des Vaderl. D. I. bl.
414 ; Eekhoff, Geschied. van Priest. bl. 490.

GALAMA (GADD IGES) , afkomstig uit het zelfde geslacht
als den voorgaande. Van hem wordt gemeld dat hij , toen
Graaf Fl oris II in het Kreiler bosch jagende aan de jagers van Galama hunne honden en hetgeen zij gevano.en
hadden ontnam , een eed deed , zich hierover te wreken.
Weldra , onastreeks 1190 , treft hij den Graaf in hetzelfde bosch
weder aan , eischt schadevergoeding en doorboort hem op
zijne weigering den arm. De lijfstoet van den Graaf snelt
hem ter hulpe , doch moet na het verlies van twee hunner
wijken. Beide partijen bragten hunne zaak voor den Hertog
van Neder-Lotharingen , doch dezelve is niet beslist. Dit verhaal, door geloofwaardige geschiedschrijvers medegedeeld, is
door anderen in twijfel getrokken.
Zie Winsemius, Chron. van Vriesl. B. V. bi. 131; Wagenaar,
Vaderl. Hist. D. II. bl. 214 ; Sjoerds, Friesche Jaarb. D. II. bl.
318-321; Tegenwoord. Staat van Friesl. D. I. bl. 315, 316; Kok,
Vaderl. lVoordenb. D. XV I I. bl. 7, 8; Arend, .41g. Geschied. des
Vaderl. Dl. II. St. I. bl. 112.

GALAMA (IGo , DOUWE en HARTMAN) , drie broeders , rnede
behoorende tot het geslacht van de voorgaanden. Zij behoorden , met hunnen vader Gale, tot de Vetkoopers , en namen
een belangrijk aandeel aan den oorloo. tusschen dezen en de
Schieringers op het laatst der vijftiende eeuw. Hunne lotgevallen staan in zulk een onmiddelijk verband met de geschiedenis van dien tijd, dat wij daarvan een uitvoerig verhaal
zouden moeten geven , hetwelk met ons plan niet overeenkomt.
Igo Galam a viel in een gevecht nabij Workum op den
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25sten Januarij 1492 den vijand doodelijk gewond in handen
en werd afgemaakt. Douwe Gala rn a ontkwam ter naauwernood het gevaar en redde zijn leven door een Sneeker
burger, in wiens handen hij geraakt was, om te koopen. Hij
en zijn broeder Hartman komen in 1495 nog voor. Eerst
genoemde is den 8stcn October 1500 te Franeker onthoofd. Laatst
genoemde woonde te Koudum , en werd in genoemd jaar genoodzaakt bij bet aanrukken eener bende Schieringers zijn eigen stins in brand te steken en bet dorp aan de vijanden
over te geven. In bet volgende jaar nam bij deel aan de
oorlogsbedrijven bij Harlingen , en na dien tijd wordt zijn
naam in de geschiedenis niet meer genoemd.
Zie , behalve de meeste Friesche geschiedschrijvers , in het bijzonder
Gab bema, Verh. van Leeuw. bl. 153 , en volgg. ; 178 en volgg. H o o gstraten, Woordenb. D. V. St. II. bi. 9; Charierb. van Friesl. D. I.
bl. 733, 734, 740 ; Arend, Algem. Geschied. des I'aderl. 1). II. St.
III. bi. 199 , 218 en volgg. 222 en volgg. ; 428 , 426-467.

GALA MA (SJEERP), zoon van Galo Galam a en van
Foek, volgens anderen K ins ck Hoxwier, weed den 25sten
October 1528 geboren. Bij bet ontstaan der onlusten tegen
Spanje betoonde hij zich een ijverig voorstander der vrijheid
van godsdienst en geweten. Als gedeputeerde bragt hij reeds,
in 1566 den Stadhouder onder het oog , dat alle bewegingen ,
onder bet Yolk ontstaan , bet gevolg waren van de vrees , dat
het blokhuis te Leeuwarden door soldaten zou bezet worden.
Op den 14den December van hetzelfde jaar was hij als gedeputeerde uit Westergoo met eenigen nit Oostergoo te Leeuwarden geroepen , om eenen brief van de Landvoogdes te booren voorlezen , waarin zij van 's Konings weigering , om aan
de eischen van de Edelen en het yolk gehoor te geven , berigt gaf. Hierop verklaarde Galain a zich openlijk tegen
Spar*, nam deel aan het verbond der Edelen en onderscheidde zich dapper in den slag bij Jemmingen , waar hij
als Hopman onder Willem Lodewijk van Nassau tegenwoordig was. Hij werd bierop door Alva naar Antwerpen
geroepen , doch , niet verschijnende , door hem gebannen. Hij
was in 1571 tegenwoordig bij dp innerning van Stavoren en
hielp in 1572 Franeker bemagtigen. In den winter van dit ,
jaar stak hij van Makkum naar Enkhuizen over zee en vervolgens te land naar Haarlem , tot den Prins van Oranje
om nieuwen bijstand van krijgsvolk te verwerven , waarmede
men Leeuwarden en geheel Friesland op 's Prinsen zijde zou
pogen te brengen. Toen echter het geheele gewest onder de
magt der Spanjaarden gekomen was-, nam hij, denkelijk naar
Emden , met vrouw en zeven kinderen de vlugt , met wie hij
alle wederwaardiglieden des levens met voorbeeldelooze standvastigheid verdroeg. In Friesland 11 edergekeerd , weld hij in
1577 Grietman van Baarderadeel en Hopman over een :vaandel voetknechten. In 1579 weed hij lid ► an het Collvgie gc-
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deputeerden van de Friesche staten , en den 5den Augustus
1580 ontvanger van de kloostergoederen zijner grietenij. Na
medegewerkt te hebben tot het tot stand brengen van de
Unie te Utrecht, vinden wij zijn naam niet meer genoemd.
Hij overleed den 22sten Januarij 1581 op zijn slot Hox%vier te Mantgum , en IN erd in de kerk van dat dorp begraven. Te regt werd in bet Latijnsche opschrift op zijn grafzerk gezegd , dat hij was : de roem van Friesland , een heldhaftig
verdediger van zijn vaderland , groot in den raad en oorlog,
een vijand van 's lands vijanden , een getrouw vriend voor
zijne vrienden , een wien weinigen evenaarden."
Galam a was gehuwd met His, dochter van Sy ts Botnia
en B auk C a m s t r a, en verwekte vijftien kinderen. Zijne
vrouw stierf den 8sten Junij 1573 en was ter zelfder plaats
begraven.
Zie te Water, Bist, van het verb. der Edel. D. II. bl. 406-409;
van Smiuia, .Nieuwe Naaml. van Grielm. bl. 228-231; Arend,
Alyem. Geschied. des l'aderl. D. II. St. VI. bl. 188.
GALAMA (HARTMAN) , broeder van den voorgaande , werd
den 18den Februarij 1533 geboren , had , volgens zijne eigene
getuigenis , nog jong Keizer K are 1V in den oorlog gediend , en
was bij menige krijgsonderneming tegenwoordig geweest , onder
anderen bij het beleg van Metz in 1552, als Vaandrig. Ook bij behoorde tot de verbondene Ed elen, en zijne lotgevallen waren bijna
in alles gelijk met die van Sj oerd Li euw es van Be y m a , die
wij vroeger (D. II. bl. 505) verhaald hebben , met wien hij gevangen genornen en te Brussel op den Isten Junij 1568 onthalsd is.
In het vonnis over hem geveld komt nog deze bijzonderheid
voor , dat hij , van Amsterdam vertrekkende, eenig krijgsvolk ,
te Hoorn en elders , volgens zijn lastbrief met trommelslag
aangenomen had. De beroemde V i gliu s van Ay tt a deed
nog eene , hoewel vergeefsche , poging om hem van den dood
te redden. Hij was gehuwd eerst met It iem Herm ana,
daarna met K i n s c k Popt a. Bij beiden verwekte hij Beene
kinderen.
Zie Bor. Ned. Oorl. B. III. bl. 169 (119) , B. IV, bl. 238 (169) ;
Marcus, Sent van den Hertog van Alva, bl. 80, 81; Gabbema,
Fern. van Leeuw. bl. 493 ; W a g e n a a r , Vaderl. Hist. 1). VI. bl.
211, 220, 230, 277; Sjoerds, Beschrija. van Friesl. D. II. bl. 687,
708, 709 ; te Water, Hist. van het verb. der Edel. 1). II. bl. 405,
406, D. III. bl. 532, 533 ; Arend, Alg. Geschied. des Vaderl. D. II.
St. IV. bl. 453, 455, 483, aldaar verkeeidelijk Her man genaamd, St.
V. bl. 36, 37. van Vloten Nederl. opstand tegen Spanje D. I. bl. 247.

GALAMA (TAco) , zoon van Si c c o G a l a m a behoorde
mede tot de verbondene Edelen en werd in 1568 door Alva
te Antwerpen gedagvaard om zich te verantwoorden. Hij verscheen niet , maar overleed nog in hetzelfde jaar te Akkrum
op zijn slot Blinkstra. Hij was gehuwd met A u c k Tj e s s e n s
en liet kinderen na.
2
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Zie te Water, Dist. van het verb. der :del.

D. II, IA. 409, 410;

GALAMA (AusoNlus) behoorde tot hetzelfde geslacht als
de voorgaanden. Het leven van dezen staatsman is niet bekend.
Hij word bij B o r genoemd Proost van Noorthausen en Kanonik ten Dom. Hij behoorde in 1576 tot de gedeputeerden
der Staten aan den Aartsbisschop van Utrecht, om eene som
geld van dezen te leen te vragen , en , toen hun dat geweigerd
werd , zich er met geweld van meester maakten, Toen zij met
eene som van ruim vier duizend gulden in zilver geld heen
gingen , zeide de Bisschop: „daar gaan ze met den drek henen
zij hebben den gouden berg nog niet aangeraakt."
A u s o n i u s G a 1 a m a maakte zich het meest vermaard door
zijne ijverige bemoeijingen voor het tot stand brengen van de
Unie van Utrecht in 1579 , welk verbond , als gevolmagtigde
der vijf kapittels , mede door hem geteekend werd.
Zie B or, Ned. Oorl. B. X. bl. 776. (215); N. Bon dt, Hist. van
de Unie van Utr. bl. 25, 26 ; Arend, Algem. Geschied. des Vaderl.
D. II. St. VI. bl. 289 ; West Lorgion, Geschied. van de Serkhervorm. in Friesl. bl. 121.

GALAMA (HERO) was boekdrukker te Harlingen in de
zeventiende eeuw , en leverde een paar dichtstukjes in Klioos
kraam, en een vers voor de bij hem in 1670 gedrukte en te
Amsterdam uitgegevene Kundschappen van Parnas.
Zie van der A a , Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht. D. II. bl. 165;
Halbertsma, Hulde aan Gysbert Japiks, D. II. bl. 383.

GALA MA (Sulu JANS), noon van Jan Sipk es G aI am a, werd te Harlingen den 24sten Januarij 1800 geboren.
Hij studeerde eerst te Franeker,, daarna te Groningen. Aan
laatstgenoemde Hoogeschool werd hij in 1821 tot geneesheer
bevorderd , na verdediging zijner Dissertatio medico botanica
de plantarum quarundam nostrarum usu medico et oeconomico.
(Gron. 1822. 8°) , terwijl hij later ook het doctoraat in de
heel. en verloskunde aan dezelfde Hoogeschool verwierf. Hij
zette zich als geneesheer in 1822 te Dokkum neder, , vertrok
van daar als zoodanig in 1825 naar Rinsumageest en in 1827
naar Murrnerwoude. In 1829 beriep hem het bestuur van Texel
als eilands doctor, en de regering van Sneek in 1831 als stads
doctor. Hij overleed aldaar na eene kortstondige ongesteldheid
den 26sten Februarij 1858 , en was in 1824 gehuwd met Si pkj e
V i s s c h e r. Verschillende geleerde genootschappen bragten ,
door de aanbieding van het lidmaatschap , hulde aan zijne
veelzijdige verdiensten. Hij schreef:
Verhandeling over de eigenaarclige kenmerken of versch'ijnsekn , waardoor de koortsziekte , die , in
1826 , in Friesland en
Groningen en elders geheerscht heeft, zich van vorige in die
Provincien geheerscht liebbende koortsziekten heeft onderscheiden.
Geplaatst in de Natuurkundige verhandelingen van de Rollandsche Maatschappy der wetenschappen te Haarlem (Haarl. 1830.
8° bl. 1.)
-
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Verhandeling over de vraag : In hoeverre beef? men in
1826
op deze of gene plaats bevonden , dat het gebruik van quininezout , ter genezing van aanhoudende of slechts weinig remitterende koortsen , is nuttig geweest? Geplaatst in dezelfde Verhandelingen. (Haarl. 1830. 8°. bl. 273.)
Verhandeling over het gebruik der Kina. Met goad bekroond
door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en in deszelfs
Nieuwe Ferhandelingen opgenomen (Utr. 1832. 8°).
Verhandeling over de Levertraan. In dezelfde Verhandelingen
(Utrecht 1832. 8°).
Geplaatst in den AlgeOver de Koepokken by het rundvee.
meenen Konst en Letterbode, Haarl. 1833. D. II, bl. 149, 162.
Verhandeling over het Moederkoorn, deszelfs hoedanigheden,
oorzaken, waren aard , uitwerkselen op dieren en op het menschelijk ligchaam in den gezonden toestand, als mede deszelfs
werkingen ale geneesmiddel, Gron. 1834. 8°.
Magazijn der ontleedkunde of volledige verzameling van ontleedkundige of beeldingen van het menschelijk ligchaam ; naar
de teekeningen van de voornaamste geleerden , als R o s e n m u 1ler , L o d e r , B ell enz. enz. Met eene uitvoerige verklaring van
Richter, vertaald en vermeerderd door
S. J. Galama,
Amst. 1835-1839. 4°.
Behalve deze werken schreef Gal a m a met Cornelis van
E 1 d i k (zie aldaar) gedurende een paar jaren het Practisch
Tydschrift voor de Geneeskunde in al Karen omvang ,
waarvan
de redactie in 1849 in handen van Dr. 'L. Ali Cohen
overging.
-

Zie Konst- en Letterb. 1859 , bl. 73 ; Brinkman, Alphab. lijst van
Bock. bl. 214, 421, 669; Holtrop, Bibl. Medico-Chirurgica, p. 104,
207 , uit medegedeelde familieberigten aangevuld.

GALDEN (DANIEL vAN) , vermoedelijk van Tiel geboortig. Hij beoefende de geneeskunde en vertrok in 1665 uit
Holland naar Rusland , waar hij door bekwaamheid en een
gunstig voorkomen , de aandacht van Peter de Groot e
dermate tot zich trok , dat hij reeds in 1674 vermeld wordt
een grooten invloed ten hove uit te oefenen , vooral nadat
hij tot de Grieksche kerk was overgegaan. Vroeger zoude hij
de Joodsche godsdienst beleden hebben. Hij was een liefhebber van zeldzaamheden tot de natuurlijke historie betrekkelijk ,
en legde in Peter de Groote de eerste grond voor de
zeldzame zucht daarnaar, die dezen vorst gedurende zijn leven
bijbleef.
Treurig was het einde van dezen onzen landgenoot in
den vreemde. Bij een oproer in 1682, kort na den dood van
Czaar Feodo r, werd eerst de noon van v an G alden,
M i c h i el genaamd en reeds tot tafeljonker opgeklommen,
door het gepeupel vermoord , en van Gald en zelf gevangen
genomen. Men beschuldigde hem den Czaar vergeven te heb2*
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heb. Ondanks de verzekering van de Czarin weduwe , dat haar
echtgenoot geene geneesmiddelen gebruikt had , sleepte men
van Gald en naar de pijnbank , en toen men hem, door
smart overmand , bekentenissen had afgeperst die bezijden de
waarheid waren , wierp men den ongelukkige naakt uit eerie
bovenzaal in de spiesen , en maakte hem verder met bijlen af.
Zie Seheltema, Peter de Groote

enz. D. I. bl. 19-27.

G ALDEN US (G.) leverde, in het begin der achttiende eeuw
bijdragen tot een Jiundeltje uitgekipte Geestelijke Gezangen ,
waarvan in 1721 de vierde druk verscheen.
Zie v an der A a, Nieuzo Woordenb. van Ned. Dieht. D.

II. bl. 165.

Zie GALENUS (MATTHEus.)
GALEN (THIJNIAN), door Immerzee 1. vermeld als de
schilder van een ruim Tempelgebouw,, hetwelk hij ten geschenk
gaf aan het St. Hiob's gasthuis te Utrecht. Wanneer hij
leefde is niet bekend.
GALEN (MATTHEUS VAN).

Zie Imrnerzeel, Lev. en Werk. der Kunstach.

GALEN (JoHA.N vAN) werd in 1604 te Eisen , in het
graafschap Mark , uit een adelijk geslacht geboren. Zijn vader,, mede Johan genaamd , had geruimen tijd de wapenen
voor het gemeenebest gevoerd. Op zijn dertiende jaar tract
hij als matroos in de zeedienst , en verwierf, door zijne naauwgezette pligtsvervulling , ijver, bekwaamheid en moed , zoo .zeer de achting zijner meesters dat hij reeds in 1630 , dus
zes en twintig jaren oud , tot scheepsbevelhebber werd bevorderd.
Gedurende de eerste jaren na zijne aanstelling gaf hij in
bet bestrijden der Duinkerkers vele bewijzen van moed , tegenwoordigheid van geest en onvermoeide werk- en waakzaamheld. Meermalen bragt hij de koopvaardijvlooten behouden in
het vaderland, of geleidde dezelve veilig naar hare bestemming.
Hij was in 1639 tegenwoordig bij den zeeslag hij Duins , en
vooral daar gaf hij veelvuldige blijken van weergalooze kloekthoedigheid. Na den vrede met Spanje kruiste hij op de
Moorsche en andere zeeroovers , en in bet bestrijden van dezen deed hij wonderers van dapperheid. In den Engelschen
oorlog van 1652 kreeg hij, in de plaats van Joris Cat z ,
het opperbevel in de Middelandsche zee , met den last orn de
Britten op alle mogelijke wijzen afbreuk te doen. Om spoed
te maken vertrok hij over land naar Livorno, waar hij zich
op bet schip J aa rsveld inscbeepte , en het bevel over de
vloot weldra op zich nain. Op het berigt dat de Engelsche
Commandeur Richard B o d 1 e y met eenige oorlogschepen
uit de Levant k wan] opzetten , begat* zich v a n Gale n met
tien zijner schepen naar de westkust van Italie. Op den 6den
September 1652 Ontmoette hij den vijand tusschen de eilan-
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den Elba en Monte Christo. Twee dagen achtereen werd de
strijd met hevigheid gevoerd en de Britten aan bet wiiken
gebragt. Van Galen hield hen tot in het laatst van Februarij
1653 ingesloten in Porto Longone , eene der havens van het
eiland Elba. Verdrietig geworden over de werkeloosheid , waartoe hij zich gebragt zag , wendde hij , door B o dl e y achtervolgd , den steven naar Livorno , waar de Engelsche Schoutbij Nacht Appleton met zes kloeke oorlogschepen en een
brander gelegen was. In schijn van zich op de vloot van
B o d le y te «Tillers werpen , lokt hij Appleton de haven van
Livorno uit , en naauwelijks is deze in zee of van Galen
werpt zich op hem , terwijl de magt van B o d 1 e y door acht
Nederlandsche schepen in ontzag werd gehouden. Nu begint
op den 14den Maart het gevecht. V a n Gal en werpt zich op
de Bonaventure , lost op hetzelve de voile laag , schiet den
brand in de kruidkamer en het schip vliegt met alles wat bet
bevat in de lucht. Terwijl der Britten moed door dit ongeval zakt , wordt het gevecht algemeen , en met den tweeden
kogel, die in het schip van den dapperen van Galen viel ,
wordt hij aan het regter been getroffen. Zijne tegenwoordigheid
van geest begaf hem niet , en hij verborg een geruimen tijd
de wonde. De onderstuurman , dit bet eerst ontwaar wordende ,
waarschuwde hem voor dood bloeden. „Het is een ligte ramp
te midden der zege voor het vaderland te sterven" was het
antwoord van den held. Eindelijk door bloedverlies genoodzaakt zich te verwijderen , oordeelde men het noodig het been
of te zetten. Hij nuttigde daarhij een glas wijn , en wierp het
glas ter neder met de woorden „de Engelsche Koningsmoorders moeten het toch betalen." Naau'velijks was hij verbonden , of hij begeerde weder op het dek van het schip gebragt
te worden , hetgeen hem evenwel belet werd. Met luider stem
bleef hij het yolk aanmanen , en Coen hij vernam dat de Engelschen op de vlugt gingen , beval hij alle zeilen bij te zetten
om de overwinning te vervolgen. Be vijand echter te ver
vooruit zijnde , keerde hij terug naar de reede van Livorno ,
waar hij op den 23sten M. aart 1653 ten huize van 's lands
Consul, Pieter van der S tr aaten, aan zijne bekomene
wooden overleed. Zijn lijk , van daar naar Amsterdam gevoerd
zijnde, werd , op hoog bevel , ten koste van het land den 11 den
December plegtstatig ter aarde besteld in de Nieuwe Kerk ,
waar 's lands Staten , tot dankbare hulde aan zijne nagedachtenis , ten Noorden achter den predikstoel , eene tombe deden
oprigten , waarop zijne beeldtenis vertoond word t, in wit mariner,
op het bed van eer,, geharnast , met den gepluimden helm
aan de voeten , uitgehouwen , zoo als het aldaar heden nog
gezien wordt. In een Latijnsch opschrift, met gouden letteren
op wit _marmer , worden zijne daden vermeld , terwijl onder
het kunstig afbeeldsel van zijnen laatsten zeeslag dit vierregelig vers te lezen is:

22
Hier leit in 't graf van eer de dappere van Galen,
Die eerst ging buit op buit Castilien afhaalen.
En met een Leeuwenmoedt , nabij 't Toscaner strandt ,
De Britten heeft verjaagt , verovert en verbrandt.

De afb2elding van van G ale n 'ziet op ;verschillende wijzen
het licht.' Nond e1 heeft zijn lof bezongen.
Zie A. M o n t a n u s , Het leven en bedriji van Jan van Galen , Amst.
1654. 40; (van den Bos) Lev. der Zeeh. 1). IL bl. 102, 103; Brandt,
Lev. van de Ruiter, bl. 46 , 47 ; V ondel, Poozy I), I. bl. 65 , 1). IL
bl. 70 ; W a g e n a a r , Beschrijv. van Amst. (80 uitg.) D. VII. bl. 383.
D. XI. bl. 245, 246; Kok , Vaderl. lVoordenb. D. XVII. bl. 13-35;
Lev. van vermaarde Ned. Mann. en Vrouw.
D. VliI. bl. 79-133 ;
van Kampen, 'laded. Karakterk. D. II. St. I. bl. 269-271; Co 1lot d' Escury, .Roll. roem, D. II. bl. 92 ; de Jonge, Geschied.
D. I. bl. St. I. bl. 106--113 , 1). III. St. I.
van het Ned. Zeewez.
bl. 414 , met het facsimile zijner handteekening ; M u 1 le r , Cat. van
Portrett. bl. 90 ; Scheltema, Oud en Nieuw , D. I. bl. 234.

GALEN-US (MATTHEUS) , of van Galen, werd te WestKapelle op het eiland Walcheren in 1528 geboren. Te Gent
in de voorbereidende wetenschappen onderwezen , vertrok hij
naar de Hoogcschool te Leuven , studeerde er in de wijsbegeerte en godgeleerdheid , en gaf er,, tot. baccalaureus bevorderd , onderwijs in de kanselwelsprekenheid. Licentiaat geworden
zijnde , werd hij , op aanbeveling van R u a r d Tapper, tot
Hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Academie te Dillingen beroepen. Van 1559 tot 1563 was hij als zoodanig
werkzaam en zag toen zijnen ijver beloond , door de benoeming van Hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Hoogeschool
van Douai. Hij verkreeg in 1564 aan die Hoogcschool den
doctoralen graad , werd tevens Proost van St. Peter , daarna
van St. Amatus en ook Kanselier der Academie. In die betrekkingen bleef hij werkzaam , tot dat hij den 25sten September 1573 overleed. Zijn ambtgenoot Thomas Stapleton
hield op hem eene lijkrede , en zijn leermeester Pet r u s C o 1pi n i u s vereerde zijne gedachtenis met een Latijnsch dichtstuk.
Galenus genoot om zijne groote geleerdheid de achtinc ,

envridschap onisteglrdvazjnti.
Hij woonde ook de kerkvergadering van Trente bij. Zijne
afbeelding gaat in prent uit. Van hem zien de volgende geschriften het licht:
Diling.
Commentarius de Christiano et Catholico Sacerdotio ,
1563. 4°.
De Originibus monasticis , Diling. 1563. 4°.
Oratio habits ad patres concilii provincialis Carneracensis
anno 1565.
Oratio in vitam S. G e o r g i i M a r t y r i s.
Gebeden en Meditatien onder de His , in 't Vlaamsch en
Fransch , of der Leeeken Brevier , Douay 1567. 8°. mede in
het Latijn verschenen.
III.
Vita S. Willebrordi , Frisior. iipost. Lib.
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Homiliae Catecheticae. Sive opus Catechisticum e SS. Patribus elaboratum , Duaci. 1571.
De SS. Missae Sacrificio commentarius. Antv. 1574. 8°.
Catechesis Christiana Andreae Crocquelii etc. Duaci. 1574.
De Saeculi nostri Choreis , Duaci.
De Votis Monasticis.
Orationes Funebres tres , in Barth. Kleindienst, T o b.
Gastium et Ruard. Tapperum.
Epistola D. Pauli ad Hebraeos e Syro sermone in Latinum
conversa, cum ejus enarratione, Duaci. 1578, 8°. Lov. 1598.
8°. Voorts zagen door zijn toedoen het licht de volgende
werken :
Alcuini Rhetorica ad Carolutit Magnum , Duaci. 1563. 8°.
Hilduinus Abbas de Vita Dionisii Areopagitae, Col. 1563.
8°. Paris 1565; waarbij gevoegd zijn :
Homiliae duae. I. de Periculis , in quibus versantur Clerus
et Senatus. II. de Heresibus.
Op de bibliotheek der Leidsche Hoogeschool is van hem in
handschrift eene Explicatio in Esaiam.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 865-867 met Portr. ; de la Rue,
2de druk , bl. 258-261 ; Muller, Cat. van Portrett.
bl. 90 ; Glasius, Godgel. Nederl. D. I. bl. 485-487.
Gelett. Zeel. ,

GALENUS ABRAHAMSZ. Zie ABRAHAMSZ. (GALENUS).
GALES (JAN) volgde in 1738 J eremias van Colle 11
(zie aldaar) als Gouverneur van Curacao op. Hij deed de aldus genoemde kabaal-partij zegenvieren r nam de goederen van
van Coll en in be-slag , vervolgde diens vrienden , begunstigde , zoo veel hij slechts kon , deszelfs vijanden , en nam
sommige personen in hechtenis , waarvan er een door den
Raad van Justitie in vrijheid gesteld, andermaal door hem,
werd gevangen gezet. De Rand bedreigde hem daarop met
het gesehut van 's lands oorlogschip de Beschermer,, kapitein
Peterso n, die tegen den Gouverneur aangekant was. De
onlusten liepen in 1739 zoo _hoog dat verscheidene kooplieden dreigden het eiland te verlaten , en sommige zulks werkelijk deden. De Staten Generaal , om hunne tusschenkomst
aangezocht , ontsloegen daarop in 1740 den Gouverneur, wiens
verder levenslot ons onbekend is.
Zie van Kampen, Geschied. der Nederl. buiten Europa , D. III.
bl. 793,794 hier door ons gevolgd.

GALLAEUS (SERvATIus), of Gervais Gal le, werd in
1627 volgens den een te Rotterdam volgens den ander to
Zierikzee geboren , waar hij in 1652 Predikant bij de Waalsche Gemeente werd. In 1688 ontmoeten wij hem als zoodanig te Haarlem. Hij is in 1709 te Kampen overladen.
Zijne afbeelding ziet het licht. Hij maakte zich als godgeleerde bekend door de volgende geschriften :
Lucii Caecilii Lactantii Firmiani opera, quae extant ,
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Servatii
cum selectis variorum commentariis: opera et studio
Galla ei, Lugd. Bat. 1660. 8°. Op het einde van zijn leven
had hij eene nieuwe uitgave van dit werk gereed gernaakt ,
doch deze is nimmer uitgegeven.
Amst.
Dissertationes de Sibyllis earumque oraculis , cum fig.
1688. 4°.
Sibyllina oracula ex veteribus codicibus emendata ac restituta,
et commentariis diversorum illustrata. Accedunt etiam oracula
magica Zoroastris, Jovis , Apollinis etc. Astrampsychi oneirocriticum etc. Graece et Latine ,cum notis variorum, Amst. 1689. 4".
Hij was ook Latijnsch dichter blijkens een vers dat hij
plaatste voor het werk van Adrian us Co c q u i u s, de arboribus et plantis writs.
Zie Saxe, Onom Literar, T. V. P. 73 , 74 ; Glasius, Godgel. NeI. bl. 485; 1). III. bl. 657; Vrolikhert, Vlis. Kerkhebl. 147; Dresselhuis, de 1Vaalsche Gem. in Zeel. bl. 120;
Muller, Cat. van Portrett. bl. 91.

derl. 1).

GALLANDAT (DAVID HENRY), geboren te Yverdun in
Zwitserland , was een bekwaam genees- en heelkundige, die
aangesteld werd tot operateur der Provincie Zeeland en tot
Lector in de heel- en vroedkunde te Vlissingen. Later werd
hem ook het onderwijs in de ontleedkunde opgedragen. De
Harderwijksche Academie bood hem den Mien Maart 1777
eershalve den doctoralen graad in de geneeskunde aan.
Hij was het eerste lid en eenigermate de grondlegger van
het Zeeuwsch genootschap der wetenschapen te Vlissingen , hetwelk hij als penningmeester ten dienste stond en bestendig tot
nut en luister verstrekte. Hij is omstreeks 1781 overleden en
maakte zich als een hoogst kundig en geleerd man bekend
door de navolgende werken en verhandelingen :
Middelb. 1764. 8°.
Grondbeginselen der Vroedkunde ,
Bericht omtrent het goed gevolg der operatie van het einphysena artificiale, of opblazing van de membrana cellulosa.
In de
1765.
Verh. van de loll. Maatsch. der Wetensch. to Haarl.
bl. 235 van de berigten.
In
Znarneming van een etterborst door de operatie geneezen.
dezelfde Verh. 1768. bl. 443.
Waarneming over he bloedzweeten. In dezelfde Verh. 1773.
bl. 46 van de beriglen.
Vroedkundige Verhandeling over de wifze ow een kind in de
lymoeder te keeren, en by de voeten of te haalen.
In de
Verh. van het Zeeuwsch Gen. D. I. bl. 403.
Noodige onderrigtingen voor slaafhandelaren.
In dezelfde
Verh. D. I.
Verhandeling over de Keizerlijke snede.
In dezelfde Verh.
D. III. bl. 319.
Aanmerkingen en waarneiningen over het nuttig gebruik van
de 'Tons, in de -uitzakkingen der lijfmoeder en schede.
In dezelfde Verh. 1780. hi. 203.
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Zeldzaame waarneming van eene zwangere vrouwe , bij welker
verloninge de liffnioeder en nageboorte ?net 8cherpe versteende
punten begroeid bevonden werden. In dezelfde Verh. D. V.
1)1. 452.
Beschrijving van een zonderlinq, sink ifvoor , en aanmerkin gen 6etrekkelijk tot de natuurkke historie van den Olfjphant.
In dezelfde Verb. D. IX. St. 2. bl. 392.
De zogpomp voorgesteld en aangeprezen , met afb. In dezelfde verh. D. XIII. bl. 538.
Waarnenzingen wegens het gebruik van den tampon , in de
bloedvloeijingen der baarmoeder. In de Verh. van het Gen. Ter
bevokd. der Heelk. te Amst. 1791. D. I. bl. 1.
Zie de Jong, Alph. lijst van Both. bl. 664, 665, 668, 674 ; Perk
van het Zeeuwsch Gen. der Welensch. v6(5r het 9de deel ; Bo uman,
Geschied. der Geld. Hoogeseh, D. 11. bl. 421, 422 ; H o 1 t r o p , Bibl.
liedic-Chirurg p. 105 F r e d e r. Muller, Ca/al. mensuel. p. 18.

GALLAS (MATTHIAS), geboren te Maastricht in 1589 , was
eerst pagie van den Baron de Beau fre m o n t, en deed
zijn eersten veldtogt in den oorlog van Spanje tegen Savoije
in 1616. Hij trad vervolgens in Keizerlijke dienst , en weed, na
den dood van den vermaarde Tilly, in wiens school bij gevormd was , tot Veldmaarschalk over de legers van Ferd
nand II benoemd , dien hij in den dertigjarigen oorlog gewigtige diensten bewees. Het gelukte hem in 1634 Regensburg
aan de Zweden te ontnemen , en na zich met zijn landgenoot ,
den Beijerschen Generaal Jan van Weer t vereenigd te
hebben , den 6den September van dat jaar de beroemde Zweedsche Generaals Bernard van Sak sen Weimar en Graaf
Horn geheel te verslaan. Deze slag bij Nordlingen , de gewigtigste en bloedigste van den geheelen dertigjarigen krijg
bragt de Beijersche , Zwabische en Frankische kreitsen weder
in den tnagt des Keizers. In latere veldtogten gedroeg G a 11 a s , evenals de meeste Generaals van dien tijd zeer aan den
drank verslaafd , zich zeer traag , zoo zelfs dat hij in 1637
met een driemaal sterkeren magi, den Zweedschen Veldmaarschalk Banner liet ontkoinen. Keizer Ferdinand ontnam
hem daarop het opperbevel en henoemde hem tot President
van den Itijkshofraad. Toen de Keizer hem na den ongelukkigen slag bij Leipzig , in 1642 , op nieuw het opperbevel
toevertrouwde , gedroeg hij , in 1644 gelast om Banner's
opvolger,, rtorstenson in Holstein op te sluiten , zich wederom zoo gewetenloos traag , dat de Zweed hem op de honendste wijze ongedeerd voorbij trok en zijn eigen leger grootendeels
verliep. Hij verviel op nieuw in ongenade en overleed te
Weenen in 1647.
Zie Woordenb. der Zamenlev.; Schlosser, Algem. Geschied. D. XIV.
bl. 118, 189, 198, 199, 289, 297, 302, 303.

GALLE (PHILIP) of Gall aeus, werd in 1537 te Haar-

26
lem geboren , woonde meest te Antwerpen , waar hij een aanzienlijken handel in prenten dreef en in 1612 overleed. Hij was
een beroemd teekenaar en plaatsnijder,, van wien onderscheidene uitrnuntende gravuren voorhanden zijn , en die zich
onderscheiden door gladheid en fijnheid , maar niet de stoutheid van vinding en de fraaiheid van omtrekken bezitten ,
die in de stukken van C oorn her t, wiens leerling Gall e
was, gevonden worden. Hij was gehuwd met C at harina
Ro 11 an d a en liet twee zonen I ► a die, zich mede groote
vermaardheid in het graveervak verwierven , doch tot de Belgische kunstenaars behooren. G a 11 e hield zich ook met de
letteren onledig. Hij schreef:
Ben cort verhaal van de gedinckweerdichste saken in de X VII
Provincien van de Nederlanden enz. van 1566 tot 1579 ,
Antw. 1579 8°.
Bit werkje kwam ter zelfde plaaatse en in hetzelfde waar
en formaat uit in de Fransche taal, en komt ook in bet Latijn voor onder de Scriptores Belgici, door F ey er ab en d te
Frankfort in 1580 in het licht gegeven , en nog eens in 1583
bij denzelfden. 8°
Semideorum manuorum amniumque sigillariae imagines delineatae, Antv. 1568. 4°.
Instructions et fondemens de bien pourtraiture pour lee peintres etc. 1589. fol.
Zie Sweertius, Atli. Belg. p. 642 ; Foppens, Bibl. Belq. p.
1032, 1033, 1123; Saxe, Onom. Liter. P. 111. p. 560, de Wind,
Bibl. van Ned. Geschiedschr. 1). I. bl. 191, 102, 548; Collot d' Escury, Hull. roein. D. I. bl. 93, Cat. van de Bibl. der Maatsch. van
Ned. Let Jerk. te Leid. I). 11. bl. 47; I m me r z eel, Lev. en Werk. der
Kunstsch.; Kramm, Lev. en /Perk. der Kanstsch.; Muller, Cat. van
Portrett. bl. 91 , 396.
GALL (CHARLES JEAN), Meester in de vrije kunsten en
Doctor in de wijsbegeerte, werd in 1763 Fransch predikant
te 's Hertogenbosch, en den 24sten Januarij 1770 Hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de Illustre school aldaar. Hij werd
1804 emeritus en overfeed in 1811.

Zie H e r m a n s , Gesch. der Ill. en Lat. S.,,holen te 's Hertogenb. in de
Bijdr. tot de kenn. en den bloei der Nederl. Gijmnas. 1851. bl. 33.

GALLIEN (JoHANNA), geboren te Hann , was de nicht
van Daniel Wij ttenbach, Hoogleeraar te Leiden , die
reeds hoogbejaard , in 1817 , met haar huwde. Hare geleerdheid
en schranderheid verwierven haar den rang van Doctor in
de wijsbegeerte en het Meesterschap der vrije kunsten , haar
door de Hoogeschool van Marburg eershalve geschonken.
7sten
Zij overleed op haar buitenverblijf , bij Leiden , den
April 1830. Hare werken , die in het Hoog- en Nederduitsch
en in het Grieksch vertaald zijn , zijn getiteld :
Thlagene.
Le Banquet de Liontis.
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Histoire de ma petite ckienne Hermione.
Symposiaques , ou propos de table.
Alexis.
Plaats en tijd van uitgave zijn ons niet hekend.
Zie IVoordenb. der Zamenlev.

hier door ons gevolgd.

GALLIERIS (NECOLAAS CORNELIS DE), zoon van Ja k o b
Izak de Gallieris en vanJohannaMagdalena Kruitm an , werd gehoren to Oosterwijk den Ven April 1778.
Reeds in 1793 begon hij zijne militaire loopbaan, bij he infanterie regiment Oranje-Gelderland , als kadet , en nam Vaandrig zijnde bij de omwenteling in 1795 zijn ontslag. Hij had
toen reeds alle veldslagen tegen de Franschen in de Zuidelijk e
provincien in 1793 en 1794 bijgewoond. Tn 1806 ging hij in Russische dienst over , werd den 4den Februarij 1807 Ritmeester bij
het regiment garde kurassiers, in 1812 Chef van een eskadron , en in 1813 wegens zijne dapperheid , betoond in den
slag bij Culm , bevorderd tot Majodr.
In 1814 nam hij zijn ontslag en trad weder in Nederlandsche dienst , werd Majoor titulair en geplaatst bij het 3de
regiment dragonders ; later afdeeling kurassiers N° 3.
Bij bet Russische leger woonde de Galli eris in 1807 ,
1808 en 1809 den veldtogt tegen de Turken hij. In 1809
en 1810 streed hij tegen de Polen bij Krakau en Limberg ,
en in 1812 was hij tegenwoordig bij de belangrijkste gevechten in Rusland tegen de Fransche legers. Bij Krasnoi werd
hij door een geweerkogel Iigt gewond aan het linker been. In
1813 streed hij bij Lutzen , Bautzen , bij Koningstein en Culm ,
en even voor het gevecht, bij laatstgemelde plaats , behaalde
hij met zijn eskadron belangrijke voordeelen op twee regimenten vijandelijke kavallerie , waarvoor hij door den Keizer
van Rusland benoemd werd tot Bidder der Wladamir orde.
Ook bij Leipzig streed hij in de Russische gelederen, maakte
in het volgende jaar den veldtogt in Frankrijk mede , en
streed in 1815 bij Waterloo in de gelederen van het Nederlandsche leger , bij welke gelegenheid hij door eenen houwitser aan het regter been werd gewond. Voor zijn gedrag in dien
slag gehouden ontving hij de militaire Willemsorde 4de klasse.
Na onderscheidene rangen doorloopen to hebben , werd hij
in 1826 benoemd tot Kolonel en Kommandant der afdeeling
kurassiers N° 9 , en nam in die betrekking deel aan de krijgsverrigtingen van de jaren 1830 en 1831.
Vocir Leuven , op den 12den Augustus 1831 , trof hem de
zelfde kogel die zijn zoon, Christiaan Ge rardus, iste
Luitenant adjudant hij het regiment kavallerie , dat zijn vader kommandeerde , den voet verbrijzelde , en hem het linker
been zoodanig wondde, dat het moest worden afgezet , ten
gevolge waarvan hij is gepensioneerd geworden.
Van Koning Willem I ontving de Gallieris, tot er-
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kenning van zijne militaire verdiensten , de ridderorde van den
Nederlandschen Leeuw , en , na den tiendaagschen veldtogt,
de militaire Willemsorde 3de klasse , terwijl hem den rang en
het pensioen werd verleend van Generaal Majoor. Behalve de
reeds vermelde ordenteekenen , had de Keizer van Rusland hem
ook nog vereerd met de medaille wegens het bijwonen van de
veldtogten van 1812 —1814.
De Gain ieris overleed den 12den Maart 1836 en was
.ehuwd geweest met Antoine t t e Baronnes de W r e d e.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.

GALLIS (PIETER) werd in 1633 geboren, woonde eerst te
Enkhuizen , daarna te Hoorn , alwaar hij het beheer der bank
had. Hij overleed te Havre in 1697 en schilderde tot uitspanning bloemen , vruchten en ander stilleven.
Zie Immerzeel, Leo. en Werk. der Kunstsch.

Kramm, Lev. en

Werk. der Kuntsch.

GALLUS (CAEoLus), * of de Haan, werd den 16den Augustus 1530 te Arnhem uit een aanzienlijk geslacht geboren,
legde zich aldaar op de gronden der vrije kunsten , der Latijnsche en Grieksche taal toe en vertrok naar Keulen , waar hij
eerst in de regten en vervolgens in de godgeleerdheid studeerde. Zich naar Geneve, ter voortzetting zijner studien begeven hebbende, leerde hij aldaar Calvij n en Beza kennen.
'Of hij toen reeds de Hervorming was toegedaan is onzeker.
Stellig is het dat hij als zoodania niet bekend was , want
dan zou hij niet als pastoor te Elst in de Betuwe zijn aangesteld , en 's Konings raden , te Arnhem , die Gall us meermalen hoorden , zouden de getuigenis niet van hem hebben
afgelegd, dat hij ernstig en regtzinnig predikte.
In 1560 tot Pastoor van de Lieve Vrouwe kerk te Deventer beroepen, en den tot het bezitten van die waardigheid
vereischten graad te Keulen in dat jaar gehaald hebbende ,
schijnen zijne hervormde gevoelens meer bekend te zijn geworden. Althans reeds in 1561 geraakte hij daarover in moejelijkheid ; want ofschoon de burgerij en de regering zeer met
hem waren ingenomen, beschuldigde hem de geestelijkheid van
af•ijkingen in de oude leer en van het toedienen des avondmaals onder beide gedaanten. Ofschoon geruimen tijd door
de regering gesteund , die geene middelen onbeproefd liet om
Gallus van het vermoeden van ketterij te bevrijden , werd
hij evenwel reeds in Junij 1561 door Burgemeesteren , Schepenen en Raden ontslagen , doch nog in hetzelfde jaar, door
W ill e m , Hertog van Kleef, naar Hamm in bet graafschap
Mark geroepen , alwaar hij zestien jaren als pastoor in dienst
bleef. Na aldaar een half jaar werkzaam te zijn geweest, had
hij eene reis gedaan naar Arnhem , waar hij op last der Landvoogdes , Hertogin Margaretha, gevangen genomen, en
niet dan op sterk aanzoek van den Hertog van Kleef uit de
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gevangenis ontslagen en van den dood verlost werd. Gedurende
zijne dienst te Hamm geraakte hij met den verstrooiden hoop
der Wederdoopers van Munster in strijd , en maakte hij zich
gehaat bij de regering der stad , die hij grovelijk beleedigde ,
hen voor Wederdoopers en derzelver patroonen , voor kerkroovers en harpijen uitscheldende. Hij verzocht dien ten gevolge zijn ontslag aan den Hertog en begaf zich naar Bremen ,
alwaar hij zijn werk tegen de Wederdoopers in 1577 uitgaf
en aan den Prins van Oranje opdroeg. Graaf Johan van
Nassau, Stadhouder van Gelderland , gebruikte hem om de
hervorming in dat gewest door te zetten en te prediken voor
de krijgslieden , ten einde ook burgers te lokken. Ook was hij
het , die de on voltooide of niet voortgezette hervorming in het
beheer der geestelijke goederen begonnen en doorgedreven heeft.
Toen , door het vertrek van zijnen beschermer,, hem zijn
steun ontviel , kwam Gallus in 1579 te Deventer terug. Ook
daar schijnt hij de administratie der geestelijke goederen tot
algemeen nut te hebben willen doordrijven , ten gevolge waarvan hem den 8sten Augustus 1583 de betrekking van ontvangen der geestelijke goederen nerd opgedragen , welke hij tot
den 5den September 1586 waarnam.
Hij liet intusschen niet na pogingen in het werk te stellen
om als predikant te worden beroepen , en hij schijnt -daartoe
den invloed der regering gebezigd te hebben , zich tevens verstoutende ,,verscheidene abusen der Gereformeerde kercke"
aan te wijzen. Met de predikanten en den Kerkeraad der stad
kreeg hij nu onaangenaamheden , waardoor de zaak bij de
Overijsselsche Synode , en ook op de algemeene Synode door
Leicester zamengeroepen , ter sprake kwam. Het was waarschijnlijk ten gevolge van een en ander dat de eerstgenoemde
Synode in 1586 bepaalde dat Gallus naar elders zoude bevorderd worden. Maar eer dit gebeurde, werd Deventer door
Stanley verraden en G- a 11 us genoodzaakt , met verlies van
al het zijne , de stad te verlaten. Van alles beroofd en treurende over het onlangs geledene verlies eener hem dierbare
gade , kwam hij te Leiden , waar hij , door invloed van zijn
neef , den Hoogleeraar in de regten , E v e r h a r d van Br on ch orst den Veil Mei 1587 tot buitengewoon Hoogleeraar
der godgeleerdheid benoemd werd , terwijl hij voor het hem
aangeboden predikambt bedankte. Na een verblijf van vier
jaren werd hij , den 24sten Augustus 1591 , om welke redenen
is niet bekend , uit deze bediening ontslagen. Na verijdeling
van zijne hoop, om te Rijnsburg tot Predikaat beroepen te
worden , werd hij in 1594 eerste predikant te Nijbroek op de
Veluwe. Hij verkreeg wegens ouderdom en zwakheid in 1610
zijn emeritaat en overleed den 28sten Januarij 1616 , te Nijbroek , alwaar hij onder den predikstoel begraven werd.
Zijn hierboven genoemd werk tegen de Wederdoopers
getiteld :
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finabaptistarwn. Ben Kamer op dat hoefft aller WederdOperschen Secten.
Een exemplaar daarvan , der uitgave te Arnhem 1606. 4°,
berust op de Bibliotheek der vereenigde Doopsgezinde gemeente
te Amsterdam. P e t r us Reidan us vereerde dit werk met
een Latijnsch vers. Verder scbreef hij ;
Clavi8 prophetica in Apocalypsin, Antv. 1592. 8°. ibid.
Lugd. Bat. 1593. 8°.
Voor dit werk , opgedragen aan Prins Maurits en de Staten van Holland, ontving Gallus eene vereering van honderd goudgulden en de aanbeveling tot een jaarlijksch pensioen ,
nadat hij als Hoogleeraar ontslagen was. Curatoren en de
Leidsche Magistraat weigerden hieraan gehoor te geven , orndat de finantien het niet toelieten , en Gal 1 u s slechts bij
provisie was aangesteld. Hierop schonken de Staten hem een
pensioen van honderd daalders , ten einde nu en dan iets
over de godgeleerdheid uit te geven, doch deze som is hem
slechts eenmaal uitbetaald.
Zie Revius, Daventr. Illustr. p. 332, 511-515; Foppens, Bibl.
Belq. p. 152 ; de J on g h , Naaml. der pred. behoor. tot de Geld. Synode, bl. 21,315; M o 1 h u y z en , Leerrede op den 250sten verjaard. van
de sticht. der Dev. gemeente, bl. 7. 36, 77 ; Siegenbeek, Geschied.
der Leidsche Hoogesch. D. I. bl. 54, 1). II. Toev. en Bijl. bl. 71,
72; Groen van Prinsterer, firchiv. T. VII. p. 136; P. C. 1V1ol.
huysen, Over Carolus Gallus in de Bijdr. voor Vaderl. Geschieden Oudheidk. van Nijh off, 1). VII. bl. 125-162; Glasius, Godgel.
Nederl. D. 1. bl. 487---489 ; Nieuwe Reeks der Werk. van de Maatsch.
van Ned. Letterk. te Leid. D. VII. St. I. bl. 88, 89 ; Rogge, C.
J. Coolhaes, D. I. bl. 22, 1). II. bl. 159; Cat. van de Bibl. der
Vereen. Doopsgez. Gemeente te Amst. Aanh. bl. 69.

GALTJES (GALTIE) was Commandeur op het schip het
Wapen van Leyden, van 34 stuk ken , behoorende tot het smaldeel waarover Bin ekes bij Tabago in 1676 en 1677 bet bevel
voerde. Bij den aarival der Franschen , onder den Admiraal
d' E strees, op dat eiland in laatstgenoemd jaar, , nam bij een
dapper deel aan den hevigen strijd , doch sneuvelde op den
3den Maart.
Zie de J on g e Geschied. van het Ned. Zeewez. D.
325, 351.

GAMEREN

(HANNARD VAN) ,

III. St. II. bl.

of GAMERIUS , was gebo-

ren te Hemert bij Maeseyk in Limburg , en bloeide in het
begin der tweede helft van de zestiende eeuw. Hij was Licentiaat in de geneeskunde en had , of voerde althans , den the!
van Poeta laureatus. Hij onderwees een tijd lang te Ingolstadt de Grieksche taal, en werd daarna Opziener of Rector
der school te Tongeren. Gedurende de onlusten met Don J an
v an 0 o s t e n r ij k koos hij de - partij van laatstgemelde , voor
wien hij, zoo het schijnt, staatkundige geschriften en verdedigingen opsteld e. De tijd van zijn overlijden is onbekend.
Als Latijnsch dicker maakte zich van Gam e r e n , naar
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bet oordeel van den Hoogleeraar Peerlk amp, niet gunstig
bekend. Hij schreef;
Pia Regia ad Mu' sas : hoc est Methodus de dictionum omnium ac syllabarnm guantitatibus , Monach. 1567. 8°.
De conscribendis Epistolic.
Bucolica ad imitationem• Principum Poetarum conscripta , Antv.
1568.
Ingolst.
()ratio , versu heroic° , de laudibus Linguae Graecae ,
1564.
Ecclesiae Vatholicae Querimonia.
Satyra de merito Christi.
Pornius , tragoedia sacra , Antv. 1568. 8°.
Satyra contra Lutherum, Brentium etc. Leod. 1570. 8°.
Satyra contra impudens Jac. A n d r. Smidelini de Lutheranorum concordia mendacium.
Wolfangi M a r t i i ineptias
Spongia adversus fallaces
Colon. 1569. 8°.
De I.gne purgatoris , de Sanctorum religuis , carmine.
Ideae , e lingua Belyica desumtae , in de Deliciae Poetar.
Belg. T. II. p. 440.
Orpheus Poeta de lapidibus , e Graeco versu reddite . cum
observationibus , Leod. 4°.
V an Gameren is niet de schrijver maar de vertaler uit
het Fransch van :
Narratio eorum , quae ab adventu
J o a n n i s Austriaci supremi in Belgio Gubernatoris , gesta sunt , Luxemb. 1578. 4°.
Zie Sweertius, 4th. Belg. p. 320; Foppens, Bibl. Belk. p. 431
Hoeufft, Parnas. Latyn. Belg. p. 58, 69; Peerlkamp, du poetis
Latin Nederl. p. 71, 72; de Wind, Bibl. van Ned. Geschiedschrijv.
D. I. bi. 275, 276, 564
GANDA (PHILOLOGUS PHILIATROS 6) was de verdichte
naam waaronder Jacobus V i v e r i u s schreef. Zie VIVERIUS (JAcosus).
GANDA (TiaocRiTus 6) was de verdichte naam van
Da niel H ein s i u s. Zie H EINSIUS (DANIEL).
GANDERHEYDEN (JAN FREDERIK MAURITZ) werd te ZaltBommel , waar zijn vader,, Jasper Ganderhey de n , Procureur was , den Eden December 1787 geboren. Zijne moeder
heette Petronella Adriana Mauritz. Hij genoot het
onderwijs van den kundigen Rector N ag e 1 in zijne geboorteplaats , en vertrok , behoorlijk toegerust met de noodige kennis der Grieksche en Latijnsche taal , naar de Harderwijksche
Hoogeschool , waar hij , en vervolgens aan die te Leiden ,
zich op de regten toelegde.
Na verdediging van Theses verkreeg hij , den 30sten April
1810 den graad van Doctor in de beide regten , waarna hij
zich als Advokaat in zijne geboortestad vestigde. Het Keizerlijk Decreet van den 14den Mei 1810 , krachtens hetwelk
Zalt-Bommel en de Bommelerwaard , deel uitmaakten van
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het Departement des Bouches du Rhin , met 's Hertogenbosch
tot hoofdplaats , deed hem zijne woonplaats naar 's Hertogenbosch overbrengen en zich aldaar als Advokaat inschrijven.
De vele blijken zijner kunde en ijver,, die hij door eene
drukke praktijk alras geven kon, deden hem spoedig de betrekking van Advokaat der Administratie van de belastingen
verwerven , terwijl het Bestuur der Domeinen hem mede zijne
belangen toevertrouwde. Hij zag zich verder benoemd tot
Regter plaatsvervanger bij de voormalige Regtbank van eersten aanleg , daarna bij de Arrondissements-Regtbank te 's Hertogenbosch , vervolgens tot Deken der Orde van Advokaten ,
terwij1 Koning Wi 11 e m III hulde deed aan zijne verdiensten , door hem later tot Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw aan te stellen.
Met groote welsprekendheid en jeugdig vuur trad G a n d e rh ey d en , tot omtrent twee jaren voor zijn dood , onafgebroken als pleitbezorger op , tot dat in 1848 eene geweldige bloedspuwing hem noodzaakte eerst aan den Koning te verzoeken
hem als Rijks-Advokaat een Adjunct toe te voegen , en eenigen tijd daarna zijn ontslag te nemen. Hij bleef echter als
Advokaat-Consulent voor het rijk werkzaam , en begeerde in
April 1851 , bij uitzondering , eene zaak der Administratie van
's Rijks belastingen voor de Arrondissements Regtbank te
Breda zeif te bepleiten. In het Paleis van Justitie aldaar
overviel hem eene hevige beroerte , die in weinig tijds een
einde aan zijn werkzaam leven maakte. In Breda, waar hij
ontsliep, rust zijn stoffelijk overschot. Hij was , in 1814 , gehuwd met Andrea Helena 11 oelo fs, die hem zes kinderen schonk.
Ganderheyden was niet alleen een kundig , arbeidzaam
en naauwgezet regtsgeleerde , maar zijne medeburgers vonden in hem een trouwen raadsman. Overal waar iets goeds
te doen was , was hij altijd de eerste , en menige nuttige
instelling , in de plaats zijner woning , had aan hem hare
geboorte of haren bloei te danken. De Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde en het Provinciaal Genootschap
schap van Kunsten en Wetenschappen in Nood Brabant bragten , door de aanbieding van het lidmaatschap , hulde aan zijne
verdiensten , die hij als schrijver toonde te bezitten door de
uitgave der navolgende geschriften :
Disputatio de luri6u8 Patriae potestati8 , vulgo ita dictis ,
(ague Tutelae. Zalt Bomm. 1811. 80.
Redevoeriny ter nagedachteni8 van Mr. Carl Gerard H u 1 tm a n , 's Bosch. 1820. 8°. met Portt.
Pleitrede over het wettig voortdurend be8taan van het Domaniaal Tiendregt , bij zonder ten aanzien der zoogenaanzde Novalien , in de Provincie Noord-Brabant ; met eenen brief van
den Hoogleeraar J. R. T h o r b e c k e aan den Schrifver ,
's Bosch , 1843. 8°.
-
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Aanhangsel tot de pleitrede, enz. houdende vernietiging van
het arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Brabant,
's Bosch , 1845. 8°.
Vertoog betrekkelijk de uitgiften van Gemeente en Heidegronden in Noord-Brabant , eene bij drage tot verklarinq der
Charters en Octrooijen , houdende zoodanige uitgiften, door of
van wege de voormalige Hertogen van Brabant,
's Bosch,
1848. 8°.
Lie Hand. der Jaarl. Algem. Vergad. van de ilaatsch. van Ned.
Letterk. te Leid.
1851; bl. 10, Levensberigten, bl. 62-68; Brinkman, Naaml. van Boek.

GANGLOFS (CLAAS) , ook wel G an golf of G an gelof
genaamd, was Oudste bij (le Vlaminger Doopsgezinden te Groningen , volgens anderen te Emden. Zeker is het dat hij niet alleen in
Oost-Friesland en Groningen , maar ook in Overijssel en
Westphalen is werkzaam ge‘‘eest. Hij maakte zich door verscheidene geschriften bekend die getiteld zijn :
Dat Ghebedt ons Heeren Jen Christi. ... Seer schoon uyt
der Heiliger Schriftueren verclaert enz.
Gron. 1591, 8°, 2de
druk ald. 1593. 3de druk ald. 1606 , 4de druk ald. 1606 ;
5de druk ald. 1615 , 6de druk ald. 1633.
Ben nieu Geestelyk Liedboecxken geloghen uyt den Ouden
en Nieuwen Yestamente. Gron. 1593. 8°, 2de druk aid. 1606 ,
3de druk ald. 1615 , 4de druk ald. 1633.
Be grondich bewijs wt de Godlijcke Schrifture vertoont , dat
Gods gemeynte , de geloovigen ep aerden eenich , een volck ,
onverdeylt , als leden eens lichaems tot malcanderen gevoecht
enz.
z. pl. 1599. 8° herdrukt in 1615 en 1626.
Antwoord en de verclaringhe, wt die Heylige Schriftuere
aengetogen , van een Liefhebber der Vlaemsche ghemeenten: Op
een ghedruckt Boecxken der presentatie ofte uytbiedinge tot
vereeninge van de Hoochduytsche , Vriesche, Waterlandsche bevredichde Broederschap aen de Vlaemsche Gemeenten ghesonden
enz. Amst. 1605. 8° herdrukt z. pl. 1626.
Ben grondeliacke en de Christelycke vermaninghe ende Sendt-•
brief , geschreven wt Christelycke liefde aen syn Huysvrouw en
Broeder. Met noch een Christelyck vermaninghe enz. Met noch
eenighe Geestelycke Liedekens. z. pl . 1633. 8°.
Zie Blanpot ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Gron.
enz.
D. I. bl. 55-58 , 108, 275, 1). II. bi. 123 , 144; Dezelide, Geschied.
der Doopsgez. in Friesl. bl. 112; 1) ezelfde, Geschied. der Doopsgez. in
[loll. 1). 1. IA. 323, D. II. bi. 210 ; Muller, Cat. van Godgel. Werk.
Supplem. bl. 71.

GANGULPHUS of GENGULPHIIS Ridder en Hertog in
Bourgondie , zoude , op last van den Hofmeijer Pi p ij n van
He r s t al , Wul fr a m , Bisschop van Sens , hebben vergezeld , toen deze door het schoone voorbeeld van den Angelsaks Willebrord aangespoord , het christendom in Friesland ging ve•kondigen. De kerkelijke overlevering maakt ook
3
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Gan g ulphus tot geloofsverkondiger , doet hem een jaar in
Medemblik , de residentie van den Frieschen Koning R a db o u d , verwijlen , en de kerk van het naburige Oostwoud
stichten. Hij werd reeds vroeg door de Nederlandsche kerk
als martelaar en heilige beschouwd , en zijn sterfdag op den
llden Mei gevierd , onder anderen te Utrecht en Haarlem ,
in welke laatste stad eene zeer oude kerk aan hem gewijd
was , die reeds in 1576 door brand werd vernield. Eerst tegen het einde der tiende eeuw teekende de geleerde Brunswijksche non R os wit h a het leven van dezen heilige in
dichtmaat op. Het is evenwel ligt te begrijpen dat men op
de daarin vervatte bijzonderheden weinig kan vertrouwen.
Daar echter ook de Hollandsche kronijken 0 an gulp h u s
vermelden , is er geen voldoende reden de algerneene overlevering te betwijfelen , dat zekere edele Frank in den aanvang
der achtste eeuw het christendom in ons vaderland heeft gepredikt. Daar echter het dorp Oostwoud in de charters Diet
voor 1319 worth vermeld , gelooven wij dat de legende de
stichting der kerk aldaar sleeks aan Gang u 1 ph us heeft
toegeschreven , omdat die kerk aan dezen heilige wntoegewijd.
Zie zijne levensbeschrijving door Roswitha, opgenomen in de Acta
Sanctorum der Bollandisten , op den 11 den Mei , en verder B o s haerts,
317 ; Royaards, Geschied. der invoer.
de prim. vet. Frisiae apost. p.
bl. 211 ; van der Aa, Aaren vestig. van het Christerid. in Nederl.
D. V. bl. 45 , D. V111. bl. 269 ; v a n
drfiksk. Woordenb. der Nederl.
bl. 241.
den Bergh, Handl. der Midden Nederl. Geograph.

GANS (Jos.A.N) , regtsgeleerde, werd in 1629 , met de verandering der regering te 's Hertogenbosch , op den 25sten
September , om zijne bekwaamheid , • als eerste Pensionaris dier
stad aangesteld. Naderhand voor dien post bedankt hebbende ,
werd hij tot lid der regering gekozen. Hij was als zoodanig
in 1654 te 's Hage en werd , benevens andere regenten , door
een Deurwaarder van het Hof van Holland ontboden , om
ten Hove te verschijnen. Hier werd hij •angezocht om getuigenis der waarheid te gev.en , wegens de giften gedurende
zijne bediening als Pensionaris aan de Heeren M u s c h ,
A sper en en van Ber ch em geschankep; als ook van hetgeen hij hun uit zijne eigene -beurs , tot verkrijging, zoo van
het Pensionarisschap , als van het kantoor der Gemeene middelen , gegeven had. Gans weigerde hierop te antwoorden ,
daar hij vermeende dat hij door den eed van geheimhouding
als Pensionaris verbonden was , en ook het Hof van Holland
niet als zijnen regter erkende. Men hield hem met bedreigingen gevangen , doch later werd hij , op belofte van den
Haag niet te zullen verlaten , ontslagen. De regering van
's Bosch sprong voor hem in den bres en bewerkte later bij
voorraad zijn ontslag. De afloop dezer zaak is niet bekend.
Zie van Heurn, Hist. van 's Hertogenbosch ,
Kok. Vaderl. Woordenb.

D. H. en D. III;
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GANS (JAN IN DE) , geboren te Arnemuiden , werd in
1542, door Maximiliaan van Bourgondie, Heer van
Beveren en Admiraal ter zee, gesteld als kapitein op het
schip de Gelder8che Jonkvrouw,, waarmede hij verscheidene
rijkgeladene schepen nam en te Veere bragt. Het volgende
jaar werd hij en anderen met zes goed uitgeruste schepen
uitgezonden , om op de Franschen te kruissen. Van Veere uitgeloopen vereenigden zij zich te Middelburg met nog drie
schepen , door den Rentmeester Bewesterschelde in zee gezonden , welke negen schepen te zamen naar Bourdeaux zeilden ,
aan de Fransche vloot veel schade toebragten , en met rijken
buit , waaronder eenige klokken door hen uit de kerken geligt , terugkeerden.
Zie Boxhoorn, Chron. van Zeel. D. Il. bl. 471, 472.

GANSFORT (JOHAN WESSEL) ook Ganzefoort, G a nze v o e t of G o e s e v o e t genaamd , was de zoon van H erm an Gansfort, lid van het bakkers gilde te Groningen.
Zijne moeder .behoorde tot het aanzienlijk geslacht van Clan t.
De tijd wanneer hij ter laatstgemelde plaatse geboren werd is
Diet zeker; terwijl sommige schrijvers die in 1400 stellen , noemen anderen , op overwegende gronden , 1419 of 1420 als
het jaar zijner geboorte. Zeker is het dat hij het eerste levenslicht aanschouwde in een huis staande in de Heerestraat ,
nabij de Caroli-weg, waarvan de standplaats nog heden wordt
aangeduid , door bet familie wapen dat in den voorgevel van
een later daar geplaatst gebouw gevonden wordt. Zijn vader
vroeg verloren hebbende , liet hem zijne nicht , Ode Cl ant ,
te gelijk met haren zoon te Groningen onderwijzen , en zond
hem later naar Zwolle , waar de destijds bestaande school der
Broederschap des gemeenen levens eene betere gelegenheid
aanbood om onderrigt te ontvangen.
Het was daar dat de jeugdige Gansfort niet alleen een
schat van kunde opdeed , maar ook , voornamelijk door het
verkeer met eenen Thomas a Kempis, den grond legde
tot zijne latere denkwijze in de godsdienstleer. Gedurende zijn
verblijf te Zwolle gaf hij reeds zoovele blijken van eenen verlichten geest en een zucht tot onderzoek te bezitten , dat hij ,
door zijne eigendommelijke beschouwingen over de Maria
dienst en het vasten , menigmaal aanstoot gaf. Hierdoor kwam
het dat hij van bet voornemen , om zich in het nabij Zwolle
gelegen klooster van St. Agnes te begeven , afzag en naar
Keulen vertrok , om zijne letteroefeningen voort te zetten.
Aldaar in het Collegie, door den Groninger Pastoor L a ur en ti u s aesticht , verder onderwezen , werd hij tot meester
der vrije kunsten bevorderd , en , om den roem zijner geleerdheid , door den Keurvorst van den Palts tot leeraar in de
wijsbegeerte te Heidelberg , op zeer gunstige voorwaarden ,
aangesteld. Hij bedankte voor die onderseheiding en begaf
3*
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zich, ter bijwoning der godgeleerde lessen naar Leuven. Van
daar vertrok hij naar Parijs , en hield zich daar , als ook nog
in andere steden van Frankrijk , gedurende zestien jaren op. De
beroemdste mannen van zijnen tijd , daar vereenigd , zochten
zijne vriendschap , en zoo groot was zijn invloed , dat de vermaarde du Thou en M e z e r a y hem den hersteller der Parijsche Universiteit noemden.
Van Parijs begaf G a ns for t zich naar Italie. Met Paus
Sixtus IV, wien hij te Parijs, als Franciscus de Ruv era, reeds had leeren kennen , knoopte hij vriendschap aan.
Toen hij dezen met zijne verkregene waardigheid geluk kwam
wenschen , drong de Paus er op aan , dat hij eene gunst van
hem zou vragen. Hierop antwoordde Ga nsfort: Heilige vader , gij weet , dat ik nimmer naar groot aanzien gestreefd
heb , maar,, daar gij limns de plaats van opperste priester en
herder op aarde bekleedt , zoo wensch ik , dat gij aan uwe
roeping moogt beantwoorden en dat gij DSO uw verheven post
moogt waarnemen , dat wanneer eenmaal de Opperste Herder
komt , van wien gij hier beneden de Dienaar zijt , hij dan tot
u zegge : „ „Kona , gij getrouwe dienstknecht , ga in tot de
vreugde uwes Heeren" " , en dat gij daarop dan getroost moogt
kunnen zeggen : ,, „Heere , vijf pond hebt gij mij gegeven ,
zie hier vijf pond , elke ik heb overgewonnen." " Toen de
Paus hierop antwoordde dat bij daarvoor zeif te zorgen had ,
en dat Gan sfort nu lets voor zich mogt begeeren , vervolgde deze : „Nu, dan verzoek ik u , dat gij mij uit de boekerij van het Vatikaan een Griekschen en Hebreeuwschen
Bijbel geeft." „Dat zal geschieden ," sprak de Paus „maar
gij onnoozele , waarom hebt gij niet een Bisdom of zoo lets
dergelijks gevraagd ?" „Omdat ik zoo jets niet noodig heb ,"
antwoordde Ga n s for t. De bijbel , door Gan sfo r t uit Rome
medegebragt , is naderhand nog lang in het klooster der geestelijke maagden bewaard gebleven.
Italie verlaten hebbende (wij houden zijne reis naar Griekenland en Egypte zeer onzeker) begaf Gan sfort zich andermaal naar Parijs en van daar naar Bazel , waar hij ook de
groote kerkvergadering bijwoonde. Van daar keerde hij in zijn
vaderland weder,, doch hij zag zich in 1477 door P h i ii ppus,
Keurvorst van den Palts , naar Heidelberg geroepen , waar hij
den leerstoel der godgeleerdheid beklinunen zou. Zijne hervormde gevoelens hadden hem toen reeds bij de geestelijken
dier dagen gehaat gemaakt , en het was door hun toedoen ,
dat hij in de aanvaarding van zijnen post belet werd , en hij
zich alleen bij het onderwijs in , de letteren en wijsbegeerte
bepalen moest. Voortgaande de dwaalbegrippen der kerk te
bestrijden , haalde hij zich dermate de vijandsc hap van velen
o p den hals , dat hij gedrongen werd Heidelbe rg te verlaten
en naar Groningen terug te keeren.
Van nu of aan vestigde Gansfo rt zijn vast verblijf te
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Groningen en nam zijnen intrek in het klooster van de H. Clara
of der geestelijke maagden. Hij was evenwel gewoon eenige
weken in de abdij Aduard door te brengen en jaarlijks het
klooster van St. Agnes bij Zwolle te bezoeken. Zoo bragt de
beroemde man eenige jaren . door , zich bezig houdende met
de zarnenstelling van onderscheidene geschriften en met het geven van onderwijs , tot dat hij op den 9den October 1489 te Groningen ontsliep. Hij werd in de kerk van het klooster , waar
hij zijnen intrek in genomen had , begraven. De • raad der
stad Groningen deed in 1637 een steep op zijne rustplaats leggen ,
met een Latijnsch grafschrift voorzien , in vroegere dagen door
zijnen vriend Paulus P e l a n t i n us vervaardigd. Deze grafzerk in lateren tijd verloren gegaan zijnde, is er ongeveer
honderd jaren later in den muur van het voormalige klooster der H. C 1 a r a, thans het Burger weeshuis , een gedenkteeken opgerigt , met een opschrift , waarin op eene vereerende
wijze hulde wordt gebragt aan zijne groote verdiensten.
's Mans afbeelding ziet op verschillende wijzen het lieht.
Zijne geschriften , door Luther het eerst te Wittenberg uitgegeven , onder den titel van Farrago rerum theologicarum , zijn
door Joachim Alt in g andermaal in het Licht gegeven
onder den titel van : W e s s e l i i Gansfortii Gronin,qen8is
rarae et recon ditae doctrinae viri , qui dim lux mundi
Gron.
vulgo diclus fuit , opera , quae inveniri potuerunt, omnia ,
1614. 4°.
W essel Gansfort was voorwaar een man op wien ons
vaderland , naast eenen Erasmus, roem mag dragen. Niet
alleen als godgeleerde , maar ook als beoefenaar der letteren ,
inzonderheid der Hebreeuwsche en Grieksche , was hij vermaard. Hij voegde daarbij eene groote bedrevenheid in de
geneeskunde en een rijken voorraad van verkregene kennis en
ervaring, waardoor hij de vraagbaak van velen was. Maar nog in
een ander opzigt heeft Gansfort zich de kroon der onsterfelijkheid verworven. Hij toch was de eerste , die opzettelijk en
openlijk de Pausselijke aflaatskraam aanviel. En is het dat
hij daarom door zijne tijdgenooten den schimpnaam van : meester
in tegenspraak ( Magister contradictionis) verkregeii heeft , in
lateren tijd heeft hij er zich den eernaam van : voorbereider
der Kerkhervorming mede verworven. Als zoodanig begroeten wij hem als een fionkerstar aan den lichthemel van Europa bij het einde van de vijftiende eeuw , en als zoodanig
erkende hem de groote Luther, in de voorrede die hij bij
de uitgave van Gans fo r t 's geschriften voegde. Merkwaardig
is de getuigenis die deze omtrent die schriften aflegt. „Indien"
zoo zijn zijne woorden „deze schriften eerder door mij gelezen waren , kon het mijnen vijanden toeschijnen , dat L u t h er
at het zijne uit G a n sfor t's schriften genomen had ; z66
zeer is het een geest , die in beiden leeft. Mijne vreugde en
mijn moed klimmen. Nu twijfel ik niet , of ik ook regt ge-
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leerd hebbe , nu die man , ofschoon tijd , lucht- en landstreek
en omstandigheden geheel verschillen , zoo sterk en zoo in
alles , en dat bijna met dezelfde woorden , met mij instemt."
Ons bestek laat niet toe breeder uit te weiden over de
verdiensten van Gans fo r t op het gebied der godgeleerdheid ,
en van den gezegenden invloed , dien hij door mond en pen
op zijne tijdgenooten uitoefende. Op het artikel Erasmus
hebben wij het gezegd , dat , waar wij geroepen zijn het leven
van zulke vermaarde mannen te schetsen , wij , zelfs met meerdere
uitgebreidheid , nog altijd onvolledig zullen zijn , en dit gezegde is ook hier van toepassing. Maar betreurden wij het teregt dat den grooten Rotterdammer ecnen hem waardigen
vaderlandschen geschiedschrijver mist, hier , aan het slot van
het artikel over den niet minder beroemden Groninger , mogen
wij ons in het tegendeel verheugen. Hebben mannen als H a rdenb erg en anderen in vroegere dagen zich thet het schrijven van 's mans geschiedenis onledig gehouden , in onze dagen
was het de Hoogleeraar Muurling, die ons nader met zijn
leven en zijne verdiensten bekend maakte. In diens werken ,
en in de verder hier genoemde bronnen , ontvingen wij een
getrouw verhaal omtrent den man , die , om zijne veel omvattende geleerdheid en buitengemeene helderheid van geest , door
zijne tijdgenooten het licht der wereld genoemd werd , maar die ,
het zijn de woorden van den eerwaarden D i e s t Lorgion,
al zijn licht van C h ri s t us ontleende , en in wiens schatting
deze alleen bet licht der wereld is.
Zie Hardenbergii vita Wessell Groningensis, v66r de OperaWesselii, Gron. 1614, en gevolgd door (van Heussen en van Rijn)
Oudhed. van Gron. bl. 107-130 ; Effigies et vitae Professorum Academ.
Gron. et Omlandiae (Gron. 1654). ; Foppens, Bibl. Belg. p. 1163,
1164; Goezius, Commentatio hist. theol. de Joanne Wesselo,
Lub. 1719 ; Tegenwoordige staat van Stad en Lande, D. I t. bl. 92, 93;
I8de eeuw , D. I. a. 131. 5 ;
Y p e ij , Geschied. der Krist. Kerk in de
Dezelfde, Leerrede ter Gedacht. van de verdienst. der Nederl. vaderen
Ypeij en Dermout, Geschied. der
betrekk. het werk der ICerkherv. ;
Ned. Hero. Kerk. Zie het Regist. op Go e s e v o e t; Levensbeschr. van
Ned. Mann. en Yrouw. D. V. bl. 261-273; Westendorp, Jaarb.
D. II. bl. 369, 370, 659-662; Hofstede de Groot, Geschied.
der Broederenkerk te Gron. bl. 14 Kist en Royaards, Archief en
Zie de Regist. , op Wessel; DelNederl. Arch. voor Kerk. Geschied.
prat, Verh. over de Broedersch. van G. Groote, bl. 75, 93, 101,
104, 138; W. Muurling, Comment. de Wesseli Gansfortii cum
vita tum menus etc. Traj. ad Rhen. 1831; Dezelfde , Oratio de We sseli
Gansfortii principiis ague virtutibus, Amst. 1840; Ullmann, Johan Wessel etc. ook in het 2de deel van zijne Reformatoren vor der
Reformat. in het Holl. vent. door M tinting en in 1835 te Leiden uitgegev; Gron. Yolks-Alm. 1842, bl. 1-13 met portr. ; Diest LorIV; Glasius, Verh. over Erasgion, de voorbereid. der kerkherv.
mus als Nederl. Kerkherv. bl. 272; Dezelfde, Godgel. Nederl. D. I. bl.
489-500; Muller, Cat. van portrett.

GANSEFOORT (GEEHARDUS) , geboren te Hazen in Westfalen en uit het geslacht van den voorgaande gesproten , was
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predikant te Westerwijtwert, waar hij in 1626 kwam en den
3den Junij 1653 overleed. Hij schreef:
Strena spiritualis , d. i. eene Geestelyke Nye-jahrs-gave ,
naemlyck dat hillige Bloot Jesu Christi am achten dage na
2. 21 u. 8. w.
sync geboort in de Beschnydinge veryaten , Luc.
Emd. 1634. 8°.
Het bitter , nochtans , salighmaMyrrha salutifera, dat
kende Lijden Jen Christi, uyt de vier Evangelisten nae de
nieuwe Oversettinge op een ni6uwe forme, noyt voor desen gesien,
enz. Gron. 1648. 4°.
Zie Brucherus, Gedenkb. van Stad en Lande ,
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid. D.

bl. 141; ('at. der
II. bl. 335, uit

medegedeelde berigten aangevuld.

GANSWIJK (DANIEL JAN TEN ZELDAM) werd te 's Gravenhage den 30sten Junij 1793 geboren. Zijn vader was P a u1 u s Gans wijk en zijne moeder Geertruyd ten Zeldam.
Reeds als jong mensch nam hij de namen zijner beide ouders
aan , hetwelk in dieri tijd geoorloofd en gebruikelijk was.
De middelen zijner ouders te kort schietende om hem eene
wetenschappelijke opleiding te geven, kon hij aan zijnen zucht,
om zich aan het leeraarsambt toe te. wijden , geen gehoor geven , en hij had het alleen aan leergierigheid en eigene studie
te danken , dat hij reeds op zeventien jarigen leeftijd als huisonderwijzer in verschillende talen en vakken onderwijs geven
kon. Kort daarna was hij bij verschillende drukkers werkzaam,
en als vertaler uit het Fransch, ten behoeve van het Journal
In dit blad komen
du De'partement des bouches de la Meuse.
velen door hem vertaalde dichtstukjes vigor , waar onder een
van den Prefect de S t a s s a r t, en het Was daardoor dat hij
diens bescherming en eene plaats als klerk ter Prefecture
verwierf.
Achtereenvolgend werd ten Zeldam Gansw ijk geplaatst
als Commies aan het hoofd van het Bureau tot organisatie
der algemeene gewapetide magt , als tweede Commies bij het
Commissariaat Generaal der Monden van de Maas , en in den
aanvang van 1815 aangesteld tot eerste Commies van het
verbaal der Staten van Zuid-Holland. In 1817, toen de Graaf
v an der D u y n van M a a s d a m tot Gouverneur der provincie benoemd was, werd ten Z el dam G a n s w ij k bevorderd
tot Chef der Secretarie. Aan zijne onvermoeide werkzaamheid
en uitrnunteude geschiktheid voor administratieve zaken had
hij ook de tevredenheid , de achting en het vertrouwen van zijne
superieuren , en inzonderheid van den Gouverneur, te danken.
Hem werd bij Koninklijk besluit van den 14den Februarij
1825 den titel van Commies-Chef der Provinciale Griffie van
Zuid-Holland verleend.
Na den dood van den Griffier , M r. van der Sleyden,

werd ten Zeldam G a n s w ij k bij Koninklijk besluit van
den 10den Julij 1841 in diens plaats benoemd. Ten gevolge
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zijner verzwakte gezondheid was hij evenwel , na verloop van
vier jaren , genoodzaakt zijn ontslag te vragen , hetwelk hem
op den 14den Junij 1845 eervol verleend werd. Twee dagen
later werd hij benoemd tot Directeur van het Postkantoor te
Dordrecht , en de Provinciale Staten van Holland verleenden ,
bij resolutie van 15 Julij 1845 , aan hunnen oud Griffier , uit
aanmerking , gelijk het luidde , van zijne langdurige en getrouwe aan de Provincie bewezene diensten, eene jaarlijksche
toelage van zes honderd gulden.
In laatstgenoemde betrekking verwierf te n Zeldam Gan sw ij k zich de tevredenheid en hoogschatting zijner nieuwe
chefs en de toegenegenheid zijner hem vreemde ambtenaren. Hij mogt zich daarin verheugen tot aan zijnen dood,
die den 20sten Februarij 1855 te Dordrecht plaats had. Hij
was den 12den Julij 1821 gehuwd met IVIejufvrouw Wi 11 emina Cornelia B oer rigter, die hem elf kinderen schonk.
Te midden van zijne veelvuldige ambtsbezigheden, wilt
ten Z eldam Gans wijk ook den tijd te vinden om met
zijne pen nuttig te zijn. Deed hij zich vroeger als vertaler
van dichtstukj'es kennen , in de dagen der omwenteling van
1813 vervaardigde hij een volksliedje , beginnende met: Welk
geluk voor Gravenhage, hetwelk alom door die stad verspreid en gezongen werd , en toen veel moet hebben toegebragt om de volksopgewondenheid binnen de palen te houden , ten goede te stemmen en het beleedigen van personen
en eigendommen tegen te gaan. Dit liedje is in zijne Bydragen enz. D. I. bl. 59 en 60 te vinden. Behalve door de
redactie van het Jaarboekje van Zuid Holland, hem van gouvernementswege opgedragen , en door het jaarlijksch verslag
der gedeputeerden aan de Staten van Holland,
hetwelk voor
een goed deel tot zijnen eigenaardigen werkkring behoorde,
deed ten Z el dam Gansw ijk zich als verdienstelijk schrijver
kennen door de beide groote werken , die getiteld zijn:
liandleiding tot de kennis van het staatsbestuur in het koningryk der Nederlanden , of beredeneerd alphabetisch register
enz. Dordr.
van vaderlandsche ',paten, belangryke besluiten ,
1830 1835. 8°. 7 deelen.
Bydragen tot de Geschiedenis van het staatsbestuur in ons
vaderland, en meer byzonder in Zuid-Holland ,
Dordr. 1847
en 1848. 8 0 lste deel en 2de deel lste stuk (Verder niet vervolgd.)
In veelvuldige commissien , hem door den Koning, de
Gouverneurs en de Staten opgedragen , betoonde zich t e n
Zeldam Ga n s w ij k het in hem gestelde vertrouwen ten
voile waardig. Zoowel te 's Gravenhage als te Dordrecht was
hij een belangstellend bevorderaar van verschillende nuttige
instellingen en van vele Maatschappijen en Genootschappen ,
een werkzaam lid. Bij vele uitmuntende eigenschappen voegde
hij talrijke deugden , en zijn zacht , minzaam , onpartijdig en
-

-
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voor waarheid levend karakter,, zijne berusting en gelatenheid
onder veel lijden en tegenspoed , zijn ongeschokt en onwankelbaar vertrouwen op God, zal in gezegend aandenken blijven, hij alien die hem hebben gekend en liefgehad.
Zie Algem. Konst- en Letter&

1855, bl. 57 ; Ilandeling. van de
1856, bl.
49-59 der Levensberigten, hier door ons gevolgd; Brink man, Naaml.
van Boek. bl. 266, 788.
Jaarl. Verg. van de Ilfaalsch. der Ned. Letterk. to Leid.

GARCIN (JAQuES) werd te Geneve in 1719 geboren en
was de zoon van Dr. Pi erre Ga rein en van Susanna Ma ff ei. Hij ontving het eerste onderwijs te Lausanne , van waar hij
in 1739 naar Frankfort vertrok , en na een verblijf van zes
jaren tot candidaat in de godgeleerdheid bevorderd werd. Hij
zette van 1747 zijne studien te Hamburg voort , kwam in 1750
in Holland en werd in dat jaar proponent bij de Waalsche kerk te
Amsterdam. Den 15den Julij 1753 tot Waalsch predikant te Veere
beroepen , vertrok hij als zoodanig in het volgende jaar naar Franeker , en zag zich tevens kort daarna tot Hoogleeraar in de Fransche taal aan de Franeker Hoogeschool aangesteld. Hij begon
zijne lessen den 15den April 1755 en Meld den lOden Maart 1756 ,
volgens gewoonte, zijne inwijdings oratie de utilitate linguae
Gallicae , die door den druk is bekend gemaakt. Hij overleed aldaar den 27sten November 1796.
Zie Vriemoet, Ath. Frisiac.

p. 872, 873.

GARDE (DE LA) , van Fransche afkomst , was krijgsoverste
in dienst van de Staten , en toonde in verscheidene gevallen
moed en bekwaamheid. Wij ontmoetten hem allereerst in het
jaar 1573 , toen hij met acht vendelen soldaten ter versterking naar het Noorderkwartier werd gezonden. In bet volgende jaar hielp hij Leiden ontzetten , en bezette in 1575 de
stad Schoonhoven. Toen kort daarop deze stad door Hie rg e s beschoten werd , en de burgers , afgeschrikt door Oudewater 's lot , vveinig lust gevoelden zich voor de zaak der
vrijheid op te offeren , gaf de la Garde de stad bij verdrag
over , en trok of met vliegende vaandels , geweer en pakkaadje.
Na nog bij andere gelegenheden het vaderland gediend te
hebben , nam hij in Junij van 1581 het huis Baarle in. Van
hier trok hij op Tilburg , maakte zich van de beide kasteelen meester en hielp in 1582 de stad Aalst in Vlaanderen
overrompelen. Niet lang meer mogt hij zijn arm aan de zaak
der vrijheid toewijden , daar hij bij de inneming van het kasteel te Vierzel in Noord-Brabant , in April 1582 , omkwam.
Sommige schrijvers berigten dat hij geschoten is , anderen
dat hij door het springen van een stuk geschut den dood
vond. Hij werd op eene statige wijze binnen Antwerpen in
de St. Joris kapel begraven. De geschiedschrijver B o r meldt
dat de prins van Oranje zijn dood betreurde „omdat hij een
seer goet ende vroom soldaet was geweest."
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Zie van Meteren, Arederl. Hist. D. III. bl. 512, 513, D. IV. bl.
110; Bor, Nederl. Oorl. B. VI. bl. 452 (333), B. VII. bl. 55 (59)
B. VIII. bl. 646 (122), B. XVI. bl. 273. (33), B. XVII. b1.322 (22),
B. XVIII. bl. 366 (8); Levensbeschrijv. der Ned. Vorst. Held. enz.
II. 122-124; Groen van Prinsterer, Archly. T. p. 59, 99.
VI. p. 153, 228, 248 ; Kron. van het Hist. Gen. te Utrecht ,
D. VI.
bl. 293.

GAR D EYN (MICHIEL PHILIPSEN) was eerste Luitenant op het
schip de Oranje Gallei , waarover kapitein Richard Wood het
bevel voerde. Toen deze dappere zeeman , in een gevecht tegen vier Duinkersche Kapers den 22sten April 1709 bij het
eiland Schouwen , door een kogel doodelijk gewond , nederzeeg , nam Gar d e y n onmiddellijk het bevel op zich , en zette
den ongelijken strijd met zooveel beleid voort , dat het hem ,
na een hevig gevecht van drie en een half uur,, gelukte den
vijand of te slaan en op de vlugt te drijven. Garde y n van
zijne vijanden bevrijd , wilde hen achterna zetten , om de koopvaarders door hen bemagtigd te ontzetten , maar hij slaagde
hierin niet. Toen kort daarna de vijand met versterking terug kwam , oordeelde G a r d e y n het teregt raadzaam eene
veilige haven op to zoeken , en bragt- de nog overgeblevene
koopvaarders behouden binnen Goedereede. De Admiraliteit
van Zeeland , met voorkennis van de Staten van Zeeland ,
droegen Gar d eyn als opvolger van den gesneuvelden Wood
bij hunne Hoog Mogenden voor , welke voordragt eerlang
goedgekeurd en bekrachtigd werd.
Zie de jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez.
526, 527.

D. IV. St. II. bl.

GARDIN (GuiLJA34 DU), woonde , even als zijn broeder
Filips, te Amsterdam in den aanvang der beroerten tegen
Spanje. Beiden waren bevorderaars en voorstanders der apenbare prediking van het Evangelie , en Guilj a m du Ga r di n
speelde bij de gebeurtenissen in 1578 eene belangrijke rol ,
en bragt er veel aan toe, dat de Spaanschgezinde Regenten afgezet en Oranjegezinden in hunne plaats werden gekozen.
Zie Wagenaar, Beschrijv. van Amst.
168, 173, 198, 471.

(octavo uitg.) D. III. bl.

GAREL (HERMANUS VAN) werd te Amsterdam den 1 'Nen
October 1681 geboren en door Theodorus Dominicus,
Luthersch Predikant aldaar, voor de Hoogeschool voorbereid.
Hij studeerde te Rostock en werd te Amsterdam den 24sten
Maart 1706 tot de predikdienst toegelaten. In April van d at
jaar aanvaardde hij de dienst bij de Luthersche gemeente te
Edam, en vertrok als zoodanig in 1708 naar 's Gravenhage ,
van waar hij in 1719 te Amsterdam werd beroepen. Hier werd
hij in 1768 emeritus en overleed , bijna 90 jaren oud , in
1771. Zijne afbeelding ziet het licht.
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Behalve door zijnen buitengewonen ijver als herder en leeraar , maakte Gar el zich verdienstelijk in het opleiden van vele
jongelingen tot de studie , en door zijne belangstelling in het lot
der Saltzburger emigranten. Van hem zien de volgende gesehriften het licht:
Lijkrede op Jacobus Hoving, Delft 1712. 4°.
De magtige hand Gods in Israels veriossinge nit Egypten,
Amst.
ter gedachtenisse van het groote werk der .Reforinatie ,
1717. 2de druk. 4°.
Lijkrede op H. Mich els, Amst. 1727. 4°.
Jubile'-predikatie van de overlevering der Augsburgsche Confessie , over _Ps. 116 , vs. 46 , Amst. 1730. 4 0.
Lifkrede op De. P. Weslingh, Amst. 1732. 4°.
Zie Schultz Jacobi en Domela Nieuwenhuis, Bijdr. tot de
St. V. bl. 65, St. VII. bl. 54;
Geschied. der Evang.-Luth. Kerk ,
Domela Nieuwenhuis, Geschied. der Amst. Luth. Gemeent. bl. 148;
bl. 38 ; Glasius,
Dezelfde , Geschied. der Luth. Gem. to 's Gravenh
Godgel. Nederl. D. I. bl. 501; Muller, Cat. van Porir.

GARGON (MATTHEUS) werd te Haarlem den 23sten Februarij 1661 geboren , uit Fransehe ouders , die om de godsdienst nit Doornik gevlugt waren. Na de Latijnsche school
in zijne geboorteplaats bezocht te hebben , ging hij op zijn
15de of 16de jaar naar het Athenaeum te Amsterdam , en na
verloop van twee jaren naar de Leidsche Hoogeschool. Zijne
godgeleerde studien op zijn 19de jaar geeindigd hebbende ,
begaf hij zich in dienst der Waalsche Kerk , en werd ook in
dezelve toegelaten om te prediken. Na zes jaren te vergeefs
op een beroep te hebben gewacht , en eenigen tijd de dienst
voor een predikant te Leeuwarden waargenomen hebbende ,
besloot hij zich aan het Nederduitsche Hervormde Kerkgenootschap aan te sluiten , met dat gevolg , dat hij in 1688 te
Geffen en Nieland , twee dorpen in de Meijerij van 's Hertogenbosch , beroepen werd.
Na aldaar gedurende veertien jaren het Evangelie te hebben verkondigd , werd hij , op aanbeveling van den Middelburgschen Burgemeester Herman van de Putte, in 1702
te Serooskerken in Walcheren beroepen , waar hij tot 1707
werkzaam was , toen de gemeente te Vlissingen hem als Karen leeraar verkoos. Naauwelijks had hij ter laatstgemelde
plaatse ongeveer twee jaren doorgebragt , toen hij door Curatoren der Latijnsche school aldaar tevens tot Rector werd aangesteld. Beide betrekkingen nam hij met ijver en getrouwheid waar,
tot aan zijnen dood , die den 14den April 1728 plaats had.
Gargon is tweemaal gehuwd geweest; eerst in 1690 met
Geertr u id van V elzen, die hem drie zonen en twee
dochters schonk. De zonen waren : Nicola as, geneesheer en
later predikant te Sas van Gent , P e t r u s Matt heus, predikant te Vlissingen en Fran cis c u s H en r i c u s die volgt.
Genoemde vrouw overleed den 23sten Mei 1713 , waarna G a r-
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g o n zich op nieuw in het huwelijk begaf met Ca t h a r in a
Maria de Vi ss er, bij wie hij geene kinderen verwekte , en
die hem overleefde.
Als godgeleerde , letter- geschied- en oudheidkundige , en
als dichter deed G a r g o n zich kennen door eenige werken ,
wier titels hier volgen :
Nut- Tydverdriff, David, Psalmen in rya , op muzyk , en
Proeven op de zinspreuken van Salomon , Amst. 1686. 8°. 2de
druk ald. 1696. 8°.
Dichtmatige uytbreiging over het Hooglied Salomone ,
Amst.
1697. 4°, herdrukt Amst. 1724. 4°.
Verklaring over den R. Catechismu8,
1713. 4°, 3de druk ,
4de druk. ald. 1729. 4°.
Over den XXXII Psalm, Leid. 1700. 8°.
Walchersche Arcadia, Leid. 1715. 8°. 2 deelen met pl. 2de
druk Leid. 1746. 8°. 2 deelen met pl.
Opening van beide de Zendbrieven van Paulus aan Timotheus ,
Leid. 1718. 2 deelen. 4°, 3de druk ald. 1743.
De CL. Psalmen .David8 in Dichtmaat gebragt, Vliss. 1711
8°. Herdrukt. Amst. 1722. 12°.
Nadere verklaring en Beschryving van den gekruisten Chris
tub en overeenstemming van het Oude en Nieuwe Testament uyt
Ps. XXII XXXII en LXIX , Leid. 1723. 4°.
Leid. 1719. 4°.
De Gekruyste en Verheerlijkle Christus,
ald. 1725. 4°. 2de druk.
Leid. 4°.
Belydenisleer der Hervormde Kerk ,
Zedige aanmerkingen tegen Theophilus Zelotee ,
8°.
Het werelds en Bybels Tafereel , fol.
Bijbel8che Figuren door Arnold M o on en begonnen en
door G arg o n vervolgt.
Voorts ztjn nog van zijne hand de volgende vertalingen :
Bo6t hius, Vertroostinge der wifsbegeerte, Amst.
en Gouda
1703. 80. 2de druk ald. 1722. 8°.
Oclaviu8 van Minutius Felix of vervolg op Boethius,
Vliss. 1712. 80.
L am p e XII oefeningen over Psalm XLV , Middelb. 1732. 8°.
Vitringa, over de openbaringen van Johannes , Amst. 1728.
4°. 2 deelen.
C a 1 m e t , Bevoegsel tot het algemeen groot Nam- en Woordenboek van den Bybel, Leid. 2 deelen folio.
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1728. a. bl. 507, b. 108-111; V r
Vliss. Kerkhemel, bl. 211-216 ; de Jongh, Naaml. der
Pred. van Gelderl. bl. 306 ; Saxe, Onom. Literar. T. VI. p. 263 ; van
A bkoude, Naamreg. van Boek. D. I. St. 1. III; Ferwerda, Naaml.
van Both. 0. I. St. I. bl. 161, 162, St. II. bl. 131, 132; van I peren, Hist. van het Psalm-gezang , D. I. bl. 127-229; Siegenbeek,
Geschied. der Ned. Letlerk. bl. 242, 293, 318; Dezelfde, Museum, D.
II. bl. 149-167; Witsen Geysbeek, Troordenb. van Ned. Dial.
I.
Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Nederl. Letterk. le Leid. D.
bl. 173, 203, D. II. bl. 553; Bodel Nijenhuis, Opgave van be-
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scArijv. der gewest. steden enz. in den Friend des Faderl. D. V. St. III.
bl. 217; Glasius, Godgel. Nederl.; Eekhoff. Lelterk. Natal ensch.
van J. van Leeuwen, bl. 38; Muller, Cat. van Godgel. Wer k.
Supplem. bl. 16.

•
GARGON (FRANCISCUS HENRICUS) zoon van den voorgaande en van diens eerste vrouw G e e r t r u id van V c 1 z e n,
werd in 1721 predikant te Zuidzande , in 1740 te Meenen ,
in 1745 te Kats , waar hij den 30sten April 1751 overleed.
Van hem is gedrukt:
Ds. A. R a y m i g , over
Lijkpredikatie over 't Afsterven van
Ps. XXXV III. vs. 18 , Leid. 1726. 4° .

Zie Boekz. der gel. Wereld , 1751. a. bl. 571; Vrolijkhert, niss .
bl. 281, noot ; van Abkoude, Naamreg. van Ned. Both' Kerkhml,
D. I. St. 1.

GARGON (JACOB) , kleinzoon van Ma ttheus G ar g o n'
voornoemd, en zoon van Petrus Mattheus Gargon ,
latseijkprdnVlsge,vaGrtuidn
d er Stelli ng , «erd den 12den September 1728 te Hulst geboren. genoot , van 1740 tot 1744 te Middelburg het onderwijs
in de Latijnsche taal , vervolgens te Vlissingen , vertrok in
1746 naar de Utrechtsche Hoogeschool en werd na de voltooijing zijner studien tot proponent aangenomen. Hij werd
in 1753 predikant te 's Gravenpolder in Zuid-Beveland , huwde
in dat jaar met Constan tia de Cliever, dock het in
1766 plaats hebbende overlijden van deze vrouw drong hem
zich als Hollands predikant te Petersburg aan te bieden , waarna
hij in 1770 als zoodanig werd beroepen en den 30steu • September aldaar zijne intrede deed. Zijne zwakke gezondheid en
het kleine getal leden zijner gemeente drongen hem eene andere
standplaats te zoeken en zijn ontslag te vragen. Hij verkreeg
zulks eervol , en kwam in Julij 1775 behouden in het vaderland aan , was vervolgens eenigen tijd hulpprediker te Utrecht ,
bood zich aan als predikant bij de vakante gemeente te Berbice , werd er beroepen , trad in 1775 andermaal in het huwelijk met W i l helmina van V lo t e n, en deed den 5den
Januarij 1777 zijne intrede op zijne nieuwe standplaats.
Tijdens ziju verblijf te Rio- Berbice schreef hij een Historisch berigt aangaande de Hollandsche Gereformeerde Kerken
in Rusland, lietwelk naar het oorspronkelijk handschrift is
medegedeeld door den Hoogleeraar Kist, in het , met den
Hoogleeraar Royaards uitgegevene , Nieuw Archie! voor
deel
Kerkelijke Geschiedenis inzonderheid van .Nederland , lste
bl. 1-83.
Zie dat

bl. 4, 5, 62-69.

GARNIER (MARIA) leverde eene pengift van vier regels in
het Stamboek van Johanna Koerten.
Zie v an der A a, .Nieuu; Woordenb. van Ned. Dicht.
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GASTER (CAsPER) werd te Rasdorf in Fulda , hertogdom
Keurhessen , den llden Mei 1787 geboren. Op den lsten Januarij 1801, dus op zijn veertiende jaar, trad hij als tamboer
in Hollandsche dienst bij het 3de batttillon der 2de halve brigade , werd daarbij op den 14den Maart 1804 tot korporaal
bevorderd, en ging bij inlijving op den 4den Junij 1805 over
bij het 2de regiment van linie, en later, insgelijks bij inlijving , op den 3den October 1810 bij het 130ste regiment
Fransche infanterie , hetwelk zich in Spanje beroemd maakte.
Bij dat regiment werd hij op den 3den November 1810 tot
fourier en den 26 Augustus 1811 tot sergeant bevorderd.
Vervolgens werd dat regiment ingelijfd in het lste regiment
Garde grenadiers , den 8sten April 1813, zoodat hij weder
gewoon grenadier was der garde. Deze achteruitstelling in
rang werd vergoed door de plaatsing als grenadier, daar dit
een korps was , waarvan men het tot eene eer beschouwde bij
hetzelve te dienen. Op den lsten Maart 1814 werd hij tot
korporaal bevorderd , en den 8sten Julij bedankt.
Gaster trad vervolgens in Nederlandsche dienst als korporaal bij bet 11de bataillon , daarna bataillon van linie N°. 4,
den 27sten Julij 1814, waarbij hij op den 7den Maart 1815
tot sergeant, en op den 19den Februarij 1819 tot tweede luitenant vaandrig bij de llde afdeeling werd bevorderd. Den
16 Augustus 1829 werd hij tot eerste Luitenant benoemd en
in 1830 bij de 13de afdeeling overgeplaatst. Op den 27sten
Maart 1841 op nonactiviteit gesteld , werd hij op den 8sten
October 1842 aangesteld tot eerste Luitenant bij het voormalige garnizoensbataillon. Hij werd in 1846 tot Kapitien
bevorderd en in dien rang in 1848 gepensioneerd. Hij overleed te Gorinchem den 23sten Februarij 1858 en was gehuwd
met M a r g a r e t h a Lindwur m, die hem drie dochters en
een zoon schonk.
Gedurende zijne militaire loopbaan heeft Gast er deelgen.omen aan de veldtogten in Duitscbland (1801) , in Oostenrijk
(1805), in Pruissen (1806 en 1807), in Spanje (1818-1812),
in Saxen (1813), in Frankrijk (1814-1815). Hij was in 1830
op de Citadel te Luik , nam in 1831 deel aan den tiendaagschen veldtogt en vertoefde van 1832-1834 in de vesting
Maastricht.
Bij Straalsund werd hij den lsten April 1807 door een geweerkogel aan het linkerbeen gekwetst. In Spanje kreeg hij
den lOden April 1811 een lanssteek in de linker dij , en in
den slag bij Hanau werd hij den 29sten October 1813' door
een bajonetsteek getroffen.
Hij werd den 8sten October 1813 benoemd tot Ridder van
het Legioen van eer , en was versierd met het Metalen kruis
en met de St. Helena Medaille, door Keizer Napoleon III
in 1857 ingesteld.
Uit medegedeelde familieberigten bijeengebragt.
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'Oat-1MS (JoHANNEs), beroemd geneesheer te Amsterdam ,
schreef:
Epistola poblematica , Amst. 1696. 4°.
Zie Ferwerda, Cat. Univ. D. I. St. 2. bl. 374; Alyem. Konsi- en
Letterb. D. X. (1793) bl. 98.

GAUBIUS (HIERoNYmus DAVID) werd den 24sten Februarij 1704 te Heidelberg uit deftige ouders geboren. Eene
goede opvoeding genietende, bleek het alras dat hij eenen
natuurlijken aanleg tot de beoefening der geneeskunde bezat.
Onder het toezigt van zijnen ooze , Joha nn es Gaubius,
in het vorige artikel genoemd , legde hij de eerste gronden
van die wetenschap , en hij vertrok op diens aanraden naar
de Hoogschool te Harderwijk , waar hij den lsten Junij 1722
als student der geneeskunde werd ingeschreven en , een jaar
lang , de lessen bijwoonde van den geleerden de Moo r.
Weldra lokten hem de namen van Boerhaave, Oosterdij k ,
Albinus en van Royen naar Leiden, toen voor geheel
Europa den hoofdzetel der geneeskunde. Met ongemeenen ijver
legde Gaubius zich daar, onder hunne lessen , op genoemde
wetenschap toe , en verwierf zich niet alleen de achting zijner
leermeesters , maar ook de vriendschap van den grooten Boerhaave, die hem onder zijne meest geliefde leerlingen telde
In 1725 werd Ga ubi us tot geneesheer bevorderd, waarna
hij zich ter voortzetting zijner studien naar Parijs begaf, alwaar hij weldra met de vermaardste mannen in zijn vak gemeenzamen omgang had ; zoo zeer onderscheidde hij zich toen
reeds door zijne geleerdheid , dat zij er prijs opstelden hunne
kunstbewerkingen door de goedkeuring van G au b i u s bekroond te zien.
Na een verblijf van een jaar in Frankrijks hoofdstad
keerde hij weder naar Amsterdam , waar hij zich als geneesheer nederzette , en zijn oom in het waarnemen van een gedeelte van diens praktijk behulpzaam was. Hij werd spoedig
evenwel tot stadsgeneesheer te Deventer beroepen , alwaar hij
echter niet lang mogt wonen.
De toen zoo sterk heerschende gal- en rotkoartsen te Amsterdam trokken hem , op aanzoek van zijn oom , weder derwaarts , wien hij , door het vlijtig bezoeken der zieken, aanmerkelijk in zijnen post verligtte. Op aanbeveling van B o erh a av e zag
hij zich in 1730 tot Lector in de scheikunde bij de Hoogeschool te Leiden benoemd , welken post hij den 2lsten Mei
van het volgende jaar aanvaarde met eene: Oratio , qua 08tenditur , cherniarn artibus .dcadernicis lure else inserendarn.
Drie jaren later werd hij bevorderd tot gewoon Hoogleeraar
der genees- en scheikunde , en hij aanvaardde die waardigheid
den 18den October 1734 met houden eener redevoering: de
Chemicorum promissis ad prolongandam vitam eorumgue fallaci
eventu. Gedurende een ruim aantal jaren was Gaubius met
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klimmenden roem , zoo voor zich zelven als voor de Hoogeschool , werkzaam , en onvermoeid arbeidde hij in het belang
der wetenschappen en voor zijne leerlingen , aan wier volmaking hij zich toewijdde. Als mensch en als geleerde genoot
hij dan ook de algemeene achting, niet alleen in ons vaderland , maar zelfs door geheel Europa , waarvan de aanzoeken
van zoovele geleerde genootschappen getuigen kunnen , die
het zich eene eer rekenden Gaub ui s onder hare leden te
mogen tellen. Ja , zoo ver was zijn roem verbreid , dat de
Keizerin van Rusland het onmogelijke schier deed, om hem
in hare dienst te doen overgaan , maar hij weigerde , en hare
latere aanzoeken , then er zelfs eene poging bij 's mans echtgenoote werd in het werk gesteld , om deze te doen medewerken en hare kracht van overreding te doen strekken ,
waren niet instaat om G a u b i us van vaderland te doen veranderen. 's Lands Staten lieten dezen trouw niet onbeloond ,
en de vleijendste belooning die men hem schonk was deze ,
dat zij hem de zorg voor de gezondheid van den jeugdigen
prins van Oranje , 11 e m V, toevertrouwden. Gaubius
genoot. de liefde en achting van dien vorst en van de geheele vorstelijke familie , die hij tot aan zijnen dood met
zijnen raad terzijde stond.
Tot in het jaar 1775 was Ga u b i u s als Hoogleeraar werkzaam , toen hij , niet lang nadat hij , als aftredende Rector,
het tweehonderdste jaarfeest der Hoogeschool plegtig gevierd
had , van de werkzaamheden aan zijnen post verbonden , met
behoud van de daaraan verbondene eer en jaarwedde ontslagen
werd. Nog vijf jaren lang was hij het sieraad der Hoogeschool,
tot dat hij den 29sten November 1780 , na eene korte doch
hevige ziekte, overleed. Hij was gehuwd met zijne nicht G a ubi u s, die hem zes kinderen schonk, die alien vroegtijdig ten grave
daalden. Met christelijke gelatenheid droeg hij dat zware verlies. Hij dankte God in voorspoed , gelijk hij zijnen wil in tegenspoed eerbiedigde. Hij was voorts van een gullen en mildadigen inborst, bezat een braaf hart en werd als mensch en
als arts bij armen en rijken bernind. Zijne afbeeldin g, door
Ho u b r a k e n fraai gegraveerd , ziet het licht. De geleerde V i c q
d' A z i r hield op hem in eene vergadering van de Societe royale
de medecine te Parijs , waarvan Gaubius lid was , eene lofrede ,
die in de werken van dat genootschap is opgenomen. G a u b i u s,
die even als zoo vele beroemde Nederlandsche geneeskundigen de
Latijnsche dichtkunst beoefende , schreef de volgende werken :
Dissertatio inaugurals de solidia humani corpori8 partibu8 ,
Lugd. Bat. 1725. 4°.
.De vana vitae longae a chemicie promissa exspectatione , Lugd.
Bat. 1734.
Libellu8 de method° concinnandi formulas medicamentorum ,
Lugd. Bat. 1739. 80, aid. 1752. 80, idem 1785. 8°. 1 n het
Fransch vertaald , Parijs 1749. 12°.
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Institutions pathologiae medicinalis,Lugd Bat. 1758. 8°. Lips.
1759. 8°. Lugd. Bat. 1763. 8°. Venet. 1766. 8°. Lugd. Bat.
1776. 8°. 1781. 8 ° . Vienn. 1781. 8°. Norimb. 1787. 8°. In
het Fransch : Parijs 1770. 12°. Duitsch: Zurich 1781. Berl.
1784. 80.
.De Regimine Mentis , pod est Medicorum, Lugd. Bat. 1764. 40.
Oratio panegyrica in auspicium seculi terlii Academiae Lugduno-Batavae 1775. Lugd. Bat. 1775. 40. In het loll. yentaald door P. v and enBosc h en uitgegeven te Leid. 1775. 4o,
Adversaria varii ar,qumenti, Lugd. Bat. 1779. 40.
Opuscula academica omnia , Lugd. Bat. 1787. 40.
Eindelijk vertaalde G a u bi u s uit het Latijn het werk van
Johannes Swammerdam over de Insekten, en gaf het
uit onder -den titel van:
Bilbel der 1V atuur , of Ilistorie der Insecten , Leid 1737. fol.
in. pl.
In de Werken van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, D. I. bl. 112 , komt van hem voor
eene ..danwijzing van een middel waardoor men het 8chadelilke
mengsel van loodstoffen in wijreen met genoeyzame zekerheid kan
ontdekken.
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1730, b. bl. 737, 1731, a. 708, 1734,
b. 370, b. 494, 1738, b. 216, 1780. b. 744-746; Bleuland, Oratio,
qua Memoria Hieronymi Davidis Gaubii,cumomnibus,tumpraesertim .Medicinae studiosis commendatur, , Hard. 1793. 40 en het uittrekX. (1793) 61. 98, 99,
sel daarvan in Algem. Konat- en Letterb. D.
overgenomeu in het Woordenb. van G. Nieuvvenhuis; Saxe, Onom.
Liter. T. VIII. p. 6; Fero. op de Vaderl. Hist. van W a g e n a a r , D.
I. bl. 41; Ferw erd a, Naaml. van Boek. D. I. St. I. bl. 29; Dezelfde,
Cat. Univ. D. I. St. VII. bl. 273; van Kampen, Geachied. der Ned.
Letter. en Wetensch.
1I. bl. 327, 328 ; de Jong, Naaml. van
Boek.• Siegenbeek, Geschied. der Leidsch. lloogesch. D. I. bi. 267,
;
271, 296,
297, 306, 313, 314. D. II. Toev. en Bijl. bl. 191-139,
275; Collot d' Escury, Holt. roem, D. VII. bl. 144, 145, 251,
443 , 447 , 448; Bouman, Geschied. der Geld. Hoogesch. D. II. bl.
198 ; Biograph. Univ. T. VIII. p. 164, 165 ; Cat. van de Bibl. der
Maatsch. van Nederl. Letterk. te Leid.
D. II. bi. 192 ; M u 1 ler , Cat.
van portrett. ; H aeser, Leerb. van de Geachied. der Geneesk.
bl. 718;
M uller, Proeve eener Bibliogr. over opvoed.,onderwijsenz.
(1858) bl. 7.

GAUDANUS (HENRicus en JAcoBus). Zie Go u d an u s
(Henricus en Jacobus).
GAUKEMA (GAuco) werd in de Zevenwouden , in Friesland,
in 1568 geboren. Zoowel te Leeuwarden , te Keulen als te
Bologna legde hij zich , onder de beroemdste mannen , op de
wetenschappen toe. Het blijkt niet dat hij eenigen graad in
dezen behaald heeft. Hij woonde in 1582 , 1594 en 1630 den
rijksdag in Duitschland bij , dock in welke hoedanigheid is
niet bekend. Hij was in 1625 Secretaris van het Collegie van
Kardinalen te Rome en stond zeer in achting bij Paus U r ban us VIII. De tijd van zijn overlijden is onbekend. Hij gebruikte
tot zinspreuk : Gaude et aude. (Verheug u en durf). Hij heeft
4
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vele Latijnsche verzen geschreven , welke niet geprezen warden.
Zie Sweertius, Athen. Belg. p. 266, 267; Peerlkamp,
Poetis Latin. Nederl. p. 275, 276.

de

GAUKES (Yvo) schreef:
Genee8- en Heelkundige redenvoerin, ►e van de Scheurbot , Utr.
1705, 8°.
liedenvoering over de buitengewone zoogenaamde Slaapziekte te
Stolwijk voorgevallen , Emd. 1707. 80.
Zie van Abkoade, Naaml. van Boek. D. I. St. III; Cohen, Geschied. van de Geneesk. bl. 452.

GAULTIER (FRA.Ncols) was in 1572 Pensionaris en later
eerste Raad van Bergen in Henegouwen. Hij teekende in
1577 de Unie van Brussel en in 1579 de Pacificatie van Gent.
Zie de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 109.

GAUMA (HARTMAN en WATZE) beide broeders , de laatste ook met den naam V al eri us voorkomende , waren leden
van bet verbond der Edelen , ofscboon het onzeker is of zij
zelf tot den adel behoord hebben. Hartman Gauma had
zich met vrucht op de wetenschappen toegelegd , en beoefende
niet onverdienstelijk de Latijnsche dichtkunst. Hij gloeide
voor de bevrijding van zijn vaderland en stond , met zijn
broeder W at z e , aan bet hoofd eener bende , die zich in
Friesland door het plunderen van kerken en kloosters , en
door het rooven der schatten van monniken en aanzienlijken
berucht maakte. Zij maakten zich zoo geducht, dat men hen
met goedvinden van A 1 v a poogde te vatten en teregt te stellen ,
hetgeen evenwel mislukte, daar de G a u m a 's zulk eene schranderheid bij hunne onversaagdheid voegden , dat men hunne
handelingen weldra als Gods oordeelen aanmerkte , tegen welken men zich niet verzetten wilde. Te regt merkt evenwel de
Heer van Groningen, in zijn aan te halen werk ,.op , dat niemand meene dat loutere roofzucht hen aanvoerde. Neen ,
hunne daden sprooten voort uit de omstandigheden des tijds.
Zij meenden er de goede zaak en Oranje mede ten dienste te
zijn , en zij beschouwden hunnen roof als oorlogsbuit. Het is
dus volstrekt niet bewezen , dat de G a u m a 's schuldig
zijn aan al de rooverijen , die destijds op hunnen naam in
Friesland geschied zijn , en te denken is het , dat, in die verwarde tijden , velen , met minder edele oogmerken , deel zullen genomen hebben aan den strijd , en ter verkrijging van
rijkdommen zich zullen geschaard hebben ander de vanen van
hen , die alleen de bevrijding des vaderlands op het oog
hadden.
De naam van Hartman Ga um a komt later nog eens
voor , toen hij weder naar Friesland teruggekeerd was , en
zich te Sneek bij de Nassauschen gevoegd had , doch zijne
verdere verrigtingen zijn niet opgeteekend.
,
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Zie te Water, Perbond der Edel. D. II. bl. 410, 411; van Groningen, Geschied. der Watergeuz. bl. 51-55, 391.

GAUT (HENDRIK). Zie GOUDT (HENDRIK Grave VAN).
GAVEL (CoRNELIUs) werd predikant te Goedereede den
20sten April 1766 en overleed er den 16den April 1802 oud
62 jaren en 4 maanden. Hij werd in 1778 met zilver bekroond
door het Bijbel-Genootschap onder de zinspreuk : Ben ieder
zal geprezen warden na dat zijne verstandigheid is, voor zijne
verhandeling over het eerste hoofdeel van Salmons spreukboek ,
welke in het lste deel 1 ste stuk der Verhandelingen van genoemd
Genootschap (Arnst. 1778. 8°.) is uitgegeven.
Zie Boekz. der -gel. Wereld, 1778. a. bl. 36% 37, 1779. a. bl. 577-580.
Brans, Kerk. Reg. van Zuid-Holl. bl. 138.

GAVRE (CHARLES DE) Graaf van Beaurieu en van het
Heilige rijk , Heer van Fresin , onder welken laatsten naam
hij gewoonlijk bij de geschiedschrijvers voorkomt. Hij was
geboren in 1525 , en zooii van Louis de Gavre, Heer van
Fresin , een der aanzienlijkste Edelen in de zuidelijke gewesten. Hij teekende het verbond der Edelen , woonde in 1576
als afgevaardigde van de Algemeene Staten de beraadslagingen
over de bevrediging van Gent bij , teekende later mede dat
gewigtig verbond en bragt het met Elbertus L eoni n us
aan den Prins van Oranje over. Hij was Kolonel der infanterie ,
lid van den Itaad van State, en werd bij de oprigting van het leger
der Staten tot Generaal over den leeftogt aangesteld, en later door
de Staten gemagtigd om met den Aartshertog Matthias en
den Hertog v a n An j o u, over de bescherming des vaderlands ,
te handelen. Het leed niet lang of hij maakte zich bij de
voorstanders der vrijheid verdacht. Men ontdekte namelijk uit
een onderschepten brief, in 1579 , dat hij met eenige misnoegde Edelen uit Henegouwen heimelijk verstand hield en
beloofd had , den Koning goede diensten in Antwerpen te
bewijzen. Hij werd hierop in zijne woning aldaar door soldaten bewaard , en ofschoon de Graaf van L a 1 ai n g aan den
Aartshertog Matt bias om zijne bevrijding verzocht, als van een
gedeputeerde van Henegouwen , later naar het slot te Breda gevoerd , waar hij evenwel niet streng bewaakt werd , waardoor hij
gelegenheid kreeg om eenige soldaten van de bezetting om te
koopen en de stad in 1581 aan Parma te doen overgaan. Hij
verkreeg hierdoor zijne vrijheid en won te gelijk de gunst
des Spaanschen Konings , aan wien hij tot in hoogen ouderdom getrouw bleef. Hij overleed in 1611 en was gehuwd met
Margriet van der Mark, zuster van den Graaf van
L u m ei. Zijn broeder volgt.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. IX. bl. 719 (174), B. XII1. bl. 89 (130)
B. XVI. bl. 273 (33); Wagenaar, Vaderl. Hist. D. VII. bl 181,
199, 288, 379; te Water, Verb. der Edel. D. 1I. bl. 402-404,
de Jonge, Unie van Brussel, bl. 99; Groen van Prinsterer,
Archiv. T. V. p. 509, 510, T. vI. p. 164, 272 , 280, 407, 420, 437,
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T. VIII. p. 7 ; Arend, Algem. Geschied. des Vaderl.

D. II. St. V.
bl. 529, St. VI. bl. 5, 327, 439; Kervijn de Volkaersbeke en
Diegerick, Docum. Hist. Ined. het Regist. op Gavre.

GAVRE (BAUDUIN DE), Baron van Inchy of Juchy , broeder van den voorgaande , beijverde zich , bij den aanvang
der onlusten in 1576 , zeer voor de zaak der vrijheid. Hij
maakte zich in dat jaar van ',Kamerijk , in naam der Algemeene Staten , meester,, en tot belooning van deze daad werd
hem het bevel over die stad opgedragen. Hij teekende in
1577 de Unie van Brussel , maar scheen in 1579 tot de malcontenten te neigen , gelijk uit een mede door hem onderteekenden brief blijkt , door sommigen dier Malcontente Edelen
geschreven , den 10den Februarij 1579. In den loop van dat
jaar (17 April) meldde hij de algemeene Staten dat hem van
die zijde groote aanbiedingen werden gedaan ; hij roemde evenwel
later dat bij en zij n broeder Charles, toen reeds om vermoeden van verraad gevangen , altijd vijanden der Spanjaarden
zouden blijven. En hij wordt ook om zijne trouw geroemd ,
daar hij , schoon zeer slecht ondersteund , met alle magt Kamerijk voor den staat wist te behouden , en daartoe een traktaat
sloot met den Baron de la Ferte, afgezant van den Hertog
van Anjou, hetgeen door de Staten werd goedgekeurd. Ook
de la Noue, te Kamerijk gekomen , gaf getuigenis van d e
G a v re 's omwankelbare trouw , wat men ook aanwendde
om hem tot ontrouw te verleiden. Hij verdedigde Kamerijk
met onbezweken moed , en versloeg den ?den Januarij 1581
twee Albaneesche benden , waarvan weinigen slechts ontsnapten. De stad eindelijk door Parma naauwer ingesloten , werd
door Anjou den 18den Augustus 1581 zonder eenige bloedstorting ontzet. Deze ontnam hem echter bet gebied over
de stad , waardoor de Gavre zeer verbitterd werd en kort
daarna van spijt stied.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. X. IA 750 ; Wagenaar, Vaderl. Hist.
D. VII. bl. 125; de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 107, 108;
Wiersbitzky, de tachtigf. Oorl. D. III. bl. 30, 531; Kervijn de
Volkaersbeke en Diegerick, Docum. Hist. het Regist. op Gavre.

GAVRE (NicoLAAs DE), Heer van Peer , waarschijnlijk
afkomstig uit het geslacht van de voorgaanden , was de
zoon van K o e n r a ad van Gavre, Heer van Diepenbeek , en
van .... van Be ckl ag e. Hij beboorde tot de verbondene
Edelen en was gehuwd mel Henrika, dochter van Johan
van Renesse, Heer van Oostmal , en overleed kinderloos.
Zie te Water, Verb. der Ede&
226, D. III. bl. 437.

D. II. bl. 412, D. III. bl. 225,

GEAREY (J. DE) teekende in 1577 mede de Unie van
Brussel. Van hem is niets bekend welligt was hij dezelfde
met Jean de Givry, in 1577 Schepen der: stad Mons.
Zie de Jonge, de Unie van Brussel , bl. 204.
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GEBEL (CoRNELis), geboren te Scheveningen den 2den April
1793 , was smid , reeder , lid van de plaatselijke schoolcommissie , van den gemeenteraad te 's Gravenhage en van onderscheidene geleerde Genootschappen en Maatschappijen. Hij
bezat een natuurlijk dichttalent en onderscheidene stukjes in
Jaarboekjes leveren daarvan het bewijs. Afzonderlijk gaf hij uit :
De visch_pink in den 8torm , 's Hage , 1826. 8..
Tafereel eener ontvlugting van drie Scheveningmhe visechers
met een bootje nit Engeland naar Rolland, in January
1781.
s' Hage, 1831. 80. 2de druk ald. 1832. 80.
Ada , 's Hage. 1841. 80. 2de druk.
Hulde aan de kunstenaar8.
Den 30sten November 1813.
Lo,f , Cantate by de inwij ding van het orgel to Scheveningen ,
14 September 1847.
Dichtregelen uitgesproken na de aan8praak van den Burgemeester Mr. G. L. H. Hooft, ter yelegenheid van de inulding
der nieuwe vergaderzaal van den Gemeenteraad van's Gravenhage
3 Jan. 1854.
G eb e I was bijzonder ervaren in den Scheveningschen
tongval. Hij gaf daarvan een blijk in het Verhaal eener gebeurtenis te Scheveningen in den jare 1697 , in proza , geplaatst
1846 ,
in den Overijseelschen Almanak voor oudheid en letteren,
bl. 52-59 en door een vers in dien tongval getiteld: de Orkaen, van bl. 60-67 mede in dien Aimanak te vinden.
Hij overleed te Scheveningen den 17den Februarij 1859.
Zie Algem. Handelsbl. 1859. 2 Maart; Cat. van de Bibl. der Maatsch.
D. I. bl. 293, 294, D. II. bl. 547; Hanvan Ned. Lett erk. te Leid.
1859.
del. van dezelfde Maatschappij

GEBHARD (JA.Ntss) werd den 8sten Februarij 1592 te
Scharzhorn , in de Palts , alwaar zijn vader predikant was ,
geboren. Hij genoot het onderwijs in de wetenschappen en
talen te Heidelberg, Marpurg en Bukkeburg, en vertrok in
1622 naar Rostok , waar hij als leermeester van de zonen
van den Hofraad Preen werd aangesteld. Hij werd in 1625
Hoogleeraar te Upsal , voor welke betrekking hij om der godsdienstwille weldra moest bedanken , waarop hij naar Holland
trok, waar hij evenwei geen levensonderhoud vond. Naar Rostok teruggekeerd gaf hij eenigen tijd privaat les , tot dat hij in
1627 aldaar tot Hoogleeraar in de weisprekendheid beroepen
werd. her ook veel om de godsdienst lijden moetende trok hij in
1628 naar Groningen , waar hij , na den dood van Ubbo
Emmiu s, tot Hoogleeraar in de geschiedenis en Grieksche
taal werd aangesteld. Niet lang had hij daarvan genot , daar
hij den 3den October 1632 overleed. Zijne afbeelding ziet
licht het. Zijn leven door zijn broeder Andreas geschreven is te
Groningen , 1633, in 40. uitgegeven. Zijne geschrif- ten zijn :
Variae lectione8 et animadversiones in Livium ex tribus codicibus bibliothecae Palatinae erutae , etc. Hall. 1612. 40.
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Crepundiorwn sive Invenilium curarum libri tree , Hanov.
1615. 40.
Antiquarum lectionum libri duo , Marp. 1617. 40.
Animadversiones in Catullum , Tibullwn , Propertiwn , Hanov.
1618. 80.
Exiliwn , sive carminum in exilio scriptorwn libri duo ,
A mst. 1628. 12°.
In vitas Cornelii Nepolis spicilegium notarunz , Amst. 1644. 120.
Zie Hoogstraten, Woordenb.; Biograph. Univers. T. VIII. p.
180; Muller, Cat. van Portrett.

GEDULDHEBBER (ANDRIEs). Zie NlEUWKERCK (ANDRI Es). -

GEEL (JoosT vAN) was de zoon van Jan v an Geel en
I n g e tj e van L e e uwen, welgestelde lieden te Rotterdam ,
alwaar hij den 2Osten October 1631 geboren werd. Ofschoon
opgeleid voor den handel , oefende hij zich nogtans vlijtig
in de letterer en in de schilderkunst , waardoor hem eene
waardige plaats oiider onze dichters en schilders toekomt, Hij
werd waarschijnlijk door G a b r i 61 M e t z u in het schilderen
onderwezen , althans zijn stijl had eene oprnerkelijke overeenkomst met dien van dezen. Ten einde zich in de kunst verder
te volmaken, deed hij meermalen eene reis naar Duitschland ,
Frankrijk en Engeland. Tijdens zijn verblijf in laatslgemeld
land , in 1657 , ontving hij van Cr o m w e 11 verlof om alles
aldaar of te teekenen. Als schilder van zeeen en zeehavens
heeft hij zich ook bekend gemaakt , terwijl hij door het schilderen van zijne eigene afbeelding , die thins nog op 's Rijks
Museum te Amsterdam berust , en waarnaar ons H o ub r a k en
eene fraaije gravure geschonken heeft, zich ook als portretschilder heeft doen kennen. De dichter Joa n de Haas voegde
er het volgende bijschrift bij :
Das heeft van Geel zich zelf naer 't leven afgemaelt ;
V an Geel , die dubblen lof door dubble kunst behaelt.
's Mans schildergeest belet zijn wezen door de verwen ,
's Mans dichtgeest zijnen naem door maetgezang te sterven.

Zulk een lof heeft v an G e el ook ale dichter verdiend.
Niet , zegt Wit s en G ey s b e e k , omdat zijne gedichten zulk
eene uitstekende kunstwaarde bezitten , maar voornamelijk ,
om, den verdraagzamen , vrede- en liefdeademende geest , die
in dezelven heerscht , en den gemoedelijken , welmeenenden
toon , waarop de meesten gestemd zijn. Zij zijn door C o rn eli s van Ar ek el te Rotterdam in 1724 in 40 uitgegeven , en
zijn deels van stichtelijken , deels van gemengden inhoud , en
deels ook tot geboorte- en sterfgevallen betrekkelijk. V a n
A r c k el voegde er eene schoone redevoering aan toe , getiteld :
De Gekruiste Chthtus , welke van G e el, waarschijnlijk voor
eene vergadering der Collegianten te Rijnsburg , uitsprak. Voorts
noemt hij hem een christen met naam en daad , een belijder
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van de eenvoudige Evangelische godsdienst , een gezworen
vijand van alle secten en sectarissen , een vriend van algemeene
onderlinge verdraagzaamheid en een voorbeeld van standvastig geduld en christelijke gelatenheid , daar hij twee jaren
lang de ondragelijkste pijnen leed aan den kanker in de kaak ,
die hem den 3lsten December 1698 te Rotterdam deed ten
grave dalen.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Faded.
Schilderk. D. I. bl. 423; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned.
bl. 179, 180;
Dicht.; Siegenbeek, Geschied. der Nederl. Letterk.
Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch. ; Kramm, Lev. en Werk.
der Kunstsch.; Muller, Cat. van Portrett. ; Dubourcq, Beschrijv.
bl. 45 ; de Navorscher , D.
der Schild. op 's Rifts Museum te Jima.
IX. bl. 18.

GEEL (DANIEL vAN) een landschapschilder uit de zeventiende eeuw, door den Hoer Kramm bet eerst vermeld , naar
aanleiding van een door van G e el vervaardigd landschap
beteekend 1660. Dit stuk , naar het oormet boerenwoning
deel van deskundigen zeer verdienstelijk , is afkomstig van
het eiland Schouwen , waar het welligt werd vervaardigd, gelijk uit de figuren , die er op voorkomen, is of te leiden.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GEELEN
VAN) , of Hans van G h e el e n. Toen
Jan Beukelszoon of Jan van Leiden te Munster ingang gevonden had en later aldaar zijn koningrijk had
opgerigt, zond hij Jan van Ge el e n in 1534 , of in het
begin van 1535 , naar Friesland , om hulp te verkrijgen tegen
den Bisschop die hem belegerde. In genoemd jaar te Tjum
met ongeveer 300 menschen van zijnen aanhang vergaderd
zijnde, werd hij door 200 krijgsknechten aangevallen. Hij
wist zich zoo goed te verdedigen dat laatsto-enoemden met
groot verlies moesten wijken. Hierdoor aangemoedigd trok
van Geelen, in het laatst van Mei , naar het Oldeklooster ,
bij Bolsward , nam het in , vernielde de kerkelijke sieraden ,
liet de Abt, de monniken en verdere kloosterlieden ongehinderd heen gaan , versterkte het klooster en rustte zich
uit tot tegenweer. Onmiddellijk hierop trok de Stadhouder
Frederik Schenk van Tautenburg op, en legerde zich
vervolgens met veel yolk en geschut voor bet Oldeklooster.
Na eerst ernstig afgeslagen en veel schade bekomen te hebben , kreeg hij het klooster in zijne magt. Van Geelen
ontkwam bet en vlugtte naar Amsterdam , waar hij zich, onder een anderen naam , voor koopman uitgaf en bet plan beraamde om met eenige aanhangers aldaar de stad te overrompelen. Hij vertrok ter bereiking van zijn doel naar Brussel, toonde berouw over zijne dwalingen en verkreeg van
de Landvoogdes brieven van vergiffenis , onder voorwaarde , dat
hij Munster in handen des Keizers zou leveren. Te Amsterdam onder zijn waren naam teruggekeerd , bragt hij met ze-
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keren H end ri k Goedb el e i d zijn ontwerp tot rijpheid , en
op den 10den Mei 1535 tot uitvoering. De uitslag van de poging der Herdoopers , om zich van Amsterdam meester te
maken, is bekend, en wij zullen bet verhaal er van bier niet herhalen. Toen de aanslag mislukt, en Hendrik Goedbele id met
velen der zijnen gesneuveld was , vlugtte van Geelen op den toren van het stadhuis , doch geen hoop hebbende om te ontsnappen , stelde hij zich , om eene wreede straf te ontgaan ,
aan de kogels der burgers bloot , die van den straat op hem
schoten , werd doodelijk getroffen , naar beneden geworpen
en afgemaakt. Zijn lijk werd geplaatst boven op de lange galg ,
aan welke zijne zeven en twintig medgezellen hingen.
Zie Wagenaar, Beschrijv. van • Amst.
(octavo uitg.) D. III. bl.
34-43; B 1 a a pot ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Fries!. bl.
17 ; Arend, Algem. Geschied. des,Vaderl. D. II. St. M. bl. 627-629;
de Navorseher , D. I. bl. 30, D. II. bl. 63.

GEELEN (CHRISTIAAN VAN), de vader , werd in 1755 te
Utrecht geboren en ontving bet onderwijs van den schilder Jacob M a u r e r. Hij schilderde goed getroffen portretten, alsmede
landschappen, en gaf onderwijs in het teekenen; ook dreef hij eenige
kunsthandel. Hij is omstreeks 1826 overleden. Zijn zoon volgt.
Zie Immerzeel, Lev. en /Perk. der Kunstsch.

GEELEN (CHRISTIAAN VAN) de zoon van den voorgaande ,
werd in 1794 geboren en genoot het eerste onderwijs in de
kunst van zijnen vader, wien hij in waren kunstzin verre vooruit was. Hij vervolgde zijne studie aan de Academie en vooral
bij het genootschap : Kunstliefde , te Utrecht. Er zijn van hem
eene menigte teekeningen vervaardigd met rood- en zwart
krijt , die zeer bevallig zijn en waarin veel geest heerscht.
Hij is in 1825 of 1826 overleden.
,

Zie Immerzeel, Lev. en iVerk. der ,- Kunstsch.;
en Week. der Kunstsch.

Kramm, Lev.

GEELHOED (DIEDERIK), eigenlijk D i d e r i k Otto genaamd , werd te Schiedam den Eden Augustus 1772 geboren.
Ofschoon reeds als jongeling veel lust voor de teeken- en
schilderkunst aan den dag leggende , haalde hem evenwel zijn
leermeester M. B a z en d ij k over , zich aan het onderwijs
toe te weiden. Van hem ontving Geelhoed daartoe de eerste opleiding , werd in 1790 ondermeester op de Armenschool
zijner geboorteplaats en in 1792 in de Klundert. In 1793
zag hij zich als hoofdonderwijzer te Gouda in het Aalmoezeniershuis aangesteld en hij opende in 1796 eene gewone Nederduitsehe school aldaar. Hij maakte zich door het vormen
van een aantal jonge lieden tot kundige mannen zoo zeer
verdienstelijk , dat het toenmalig staatsbestuur hem met een
boekgeschenk vereerde , en de regering van Gouda hem ,
ten blijke barer tevredenheid , eene fraaije secretaire aanbood. Hij
behaalde in 1807 de hoogste onderwijzers rang, de eerste als
zoodanig uitgereikt.
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Toen in 1820 te Dordrecht eene departementale school was
opgerigt , werd G e e 1 h o e d geroepen dezelve te aanvaarden.
Gedurende de twintig jaren dat hij aldaar arbeidde heeft hij
niet alleen een groot getal kundige leerlingen , maar ook een
aantal bekwame onderwijzers gevormd , waardoor hij zich jegens het onderwijs hoogst verdienstelijk gemaakt heeft.
In 1840 werd genoemde school , die jaren lang een model
voor anderen was , opgeheven , dewijl men het doel, hervorming van het onderwijs te dier stede , meende bereikt te
hebben ; en de man , die gedurende bijna een halve eeuw zijne
krachten had veil gehad voor de zaak van het onderwijs ,
werd met een onbeduidend pensioen , nog met moeite verkregen , ontslagen. Hij leefde vervolgens in werkzame rust
te Berlicum , te 's Hertogenbosch en te Haarlem , in welke laatste plaats hij den &len Februarij 1859 overleed.
Behalve eenige vertalingen zijn door G e el h o e d de volgende werken in het licht gegeven :
Leesboek voor de hoog8te kla88e, strekkende om het geleerde
op de school te behouden, Amst. 1807. 80.
Aanleiding tot de kenni8 van de aarde , der men8chen en der
natuur , Amst. 1810. 80.
Onderwij8 in de behandeling der aardglobe,
Leid. 1818. 80;
herdrukt ald. 1826. go.
Onderwy8 in de behandeling der hemelglobe,
Dordr. 1826. 80.
Aardrijkskundige le8sen , bevattende Wig en Natuurkundige
Aardrijkskunde, Dordr. 1820. 80.
Handboek dienende ter beantwoording der daarby behoorende
vragen , ter herinnering van het geleerde op de hoogste klasse
van byzondere, of zoogenaamde burgerscholen in Nederland,
Dordr. 1838. 80.
Voorts zijn door hem , naamloos , in de Bydragen voor het
onderwijs geplaatst: Brieven over onderwy8, en in de Vaderlandsche letteroqfeningen voor 1837 eene verhandeling over de
letter ij in onze taal. Toen in 1840 de Grootvorst van Rusland de stad Dordrecht doortrok , werd aan dezen door G e e 1h o e d aangeboden een fraai bewerkt album , waarin door hem ,
met opoffering van tijd en moeite, geschreven was het letterschrift van de voornaamste volken des aardbodems , van
de vroegste tijden of aan. Voor dit zeldzaam geschenk , dat
zich thans nog in Rusland moet bevinden , werd hem niet
eens den verschuldigden dank toegebragt.
Uit medegedeelde familieberigten bijeengebragt; de Jon g, Naaml. van
Boek. ; Brinkman, Naaml. van Both.
GEELKERKE (JAcoBus), zoon van Phi ppu s Gee 1k erk e , predikant te Haarlem , werd in 1685rpredikant te
Streefkerk , vertrok van daar in 1691 naar Haarlem , waar hij
in 1736 emeritus werd en den ?den October van dat jaar
overleed. Hij schreef:
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Zakelyke verklaring van Paulus Brieven aan de Galaten ,
Ephesen , Colossensen, Timothewn en aan de Ifebreen , als ook
een whets van den Brief Jacobus , Haarl. 1748, 4°.
Zie Soermans, Kerk. Reg. van Zuid-Holl. bl. 29 ; Boekz. der gel.
Wereld, 1736. b. bl. 112, 493; van Abkoude, Naamreg. van Ned.
Boek. D. I. St. Iv.,

GEELVINCK (JAN CORNELISZOON) behoorde tot een geslacht dat te Amsterdam in groot aanzien stond en vele kundige regenten aan die stad heeft opgeleverd ; hij was in 1612
Commissaris , in• 1624 Raad en Schepen , en in 1626 Burgemeester van Amsterdam. In het geschil van die stad met de
Algemeene Staten , over bet verpachten van een vierde gedeelte van 's lands middelen te water, ten jare 1638 , nam
hij een belangrijk deel, en was later in meer dan eene aanzienlijke commissie , ook als gemagtigde te velde in het leger van Frederik Hendrik, werkzaam. In 1650 werd hij
als Oud-Burgemeester met Henrik Dirkszoon Spiegel
gemagtigd , our Prins Willem II namens de stad te verzoeken van zijn voorgenomen bezoek of te zien , en hem
later den toegang te weigeren. Meerdere bijzonderheden zijn
er van hem niet bekend.
Zie W a ge n a a r, Beschrijv. van flmsl. (octavo nitgay.) D. V. bl. 30 , 83 ,
86 ; Dezelfde , Vaderl. Hist. D. XII. bl. 76 ; van W ij n , ilanm. en
Bijv. op Wagenaar, D• XI. bl. 66.

GEELVINCK (CoRNELB), zoon van Jan Geelvinck
en Agatha van Oudslioorn, was reeds in 1646 in het
bestuur van stadszaken , en steeg na verschillende ambten
waargenomen te hebben , in 1673 , tot het Burgemeesterlijk
gezag op. In het vorige jaar, nog Rand zijnde , en tevens
kolonel der schutterij , was hij door den Raad gemagtigd om
de schutters in den wapenhandel te oefenen , en hij beschermde
den Burgemeester An drie s de Graaf, toen deze door bet
graauw in 1672 werd bedreigd en aangevallen. Hij wordt
mede geteld onder degenen die , na de vernietiging van het
Eeuwig Edict, zich genegen zouden getoond hebben om W
e m III tot de graaflijkheid te verheffen , ofschoon de geschiedschrijver Wage n a ar zulks niet voor waarheid durfde
verzekerde. Hij was in 1683 een der benoemden , om den
voorslag van den Stadhouder tot het werven der zestien duizend man te onderzoeken. Bij de hoogloopende geschillen
hierover,, schijnt hij zich tegen den Prins van Oranje verzet
te hebben , doch zijn vertrouwen behouden te hebben , daar
hem , in 1688 , diens geheime oogrnerken jegens Engeland
werden toevertrouwd. Kort hierna overleed hij in 16”. Hij
was Heer van Castricum en gehuwd , eerst met Elisabeth
Velckers,daarnaaan MargarethaBikker van Swieten.
Zie Wagenaa r , BesehrOv. van final. (octavo uitg.) D, V. bl. 334
349, 352; D. VI. bl. 66, 115, 143; Dezelfde, Vaderl. Hist. D. XIVbl. 198, D. XV. bl. 425 ; S c helt e m a, SW:talk. Nederl. D. I. bl. 362•
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GEELVINCK (LiEvE), geboren den 28sten November 1676,
was de zoon van Mr. Jan G eel v i n c k , Heer van Castricum en Backum , en van Anna van Loo n. Sedert het jaar
1701 vervulde hij te Amsterdam verschillende betrekkingen ,
en werd in 1720 en vervolgens meermalen met de Burgemeesterlijke waardigheid bekleed. Hij was bovendien in 1712
gecommitteerde Raad van de Staten van Holland en WestFriesland , en in 1716 Bewindhebber der 0. I. Compagnie ter
Kamer Amsterdam. In 1734 werd hij gecommitteerd om van
wege de Staten van Holland den Prins van Oranje en Princes Anna van Engeland , voor het sluiten van hun huwelijk ,
te begroeten. Hij overleed den 22sten Augustus 1743 , en was
[-leer van Castricum , Backum , Mijnden, de Loosdrechten en Stabroek , en werd in 1728 van wege Amsterdam verleid met
de heerlijkheid van Leymuiden en Vriezekoop. Hij was tweemaal gehuwd; eerst met Agatha Theodora van Bamb eek, daarna met Anna de Haze, weduwe van Mr. Gilles
Gr a a fl a nd. Er bestaat van hem een portret , door J. H o ubrak en gegraveerd, met dit onderschrift van P. Lang end ij k :
Dit 's Geelvincks Beeldtenis , uit Burgervad'ren bloed ,
Tot heil van 't land , de kerk , en G ij sbrecht's stadt gevoed ;
Zo rijp van raad als trouw,, en waaksaam voor de wetten,
Die Hollands vrije Maagd op haren zetel zetten.
De rijkdom , macht en eer van 't scheeprijk Amsterdam ,
Groeijde aan, sinds 't bondelrecht vertrouwd wierd aan zijn stam.
De kunst mag ons 't gelaad des Burgemeesters geven:
Zijn Burgerliefde staat in 's Burgers hart geschreven.
Lie Wagenaar, Beschrijv. van Amst. (octavo uitg.) D. VI. bl. 286,
296; uit medegedeelde berigten aangevuld ; Muller, cat. van Portrett.

GEELVINCK (NicoLAAs), geboren te Amsterdam den 1 lden
October 1706 of 1709 , was de zoon van den voorgaande en
van diens eerste vrouw Agatha Theodora van B a m b e e k.
Hij was Heer van Castricum , Backum en Stabroek , werd in
1722 Secretaris van zijne geboorteplaats , in 1735 Schepen ,
in 1736 Ontvanger der gemeene middelen , in 1744 Rand , in
1747 Burgemeester en in 1748 Raad ter Admiraliteit. Hij
overleed te Amsterdam den 15den Junij 1764 en was driemaal
gehuwd; eerst met Johanna Jacoba Graafland, vervolgens met Hester Elisabeth H o oft, wed. van Willem Meulenaer, eindelijk metMaria MargarethaCorver, Vrouw van Velsen , wed. van Jan Ho of t. Ni c olaas
Geelv in c k heeft zich in het jaar 1747 als een voorzigtig
en moedig regent doen kennen , bij het oproer dat te Amsterdam als toen plaats had. Op het berigt dat het graauw de
Burgemeesters Kamer overweldigd had , begaf bij zich derwaarts
om orde te stellen , doch te vergeefs. Beter gevolg had zijne
ernstige bestraffing van eenige der voorstanders van het beruchte
verzoekschrift van Daniel Raap in 1748. Bij de verandering
der regering werd hij evenwel ontslagen, doch mogt zich tot aan
zijnen dood in de genegenheid der burgerij verheugen.
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Zie Wagenaar, Vaderl. fist. D. XX. bl. 140, 142; Scheltema,
Staatk. Nederl. D. I. bl. 363, uit medegedeelde berigten aangevnld.
GEEN (JOSEPH JACOBUS Baron VAN) , zoon van A r n ol d u s
van Geen en van Jo do ca Lietz, werd geboren te Gent
den 'sten September 1776. Hij trad in 1789, als kadet bij de
jagers van Du Monceau, in dienst van de Staten van
Brabant , en begaf zich , na het mislukken der Brabantsche
omwenteling , naafi Frankrijk , waar hij in 1791 als vrijwilliger bij de Belgische jagers dienst nam. In 1792 tot tweede
Luitenant bevorderd , woonde hij , onder de Generaals D
m our i e z en rich e g r u de veldtogten in Vlaanderen en in
Holland bij , en nam in 1793 , als eerste Luitenant , deel aan
het treffen bij Valenciennes , waar hij door een kogel aan de
regterhand gekwetst werd. In 1794 strijdende hij Doornik ,
kreeg hij een sabelhouw over het hoofd en werd in dat jaar
te Waalwijk zwaar aan (le knie gewond. Hij ging in 1795 als eerste
Luitenant der zevende halve brigade in Hollandsche dienst over ,
en onderscheidde zich in 1796 gedurende den veldtogt in Duitschland , onder Du Mon c e a u. In het volgende jaar tot Kapitein bevorderd , woonde hij in dien rang , in 1799 , den veldtogt in Noord-Holland , tegen het Engelsch Russisch leger, bij,
en ontving hij Schoorl eene kneuzing aan de regterdij.
Bij de veldtogten in Duitschland , in 1805 en 1806 , was
van Geen tegenwoordig als Kommandant van het 2de regiment jagers , waarover Chasse het bevel voerde als Kolonel.
In 1807 tot Luitenant Kolonel bij dat zelfde regiment bevorderd , werd hij als zoodanig in dat jaar overgeplaatst bij de
garde van den toenmaligen Koning van Holland , Lod e w ij k
N ap oleon, die hem tot loon zijner dapperheid de ridderorde
der Unie schonk. In 1809 tot Kolonel van het 8ste regiment
van linie aangesteld , woonde hij daarmede in dat jaar den
veldtogt in Zeeland bij. Na de inlijving van ons land trad
bij in Fransche dienst, vertrok in 1811 naar Spanje , verkreeg
daar het kommando over de 3de brigade der reserve divisie
bij het leger van Portugal , en overlaadde zich bij verschillende gelegenheden zoodanig met roem , dat hij eerst de orde
van het legioen van eer verkreeg , daarna tot officier van die
orde benoemd werd. Na de herstelling van ons land nam hij
zijn ontslag uit Fransche dienst , en zag zich in 1814 door
den Souvereinen Vorst tot Kolonel en Opperbevelhebber aangesteld over de bataillons infanterie die te Leuven moesten
georganiseerd worden.
Den 2lsten April 1815 tot Generaal Majoor bevorderd,
maakte hij deel uit van het reserve korps in Brussel , en werd
na afloop van den slag bij Waterloo benoemd tot Opperkommandant van de vesting Namen , in welke betrekking hij met
vele moeijelijkheden te kampen had, doch die hij door zijn
beleid alien te boven kwam , waarvoor hem de Militaire Willemsorde 3de klasse in 1816 te beurt viel. Hij werd in 1818
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tot Provincialen Kommandant van Utrecht benoemd en in
1819 overgeplaatst bij het leger in Oost-Indie. In 1820 trok
hij met zijn zoon Mat t he us , destijds 2de Luitenant bij de
rijdende artillerie , derwaarts , kwam er den 7den Augustus
van dat jaar aan en werd , bij besluit van den Gouverneur
Generaal, tot Kommandant der infanterie en kavallerie aangesteld. In 1824 en 1825 was hij opperbevelhebber van de
groote expeditie van Makassar , en vertrok naar het eiland
Celebes , waar hij zijnen vein\ orven roem als een kundig , ervaren en dapper krijgsman staande hield en vermeerderde ,
door de bemagtiging van Boni en Soepa in Junij van laatstgenoemd jaar. Naauwelijks in het laatst van Augustus op
Java teruggekeerd , ontving hij berigt van den aldaar uitgebroken oorlog , en reeds den 15den September sloeg hij den
vijand bij Damak geheel op de vlugt. Gedurende den geheelen krijg met D i e p o N e g o r o nam hij deel aan de talrijke
gevechten en schermutselingen , en was op den 28sten Julij
1826 bijna' het slagtoffer van zijnen moed geworden , daar hij
aan de rivier Progo met een handvol yolks door een groot
aantal Javanen omringd werd , doch zijn behoud alleen aan
zijne onversaagdheid te danken had , door zich door deze
honderdmaal sterker magt heen te slaan.
In 1826 tot Luitenant Generaal bevorderd , kreeg hij tevens last naar het vaderland weder te keeren. Daar door het
nog niet geeindigd zijn van den oorlog zijn vertrek door het
Indisch Gouvernement nog niet raadzaam geoordeeld werd ,
kon hij eerst in 1828 Indie 4erlaten , en alzoo eerst in November van dat jaar in Nederland terugkeeren. Hij werd
den 26sten Februarij 1829 tot Kommandant van het 6de groote
militaire kommando , en , tot erkenning van zijne diensten , tot
Kommandeur der militaire Willemsorde benoemd , waarna hij
zich met der woon te Namen vestigde.
Bij het uitbarsten der onlusten te Brussel , in 1830 , stelde
van G e e n de stad Namen dadelijk in staat van beleg , en
hield , door krachtdadige maatregelen , de onrustige bevolking
in bedwang, doch was eindelijk genoodzaakt de stad en het
kasteel te verlaten. In het begin van October kwam hij met
de hem trouw gebleven soldaten te 's Gravenhage , waarop
hij naar Antwerpen gezonden werd , om de scheiding der
Belgische krijgslieden van de Hollandsche te bewerkstelligen ,
en daarna benoemd werd tot Opperbevelhebber van het leger
te velde. Hij gaf dat opperbevel in Maart 1831 aan Prins
Frederik over , nam het bevel , op zich over de lste
divisie infanterie en zag zich tevens , tot vergelding van de
door hem bewezen diensten , met den titel van Baron in den
adelstand verheven en tot Kommandeur der orde van den Nederlandschen Leeuw benoemd. In 1840 werdt hij door den
Koning gekozen tot Adjudant in buitengewone dienst , in 1841
op verzoek gepensioneerd , en in 1845 met den rang van
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Generaal der infanterie vereerd. Hij leefde vervolgens op zijn
buitenverblijf Veldzigt te Rijswijk , en overleed aldaar den
10den November 1846. Zijne afbeelding ziet het licht. Hij
was gehuwd met Antoinetta van Meteren, waarbij
hij een zoon verwekte , de reeds genoemde Generaal Majoor
Ma ttheus Baron van G e en , thans Kommandant eener brigade infanterie en buitengewoon adjudant van Z. M. den
Koning.
Zie v an K amp en, Geschied. der Ned. buiten Europa , D. III. bl.
558, 562, 627, 628, 631, 632, 650, 653, 656, 657, 667; Bosseha,
Redd. Held. to Land. U. III. bl. 177, 178, 193 , 201, 378, 567,
569, 573, 574, 645-649, 667, 679, 690, Bijl. bl. 5; van der A.a,
Nieuwe herinner. bl. 3-26 ; Teenstra, Bekn. beschrijv. van de Ned.
Uverz. Bezitt. bl. 294 , 363 , 473 , 826, 833; Onze Tijd, D. I. bl.
317 , 319 , 320; illgem. Handelsblad, Bijbl. tot de Zondays editie van
30 Nov. 1846 No. 46; Mune r, Cat. van Portrett.; uit medegedeelde
berigten aangevuld.

GE ER (LoDEwini. DE) , afkomstig uit een oud adelijk geslacht
in Brabant, nerd den 17den November 1587 te Luik geboren. Zijne ouders de hervormde godsdienstleer omhelsd hebbende , schonken hun zoon eene voortreffelijke opvoeding , waaraan deze , met eenen uitmuntenden aanleg begaafd , op eene
voortreffelijke wijze beantwoordde. Voor den handel bestemd ,
breidde hij zijne reeds verkregene kundigheden uit , door zich
buitensland te begeven en zich te Rochelles eenige jaren te
oefenen. In 1611 in het vaderland teruggekeerd , rigtte hij te
Dordrecht een handeishuis van wapenen op , aan welken handel hij zich, van den beginne bijzonder wijdde , en wel met
zoo goed gevolg, dat de Staten-Generaal, in 1615 , hem ,
als barmen Commissaris , den last konden opdragen om , ten
behoeve der admiraliteiten hier te lande, uit Zweden , eene
aanzienlijke hoeveelheid geschut te ontbieden. Hij verplaatste
in laatstgenoemd jaar zijnen handel naar Amsterdam , en hield
er,, gedurende -bijkans veertig jaren , zijn hoofdverblijf, het
bekende huis met de Hoofden in die stad bewonende , dat,
door hem , in 1622 , voltooid , zijn aandenken , met zijn in
marmer uitgehouwen wapen , tot op onze dagen , onveranderd
blijft bewaren.
Beslissend was de invloed dien L o d e w ij k de Geer in de
eerste helft der zeventiende eeuw , gedurende den dertigjarigen oorlog , uitoefende op onze handelsbetrekkingen in het
Noorden , waardoor hij zich niet alleen bij ons , maar ook voornamelijk bij Zweden verdienstelijk heeft gemaakt, en waardoor
zijn naam in dat rijk nog in gezegend aandenken gehouden wordt.
Het is onze taak niet in het breede uit te wijden over hetgeen de Geer als zoodanig verrigt heeft. Hen die daarvan
meer willen weten verwijzen wij naar het uitmuntende levensvere

haal, dat door een van 's mans nazaten , in Brie verschillenduitgaven , gegeven is , waaraan wij hier de voornaamste bijzonderheden ontleenen , en dat wij aan den voet van dit

63
artikel zullen aanhalen. Genoeg zij alzoo hier deze korte herinnering. Zijne eerste aanraking met Zweden was het gevolg
van zijne deelneming aan eene leening door de Staten met
den Zweedschen vorst Gustaaf Adolf gesloten. In 1619
werd door hem de ijzersmelterij van Finspong gepacht , uitgebreid en verbeterd , en alzoo deze inrigting tot groot nut
van Zweden tot zulk eene trap van aanzien en bloei bragt ,
dat ze weldra met anderen kon wedijveren. Hij bleef intusschen zijnen handel te Amsterdam uitbreiden , sloot in 1626
eene overeenkomst met het Zweedsche Gouvernement , waarbij
het bestuur van de factorijen der door Gustaaf Adolf
opgerigte kopermaatschappij aan hem overging, bevorderde de
betere bereiding van het koper, , deed aanzienlijke voorschotten aan bet Zweedsche rijk , rustte op eigen kosten , met
goedvinden der Staten , in de Hollandsche havens eene hulpvloot uit , welke in 1644 in den strijd tegen Denemarken de
oorlogskans ten voordeele van Zweden deed overslaan. Daardoor,, en door nog zoo veel meer dat hier in korte trekken
niet kan vermeld worden , verwerf hij zich niet alleen den
dank der Zweedsche regering, maar deze verlangde ook dat
de man , waaraan bet land zooveel verpligt was , zich in bet
rijk zou nederzetten. Daartoe verleende men de Geer in
1627 reeds een naturalisatie brief, en vernieuwde later bet
aanzoek , hetwelk evenwel door hem werd afgeslagen. Hij
reisde echter van toen af meermalen naar Zweden , hield zijn verblijf meestal te Norkoping , waar hij een ruim woonhuis bad gebouwd , of, zeldzamer , te Stockholm , waar hij mede eene
eigene woning bezat. Vereerd met het voile vertrouwen van
den Zweedschen vorst , die hem in belangrijke zaken raadpleegde,
bleef hij ook na des Konings dood hetzelfde vertrouwen bij de
Iiijksraden en bij de voogden van Gustaaf Adolf's dochter
bezitten. En geen wonder; Zweden had aan hem een nieuw aanzien te danken , daar door zijnen onvermoeiden ijver en door het
welslagen zijner groote ondernemingen overal door het land voorspoed en welvaart in duizende huisgezinnen bloeiden. Niets van
aanbelang kwam er in handelszaken wonder de Geer tot stand ,
en wel verdiend was alzoo de opneming in de ridderschap
des Zweedschen rijks , die hem in 1641 te beurt viel. In
1648 van Amsterdam naar Zweden gereisd zij nde , ontdeed
hij zich , ten behoeve zijner kinderen , van zijne uitgebreide
Zweedsche goederen , ten einde zijne laatste levensjaren in
rust in Holland te kunnen slijten. Zijne tegenwoordigheid in
Zweden werd in 1651 wederom vereischt , en hij bragt er
nogmaals eenigen tijd door. Doch toen hij in het volgende
jaar andermaal zich derwaarts wilde begeven , hield eene
krankheid hem terug , en rukte hem den l9den Junij 1652 te
Amsterdam uit het leven , eenen naam nalatende die bij velen
in zegening is gebleven.
Niet alleen om hetgeen hij voor de grootheid van Zweden
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gedaan heeft , maar ook om andere redenen verdient zijn
naam aan de vergetelheid ontrukt te worden. Met tijdelijke
goederen ruim bedeeld , was hij een krachtig verzorger der
armen en een steun der instellingen van weldadigheid. Tonnen
goads werden gedurende zijn leven tot werken van liefdadigheid aangewend, en ook tot ondersteuning van de godsdienst
en hare leeraars had hij onbekrompen zijne schatten veil. Het
onderwijs in. Zweden had insgelijks veel aan hem te danken.
De bijbel deed hij op zijne kosten in een der Slavonische
taaltakken overzetten en drukken. Talrijke geleerden in Holland en elders genoten in ruimen mate zijne milde ondersteuning, wanneer zij die in het belang der wetenschap noodig
hadden. In een woord , overal waar hij kon bevorderde hij
bloei en welvaart , en was hij in den volsten zin des woords
een zegen voor zijne tijdgenooten , terwijl de zaden door
hem gestrooid nog in volgende eeuwen vruchten gaven.
De Geer was in 1612 te Dordrecht gehuwd met A d r
an a Gerar d. Zij overleed in 1634, na hem veertien kinderen te hebben geschonken. Het ouderlijke graf te Dordrecht
bewaart hun stoffelijk overschot. Zijne afbeelding ziet het
licht. In 1829 hield de Secretaris der Zweedsche Akademie,
Franzen eene lofrede op hem , die in het dertiende deel
der werken van die Hoogeschool is opgenomen , waarbij teyens de medaille is afgebeeld , die toen ook ter eere van d e
Geer geslagen is.
De oudste zoon van de Geer, Laurens genaamd , was
erfgenaam en bewoner van het huis met de Hoofden te Amsterdam. Aan hem was door zijn vader de verpligting opgelegd om gedurende veertig jaren eerie som van duizend gulden 's jaars , ten 1?ehoeve van leeraars en leerlingen der
Waalsche gemeenten , uit te keeren. Diens afbeelding ziet
mede het licht. Een tweede zoon , ons niet bij name bekend,
vestigde zich mede te Amsterdam ; eene dochter was gehuwd
met Tobias Andreae, Hoogleeraar in de geschiedenis en
Grieksche taal te Groningen. Twee andere zonen, de een
mede nakomelingen hebbende , waaruit de tegenwoordige Finsche tak gesproten is , hielden hun verblijf in Zweden. Een
vijfde broeder, L o d e w ij k geheeten , was heer van Finspong
in Zweden, en van Rijnhuizen in Holland , en bewoonde
beurtelings beide landen. Ook hij leverde gedurende den
tweeden Engelschen oorlog aanzienlijke leveringen van ge
schut aan de Hollandsche admiraliteiten. Hij was met eene
Hollandsche vrouw getrouwd , en zijn oudste zoon , mede in
Holland gehuwd, is de stamvader geweest zoo wel der takken van Finspong en van Leufsta , in Zweden aanwezig , als
van den in Holland nog overgebleven tak waaruit de hier
volgenden gesproten zijn. Een zoon van laatstgenoemde de
G e er, Karel genaamd, te Stockholm in 1720 geboren ,
hier opgevoed en onderwezen was de bekende schrijver van de
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histoire des insectes (Stockholm
Memoires pour servir
1752-1778. 7 deelen in 4°. met platen). Hij was te Zweden
mede in aanzienlijke betrekkingen geplaatst , en overleed in
1778. Een zijner zonen was gezant van Zweden bij de Staten
Generaal, en een zijner kleinzonen , de Graaf Karel
Geer van L e u fs t a, Land-maarschalk en Voorzitter der
twee Zweedsche rijksdagen van 1823 en 1828, gelijk de Graaf
Robert Willem de Geer van Tervik in Finland dit is
geweest van den eersten (en laatsten) onder Rusland , in
1819 , gehouden Finschen rijksdag. Dat in de Noordsche leden des geslachts het Hollandsche gevoel levendig bleef,
bleek bij de inschrijving voor het standbeeld van Prins
Willem I, te 's Gravenhage , uit de milde bijdrage daartoe
van den Graaf Karel de Geer van Leufsta.
Zie de Jon ge, Geschied. van he Ned. Zeewez. D. I. bl. 555, D.
II. St. II . bl. 50 ; Biograph. Univers. T. VIII. p. 182 , 183 ; Collot
d' Es c ur y , Hollands roem , D. II. Aant. bl. 293, 1). VII. bl. 200,
201; J. L. W. de Geer van Jutfaas, Lodewijk de Geer van
Finspong en Leufsta; (1587-1652) eene bijdrage tot de Handelsgeschieden.
van Amsterd. in de zevent. eeuw, , (eerste uitgave 's Hage en Amst.
1834. 8°. tweede , met een Naschrift en portret verrijkt , 's Hage 1841.
8°, derde met portret , Utrecht 1852. gr. 4°. ; M u 11 e r , Cat. van Portret.

GEER (BARTHOLD REINIEit Baron DE) , gesproten uit het
geslacht van den voorgaande, werd te Utrecht den 22sten
Mei 1791 geboren , studeerde aldaar in de godgeleerdheid ,
en , na in 1815 als eerste Luitenant bij de kompagnie vrijwillige jagers van de Utrechtsche Hoogeschool, deelgenomen
te liebben aan den strijd voor vrijheid en vaderland , werd
hij er op den 22sten Maart 1816 tot Doctor in de godgeleerdheid bevorderd, na het verdedigen van zijne dissertatie
de Bileamo , ejus historia et vaticiniis, (Ultr. 1816. 80.)
Reeds in 1817 werd hij predikant te Lienden, in Gelderland , in 1822 te Vreeland , en zag zich in 1825 tot Hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker beroepen , welke betrekking hij met roem waarnam tot 1837, toen hij , uit hoofde
eerier steeds toenemende oogziekte , genoodzaakt was zijn ontslag te verzoeken. Hij bragt het overige van zijn leven op
een buitenverblijf onder Jutfaas door, waar hij den 'sten Mei
1840 overleed.
Zijn dood was een groot verlie voor de wetenschap. De
tijd door hem aan gewone bezigheden onttrokken , werd door
hem aan de studie der godgeleerdheid toegewijd. Proeven van
zijne uitgebreide en veelzijdige kennis gaf hij in twee door
het Haagsche Genootschap bekroonde verhandelingen. De eerste, die in 1826 met zilver bekroond werd , handelde over de
geloofs en zedeleer in de brieven van Paulus aan de Corinthiers ; de andere in 1831 met goud bekroond , over het zedelijk karakter der hervormers in de XVI mute .en den invloed
welken derzelver zedelifke grondbeginselen op hetgeen zij onder-
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nomen en verrigt hebben , heeft uitgewerkt.
Beiden zijn in
de Verhandelingen van genoemd Genootschap opgenomen. Eeu
antwoord op de prijsvraag over het wel en vruchtbaar lezen
de8 Bybel8 , uitgeschreven door een gezelschap Bijbelvrienden ,
werd door de beoordeelaars eene eerste plants onder de beste
verhandelingen over dat onderwerp aangewezen. Hieraan hebben wij te danken zijne met G. B. R eddingius uitgegevene:
Handleiding tot he wel en vruchtbaar lezen van den Bijbel,
2de druk , Delft 1824, 8°. Nieuwe uitgave Amst. 1849. 80.
Zie Alyem. Konst- en Letterb.
1840. D. I. bl. 324 , 325 , D. II. bl.
298 , 299; Proyramma van het provinciaal Utr. Genoofsch.
1840. bl.
6; Kist en Royaartrs, Arch. voor Kerk. Geschied. D. V. bl. 273 ,
297 ; G1 asi us, Godgel.. Nederl. D. I. bl. 502. D. III. bl. 617.

GEER VAN JUTPHA.AS (JAN LODEWIJK WILLEM Baron
DE) , afkomstig uit het zelfde geslacht als de voorgaanden,
werd te Utrecht den 14den November 1784 geboren , studeerde
er in de regten en in de letteren , en ontving er in 1810
den Doctoralen graad, na het openbaar verdedigen zijner
Diatribe in Politice8!Platonicae principia. Gedurende de dagen
der Fransche overheerscbing, verkoos hij het landleven boyen het verblijf in de stad , en hield zich voornamelijk met
de beoefening der plantenkunde bezig.
Na de herstelling van ons land , in 1813, werd hij geroepen orn medelid te zijn der provisionele regering van Utrecht ,
en zag zich vervolgens tot het vervullen van belangrijke betrekkingen gekozen. Achtereenvolgens werd hij aangesteld , in
1814 tot Secretaris bij de commissie voor het hooger onderwijs, in 1815 tot Commies van Staat bij den Raad van State ,
en vervolgens tot Secretaris bij bet Departement van onderwijs , kunsten en wetenschappen. De tweede Kamer der Staten,
Generaal verkoos hem tot haren Glitter, den 14den November 1817, welken post hij vijf en twintig jaren lang getrouw
waarnam ; hij ging, den 21 8ten October 1842, als Griflier
over bij de eerste Kamer der Staten Generaal, door deze
eenparig daartoe gekozen zijnde, en bleef in die betrekking
bij voortduring werkzaam na de vernieuwing der Kamer ,
overeenkomstig de voorschriften der gewijzigde Grondwet
van 1848. Hij nam in 1850, ten gevolge van plaats hebbende veranderingen en voorstellen , zijn ontslag , hetwelk
hem den 16clen December van dat jaar , ofschoon zonder pensioen , eervol en met lof geschonken werd. Hij leefde vervolgens nog zeven jaren in geletterde rust , en overleed te Utrecht
den 3den November 1857. Als uitmuntend letterkundige, dichter en plantkundige deed hij zich kennen door de volgende
geschriften:
Spicilegium alterum plantarum Belga confoederati indigenarum ,
cum epistola ad Adrian um de B e ij e r, Ultr. 1814. 80.
Antecedenten , tweede kamer der Staten-Generaal ,
1817 1834.
-
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Hage , 1837. 8°. Toevoegsels , 1840 , ald. 1840. 8 0. Nieuwe
toevoegsels , 1842. ald. 1842. 80.
L o d e w ij k d e G e e'r van .Finspong en Leufsta, (1587-1652).
Rene bijdrage tot de handelsgeschiedenis van Amsterdam , in
de zeventiende eeuw, , Amst. en 's Hage 1834. 80. 2de uitgave
met een Naschrift en portret verrijkt , 's Hage , 1841. 80.
3de uitgave met portr. Utr. 1852. 4o.
Axel , eene legende uit het Noorden (naar het Zweedsch van
T e g n er, met toevoegsel van andere stukken naar denzelfden
dichter) , 's Hage , 1834. 80.
Christus (naar het Zweedsch van Killegrew), 's Hage,
1842. 80.
Christenzangen , 's Hage, 1842. 80. herdrukt Utr. 1858. 80.
Op verschillende wijzen werden de verdiensten van de Geer
erkend en op prijs gesteld. Verschillende geleerde Genootschappen en Maatschappijen in Noord- en Zuid Nederland schonken hem Naar lidmaatschap. De Koning van Zweden schonk
hem het kommandeurskruis van de Zweedsche orde der Foolster, waarvan hij door diens vader tot ridder was benoemd
in 1823. De Koning der Nederlanden gaf hem de orde van
den Nederlandschen Leeuw en later de Luxemburgsche ster.
Eindelijk is zijne nagedachtenis als kruidkundige vereeuwigd door
eene Oost-Indisclie plant , naar hem Geeria serrata genoemd.
Zie de Jong, Alph. Naaml. van Ned. Boek. ; Haarl. Cour. 6 Nov.
1857; Algem. Konst- en Letterb. 1857. bl. 361, 371; Cal. van de Bibl.
der Maatsch. van Nederl. Letterk. te Leid.
D. I. bl. 287, D. II. bl.
133, lste Bijvoegs. bl. 73 ; Brinkman, Naaml. van Boek.; Hand.
der (Marl. Algem. vergad. van de Maalsch. der Ned. Letterk. te Leiden,
1858, Levensberigten , bl. 20-26.

GEER (J. VAN DER) gaf met C. Z i 11 e s e n uit :
Project tot voorkoominge van IJs-dammen in de rivieren van
ons vaderland , (Haarl. 1774) 80.
Zie Muller, Cat. van Both. en kaart. over Natl. Waterstaat,

bl. 15.

GEERARTS (BALTHASA.R). Zie GERARDS (BALTHASAR).
GEERDINX (J.) , geneesheer , vervaardigde een vers op
de Gedichten van D. Kamphuyzen, Amst. 1680.
Zie H e r i n g a , in den Algem. Konst- Letterb.

1848. D. I. bl. 103.

GEERLACH I en II. Zie GERLACH I en II.
GEERMAN (CHRIsTIAAN). Zie over diens dapper gedrag
het artikel van H endrik Rietvelt.
GEERODE (BRUNEN VAN) was graveur der vorstelijke
munt onder Graaf Willem VI, en Waardijn onder de rege
ring van Jacoba van Beijeren.
Zie v an der Chijs, de Munten van Holl. en Zeel. enz. bl. 312, 324.

GEERT GROOTE. Zie GROOTE (GERARD).
GEERTGEN VAN ST. JANS. Zie HAARLEM (GERAART
VAN).
5*
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GEERTRUID, was eene dochter van P e pij n van Landen,
den eersten Staatsminister onder den Frankischen Koning
Dagobert, en van I t a, dochter van den Markgraaf Arnold.
Na het overlijden van haren vader, in 640 , niet gezind zijnde
zich in het huwelijk te begeven , onttrok zij zich aan de wereld en stichtte met hare moeder een klooster te Nivelles in
Brabant , hetwelk eerst door hare moeder , daarna door haar
zelve , als abdis , bestuurd werd. Door haar meent men dat
in het land van Strijen , ter plaatse waar nu omtrent Geertruidenberg staat , eene kapel gesticht is , waardoor zij welligt
als den grondslag dezer stad gelegd te hebben kan beschouwd
worden. Ook te Bergen op Zoom heeft zij eene kapel gesticht.
Ter plaatse alwaar thans bij elken vloed het water van de OosterSchelde stroomt , in de nabijheid van het geretrancheerd kamp
Kijk in de Pot, bestond sedert eeuwen het zoogenaamde Geertruida's fonteintje , hetwelk het uitmuntendste bronwater opleverde
en in 1631 op last van Prins Frederik Hendrik van
blade steep weder is opgebouwd. In 1837 is men begonnen gemeld fonteintje te doen ontgraven en onderzoeken , en men
was toen zoo ver gevorderd dat het muurwerk daarvan zigtbaar
was. Geertruid overleed in het klooster te Nivelles den.
17den Maart 664 zij werd op de gebruikelijke wijze gekanoniseerd , als eene schutsvrouw van Nivelles aangenomen en
hare gedachtenis in de Roomsch Katholieke Kerk als van
eene Heilige , op haren sterfdag , gevierd. Volgens de legende
was door haar de St. Geerten rninne dronk ingesteld. Haar
leven is beschreven door Rebreviette sieur des Escoevres ,
onder den titel van : 1' Image de la noblesse de Sainte Gertrude
et de ses parens , Paris ] 612. 80. en door J o s e p h u s G eldolphus a Ryekel, Abt van St. Geertrui te Leuven , onder den titel van : Historia S. Geertrudis , etc. Brux. 1632.
40. ibid. 1637. 4°.
Zie van Loon, Aloude Holl. Hist. D. I. bl. 277, 278 ; vanGoor,
Besehrijv. van Breda , bl. 9, 10 ; van. Nuyssenburg, Beschrijv. van
Geertruidenb. bl. 168, 169 ; W a g en a a r, Vaderl. Hist. D. I. bl. 345;
van Wijn, Nalezing. D. I. bl. 146, 147; de Navorseher, D. III.
Bijblad, bl. XVII, XVIII; Iron. van het Hist. Gen. D. II. IA.
317-332; Algem. Handelsbl. 8 Junij 1857.

GEERTRUID VAN SAKSEN, was de dochter van Hertog
Herman van Saksen, en de gemalin van Graaf Floris
I. Na het sneuvelen van dezen vorst , in 1061 , volgde zijn
zoon Dirk V, onder de voogdij van zijne moeder , hem op.
Gedurende haar voogdijschap werd zij door Robert de
Fries verontrust en uit staatkunde genoodzaakt met dezen
in 1063 een huwelijk aan te gaan , hetwelk te Oudenaarde
voltrokken werd. Zij vond in hem een krachtig beschermer
van hare en haars zoon regten , tegen de aanmatigingen van
de Utrechtsche Bisschoppen. Na eene rust van zeven jaren,
was hij genoodzaakt te bukken voor de magt van Godfri ed
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met den Bull en met zijne vrouw en kinderen de .vlugt naar
Vlaanderen te nemen. Zij overleed in het jaar 1075 te Veurne ,
latende uit hair tweede huwelijk na vier zonen en eerie dochter , welke laatste huwde met F i 1 i p s, Koning van Frankrijk.
Zie Schotanus, Friesche Hist. bi. 85; van Loon, Aloude Holl.
Hist. bi. 309, 311, 313, 338; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. II. bl.
170, 177, 181; Sjoerds, Friesche faarb. D. II. bl. 224, 225 , 240 ,
241; Arend, Algem. Geschied des Vaderl. D. 11. St. I. bl. 73-76;
van der Chij s , de Munten van Holl. en Zeel. bl. 20 , dit Woordenb.
D. IV. bl. 188, 189.

GEERTS (PETER) stadts pander en qoltsmit te Groningen ,
is de schrijver van een onuitgegeven werk , rakende het gehalte , het gewigt , en de waarde van goad en zilver enz.
waarvan hij het handschrift , in December 1639 , aan den
Raad der stad opdroeg.
Zie H. 0. Feith, Jr., de gildis Gron. p. 264; Gron. Yolks-Alm.
1844, bl. 99 -

GEERTSEMA (JoANNEs) was , in 1748, Burgemeester van
de stad Groningen, en zijn huis werd op den 17den Maart
van dat jaar, en zijne buitenplaats vier dagen later , geplunderd , waartoe aanleiding gegeven was door de geruchten dat
in Friesland de pachten waren afgeschaft. Het oproer werd
aan den gang gebragt door eenige schippersgasten , die, gedurende eenige dagen met een boot op wielen gezet , zich de
stad lieten doorrijden , schietende en blazende het Wilhelmu8
van Nassouwen.
Onder dit bedrijf vroegen zij ook aan de huizen een drinkpenning , doch waren aan het huis van den Burgemeester niet
naar hun zin ontvangen. Kort hierop had de plundering
plaats. De rijtuigen werden uit den stal gehaald en in het
water geworpen , terwijl Mevrouw Geertsem a, die veel
cooed aan den dag legde , de kleederen en sieraden van het
lijf gerukt waren. Met groote moeite werd het oproer gestild ,
en eenige der belhamels gestraft. De Burgemeesters en de
Raad der stad lieten intusschen Geertsema aanzeggen , dat
hij , bij voorraad, uit alle raadsvergaderingen en nit het regeringsgestoelte ter kerke zou blijven , terwij1 tevens drie
Heeren , de stads fiskaal en twee regtsgeleerden , werden gelast, nader onderzoek te doen nopens zijn gedrag, waartegen
van alle kanten beschuldigingen van knevelarij waren opgekomen. Ten gevolge van een en ander was hem -eerst burgerlijk huis-arrest aangezegd en daarna dag gesteld , waarop
hij zich in persoon zou hebben te verantwoorden , houdende
zich toen buiten Groningen op. Geertsema had zich bij
Burgemeesteren en Raad schriftelijk beklaagd over deze handelwijze, en, geen antwoord ontvangende, zich tot den Prins
gewend. Niet eerst dan in 1153 werd hij door het Provinciaal
Hof in Stad en Lande van alle schuld vrijgesproken en in
zijne eer hersteld .
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Zie Stukken en Bescheiden, raakende Proceduren tegen den Heere
en Mr. Johan Geertsema, Gron. 1753; Wagenaar, Vaderl. Hist.
D. XX. M. 203; Onmiddelijk very. op
Wagenaar, D. XXII.
112-114; Stuart, Yaderl. Hist. D. I. bl. 96-99.

GEEST (WILLER) schreef :
Aldegonda en Barsime , of dubbelde ontschakingh droef blyeyndent spel, Amst. 1663. 8.
De Vorstelyke Ilerderinne , of de twee gelyke Prineessen.
Lie Witsen Geysbeek,

Woordenb. van Ned. Dicht.

GEEST (Gums S1MONSZ. DE) welligt uit Antwerpen afkomstig , verhuisde in 1604 van Deventer naar Utrecht en
wordt in de stads rekeningen van Utrecht een glasschrijver
genoemd.
Zie K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch.

GEEST ( WIBR AND of WYBRANDUS DE)
de Oude , was
waarschijnlijk een broeder van den voorgaande omdat hij
zich mede Simonsz. noemt. Volgens sommige schrijvers was
hij een Fries van geboorte. Meer waarschijnlijk , volgens anderen , een Antwerpenaar,, die omstreeks 1591 of iets vroeger
geboren werd , in Friesland huwde , zich er eenen geruimen
tijd ophield , doch later weder naar Antwerpen keerde , waar
hij in 1643 overleed. Als portretschilder muntte hij uit.
Hij bezat twee zonen , J u 1 i a e n en W y b r an d, beiden schilders , van wier werken , voor als nog , niets nader bekend is.
,

Zie lmmerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;
Werk. der Kunstsch.

Kramm, Lev. en

GEEST (WYBRANDUS DE) zoon van Juliaen de Gees t
en kleinzoon van den voorgaande, werd waarschijnlijk te
Antwerpen geboren , en was welligt eerst een leerling van
zijn vader, daarna van Johannes Anthonius de Coxie.
Hij woonde het grootste gedeelte van zijn leven te Amsterdam. Van zijne werken als schilder is niets bekend. Als
schrijver deed hij zich kennen door :
Het Kabinet der Statuen, ons van d' Aaloudheicl nagelaten ,
welkers makers , navolgers , geboorten , en de plaatsen waar zij
strum , vertoond worden , met alle hare afbeeldingen door
Jan
Lamsv e 1 t verciert waarby gecoegd is een naauwkeurige
Leidtsman in .Romen , met een generale afbeelding , door
B i ssch op getekent , Amst. 1702. 8°.
Dit werk wordt verkeerdelijk aan zijn grootvader toegeschreven.
Hij beoefende ook de dichtkunst blijkens :
Herderszang op het Eeuwgetijde , Amst. 1701. 4°.
De llfanzieke vrif ster , kluchtsp el , 1700.
8°.
De wederspannige zoon , kluchtspel
Leeuw. 1702. 8°.
De Triomfeerende Muzijk kamerspel ,
Amst. 1698. 8°.
Valentinus treurspel , Leeuw. 1707. 8°.
,
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Boetius , Treurspel , Leeuw. 1707. 80.
Philander en Kaliste , harderspel , Leid. 1716. 8°.
Pronkaltaar der schilderkunst , Leeuw. 1698. 8°.
Juvenalis viifde Schimpdicht in Nederduitsche vaarzen ,
1708. 8 ° .

Leeuw.

Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; Immerzeel,
Lev. en Werk. der Kunstsch.; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van
I. b. bl. 97, D. II. bl. 514 ; Kramm,
Ned. Letterk. te Leid. 1).
D. VIII. bl. 86-88.
Lev. en Werk. der Kunstsch. ; de vriie Fries ,

GEESTDORP (PIETER) wiens zinspreuk was : Trandelt naar
den geest , maakte zich bekend door een gedicht getiteld :
1629.
'8 Hertogenbosch overeceldight
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.

GEESTDORP (HENDRIK) , welligt een broeder van den
voorgaande , leefde mede in de zeventiende eeuw , en vervaardigde verzen , die in Klioos kraam te vinden zijn.
Zie van der A a , Woordenb. van Ned. Dicht.

GEESTERANUS (JOHANNES) , wiens naam , even als die
van de volgenden, wij ook Gesteranus en Geysteranus
gespeld vonden , was de zoon van zekeren E v e r t G e e s t er anus en van Margaretha van Foreest, en werd den
8sten November 1586 te Alkmaar geboren. Tot de predikdienst opgeleid , aanvaardde hij zijn ambt in 1609 te Vreeland. Ofschoon hij zich niet o'penlijk aan de zijde de Remonstranten schaarde , zoo helde hij toch over tot hun gevoelen , althans in 1617 gingen vele toen reeds verdrukte
Remonstranten van Amsterdam , naar Vreeland om hem te
hooren. In dat jaar , en niet zoo als Veeris zegt in 1610 ,
schijnt hij naar Alkmaar beroepen te zijn. Het oproer door
sommige Remonstranten in die gemeente , tijdens de zitting
der Dordsche Synode , verwekt , werd voor hem de oorzaak
van zware beproevingen. Hoewel bet hem gemakkelijk viel
voor afgevaardigden uit de Staten en de Classis , wier onderzoek veel naar inquisitie geleek , zijne onschuld te bewijzen ,
zoo werd hij echter den I6den Maart 1619 van zijne bediening ontzet, te gelijk met zijn broeder die volgt. Hoe men
hen in verschillende leerstukken examineerde heeft hij zelf
beschreven. De Staten van Holland riepen beide broeders
naar Hage, doch bevreesd geworden , dat men hen naar
Engeland zou overvoeren , zonden zij schriftelijk eene mannelijke verantwoording in en trokken elders heen. Johannes
begaf zich naar Warmond en Rijnsburg , voegde zich bij de
Collegianten en leerde van hen bet weven , hoewel hij zich
zorgvuldig verborgen moest houden. Het blijkt wel dat hij
met de stellingen der Rijnsburgers zeer ingenomen en met
Jan Jacob sz. van de C od de bevriend was, maar niet
dat hij , gelijk de Heer Glasi us beweert , ijverig onder hen
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profeteerde. In zijne meening betreffende het waarnemen van
bet overheidsambt was hij Doopsgezind , gelijk blijkt uit het
twistgesprek dat hij in 1615 te Gouda met V orsti us,
Po p p i us en anderen gehouden heeft. In de vijf artikelen
was hij het met de Remonstranten eens ; echter hield hij zich
buiten alle gemeenschap met hen , hetgeen U y t e n b o g a e r t
en E piscopi us, na zijn overlijden , deden zeggen „dat hij
een man was geweest, die de gemeene saeke veel goedts
hadt kunnen doen , indien hij , nevens de godtsaligheit des
levens , rich in eenige dingen wat rekkelijker hadt getoont ,
tot onderhoudinge der eenigheit." Sommigen oordeelden ook,
dat hij wel zeer geleerd was , maar ,wat te seer bleef hangen aan zijn verstand , en to veel werk maakte van zijn eigen oordeel." Men heeft Johannes ook van Socinianisme
verdacht , vooral omdat hij in 1620 tot Hoogleeraar te Rastad werd beroepen. Hij sloeg echter dit aanbod af, juist
omdat hij zich op verre na niet in alles met de denkwijze
der Socinianen vereenigen kon.
Eerlang vertrok hij voor zijne veiligheid naar Oost-Friesland , waar hij te Norden , behalve zijn broeder , ook C a m ph u y s en vond. Ook bier moest hij van handen arbeid leven.
Inzonderheid verwierf hij aller achting door zijne vroomheid
en christelijke liefde. Treffend betoonde hij de laatste bij eene
pest die in 1622 heerschte. Hij zelf werd echter het slagtoffer
deter ziekte. Den 4den October des zelfden jaars bezweek hij
in ruim 35 jarigen leeftijd , nalatende zijne gade , Anna
Gerrit s , en een zoontje Evert, die hem echter spoedig
in bet graf volgden. „Wij hebben een broeder den Heere
opgeoffert" schreef Camphuysen na zijn overlijden , „die
niet veracht is geweest dan van sulke , die hem niet gekend
hebben , maar die van de geenen , die hem te recht gekent
hebben , nooit ten voile heeft kunnen gepreesen worden."
Johannes G e ester anus deed zich ook als dichter kennen door een gedicht voorkomende onder de stichtelyke rijmen
van C amp h u y s e n. Verder zagen van hem het licht de volgende geschriften :
1618 , 8
Predicatie over 't ont8et van Alckmaer , gedaen a°
Oda. over Actor : IX. 31. Mitsgaders I' examen over hem
gehouden in 't consistorie a° 1619 , 11 en 12 Maart.
Idolelenchus.
(Door C a m p h u y s e n in Hollandsche verzen vertaald en
geplaatst in het vierde deel der stichtelyke rijmen, Dordr.
1677. 12°.)
Verborum eeu dictorwn distinctio.
De dilectione.
De magistratu.
Consensus Pauli et Jacobi, 1620.
Brandt kent aan hem toe de :
Haarl. 1644. 8". aid.
Inleijdinge tot het christelyck lijden,
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1665. 12° , ofschoon Sandius dit werk aan zijn broeder toeschrijft. Ook houdt men Johannes voor den schrijver van :
Traerschouwinghe voor de verdruckte Gemeynten over 't etellen van een Conle8sie. Begrepen in zeeckere extracten ivyt eenighe
brieven aen een particulier vrundt enz. z. J. 1620.
Eindelijk zegt Brandt „sijne predikatien over het VIII
capittel van den eersten brief tot den Corintheren , handelende
van d' eigenschappen der christelijke liefde , en sijne uitleggingen over d' eerste seven versen van het XIII capittel
tot den Romainen , die van 't overheidsampt spreeken , sijn
nooit te voorschijn gekomen."
Zie Brandt, Hist der Reform. 1). II. 512, D. III. bl. 358-388,
565, D. IV. bl. 155, 852; V eeris, Kerk. Reg. van Noord-Holl. bl.
53 ; van Rhenen, Naaml. der 111r. pred. bl. 144 ; Paquot, Memoir.
T. III. p. 174; Sandii, Bibl. Anti-Trinit. p. 113; Regenboog,
D. II. bl. 136, 137; Kok, Vaderl. Woordenb.
list. der Remonstr.
D. XVII. bl. 86-92; Tideman, de Remonstr. broedersch. bl. 237 ;
Gla sin s, Gage/. Nederl. D. I. bl. 503 ; Biblioth. van Pam .fl. D. T.
bl. 220. No. 1755, van der Aa, Woordenb. van Ned. Dicht. D. II.
bl. 175.

GEESTERANUS (PETRus) , broeder van den voorgaande ,
werd in 1616 predikant te Egmond op Zee en op den Hoef,,
en zag zich mede betrokken in de oneenigheden met de Remonstranten te Alkmaar. Gelijktijdig met zijn broeder afgezet, begaf hij zich terstond naar Norden. In de 1308te zitting der Dordsche Synode werd zijne en zijns broeders
confessie ter tafel gebragt en nogmaals veroordeeld. Ook hij
schijnt meer tot de denkwijze der Collegianten te hebben
overgeheld. Zijn verder levenslot en sterfjaar is onbekend.
Volgens S a n d i u s scheef hij :
Inleydinge tot het christelyck lijden,
Haarl. 1644. 8°. ald.
1665. 12° , ofschoon door anderen dit werk aan zijn broeder
wordt toegeschreven.
Zie Brandt, Hist. der Ref. D. II. bl. 324, D. III. 51. 364, 371.
S a n d i i , Bibl. Anti- Trinit. p. 114; Veer is , Kerk. Reg. van Noord-Roll.
bl. 58; Wagenaar, Vaderl. list. D. X. 51. 383.

GEESTERANUS (AR,NoLnus) was de zoon van J o do c u s
G e e s t e r an u s, predikant te Gorinchem , en een neef van de
voorgaanden. Hij werd in 1617 beroepen te Schelluinen en
was in zijn hart de zaak der Remonstranten toegedaan , terwijl zijn vader een ijverig voorstander der tegenpartij was.
Hieraan , en aan zijne omzigtigheid in het uitspreken van zijn
• gevoelen , was het dan ook toe te schrijven dat hij in den aanyang weinig bemoeijelijkt werd. Doch den 1 lden November
1619 werd hij met zijn broeder , door de classis van Gorinchem afgezet , omdat zij weigerden de Dordsche Canones te
onderteekenen , en hun gevoelen te openbaren over enkele
voorname leerstukken. De provinciale Synode van 1620 , te
Gouda gehouden , keurde de handelingen der classis goed.
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A r n old us sloot zich nu als predikant bij de broederschap
aan. In October 1621 bediende hij in commissie de Remonstranten te Kampen. Den lsten Julij 1624 werd hij echter te
Amsterdam in hechtenis genomen , en in December daaraanvolgende naar Loevestein gevoerd. Zijne gevangenneming en verdere lotgevallen tot het jaar 1631 heeft hij zelf in aanteekeningen beschreven , die later door S c h el t e m a uitgegeven
zijn. Bekend is de huwelijkstrouw van Susanna van O o s td ij k , van den Briel geboortig , en hare echtverbindtenis met
Geesteranus in de gevangenis , zoo schoon door Tollens
bezongen. De Bijbel dien Geesteran us in zijn kerker gebruikte , en de drinkkan waarvan hij zich bediende, benevens
de origineele afbeeldingen van hem en zijne vrouw, door
W e s t e rb a e n geschilderd , worden nog bij zijne nakomelingen bewaard. Naar die afbeelding is hij ook door H. Bary
in koper gesneden.
Met de andere predikanten ontvlugtte Arnoldus Loevestein, den 19den Julij 1631. Een jaar daarna werd hij Remonstrantsch predikant te 's Gravenhage , waar hij wegens
geleerdheid, welsprekendheid , vroomheid , godsvrucht en zachte
zeden in groote achting stolid en werkzaam bleef, tot dat hij
den 28sten Julij 1658 overleed. Zijn broeder volgt.
Zie J. Batelier, Lijkpred. op

A. Geesteranus; Brandt, Hist.
D. III. bl. 928-932 ; Dezeifde , Gedichten, bl. 383, 459;
Soermans, Kerk. Reg. van Zuid-Holl. bl. 97 ; Clar. et erud. vir.
epist. eccl. et theol. ed. 1704, p. 941. b; Kok, Vaderl. Woordenb.
D. XVII. bl. 92.-97; Scheltema, Geschied-, en Letterk. mengelw.
D. III. St. III. bl. 198-221; Kist, Synodale hand. in de zaak der
Remonstr. bl. 110-112 , 128-133; Ti d ems n, de Rem. broedersch.
bl.
bl. 63, 306 ; Geschiedk. Aanteek. betrekk. het Slot Loevestein,
106-109, Bijl. 52, 53; van Kampen, Karakterk. 1). II. St. I.
bl. 35, 36 ; Tollens, laatste Gedicht. bl. 212; van Vloten, Paschier
de Fyne, bl. 186 en bl. 42 cant. 11; Catal. van de Bibl. van D. C. en
J. J. van Voorst, bl. 22, Na. 298; Catal van voorwerp. ten loon
gesteld te Anat. April en Mei 1858, bl. 24, No. 452.
der Reform.

GEESTERANUS (CoRNELius) werd in 1610 predikant te
Hoog-Blokland en in 1619 , te gelijk met ziju broeder A r n old u s afgezet. Ook hij had zijne Remonstrantsche denkwijze
zorgvuldig verborgen gehouden , zoodat er op 'de provinicale Synode van Leiden nog geen sprake was geweest om hem te schorsen.
Als predikant bij de Broederschap treffen wij hem in J 621
te Gouda aan. Geheel onschuldig werd hij twee jaren later
in de zamenzwering tegen Maurits betrokken. Vier duizend
gulden werden er op zijn hoofd gesteld, doch hij was in tijds
naar buiten 's lands gevlugt. Zijne onschuld bleek echter spoedig
uit de bekentenis van Slatius zelven , zoodat zijne reeds
in beslag genomen goederen aan zijne vrouw werden teruggegeven. Later zuiverde hij zich zoo volkomen van den blaam
die op hem rustte , dat bet Hof van Holland hem den 23sten
Julij 1635 geheel onschuldig verklaarde.
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Hij bleef intusschen in Holstein , werwaarts hij zich begeven had. In 1626 nam hij reeds met anderen de dienst te
Frederikstadt waar , terwijl hij intusschen door kleinhandel in
zijn onderhoud voorzag. Den 30sten Mei 1632 tot vast predikant beroepen , verzocht hij in 1640 zijn ontslag. Op dringend
verzoek bleef hij echter nog tot den 13den Mei 1647. Volgens Regenboog werd hij daarna te Hoorn beroepen en verkreeg hij den 14den Mei 1647 eene attestatie van zijnen eerlijken
en stichtelijken wandel van Burgemeesteren en Raden van
Frederikstadt. Vreemd is het , dat G e e s t e r a n u s als predikant
te Hoorn nergens elders vermeld wordt. Genoemde schrijver
meldt ook dat Cornelis Gees ter an us uit Loevestein ontvlugtte en van daar naar Frederikstadt vertrok.
Zie Brandt, Hist. der Reform. D. III. bl. 928-932, D. IV. bl.
936-940; Soermans, Kerk. Reg. van Zuid-Holl. b1.94; Regenboog,
bl. 214; 349, 359, 381; Kok, Vaderl.
Hist. der Remonstr. D.
Woordenb. 1). XVII. bl. 92-97 ; Kist, Synod. hand. in de zaak der
Remonstr. bl. 110—H2, 128-133 ; Tideman, de Rem. broedersch.
bl. 321, 322, 329, 330; Dezelfde , Frederikstad aan den Eider bl. 24;
Mulder, Jan Faessen, D. II. Aanteek.

GEESTERANUS (NANNms), waarschijnlijk een broeder
van de beide voorgaanden , was eerst predikant te Moordrecht , vertrok van daar in 1617 naar den Briel en werd
in 1619 voor de Zuid-Hollandsche Synode te Leiden geroepen.
Hij verklaarde aldaar wel de Nederlandsche confessie en den
catechismus te willen onderteekenen , maar niet de Canones van
Dordrecht. Hij werd afgezet , en reeds vroeger zou dit wegens
zijne Remonstrantsche denkwijze zijn geschied , indien men
niet teruggehouden was door het bezwaar van de Brielsche
gemeente geheel van predikanten te beroven. Cornelis Burge t was toch reeds gesuspendeerd en T h e o p h i 1 u s R ij c kw a e r t als gedaagde ter Synode te Dordrecht. Na n n i u s
weigerde in den beginne ook de acte van stilstand te teekenen ,
doch eerlang ging hij hier toe over. Men bleef hem evenwel
overal vervolgen , want eerst moest hij den Briel en later ook
Delft verlaten , zoodat hij zich in stilte op een dorp nederzette.
Waar , is ons evenmin als zijn sterfjaar gebleken.
Zie Brandt, Hist. der Ref. D. III. bl. 343, 862, 914, D. IV.
bl. 72,
bl. 62 ; Soermans, Kerk. Req. der Pred. van Zuid-Holl.
109; Kok, Woordenb. D. XVII. bl. 97; Alkemade en van der
Schelling, Beschrijv. van den Briel, bl. 148 ; Kist, Synodale hand.
in de zaak der Remonstr. bl. 20-22; Tideman, de Rem. Broedersch.
Glasius, Godgel. Nederl. D. I. bl. 505, D. II. bl. 658.

GEESTERANUS (HENRicus) , zoon van H en drik, werd
eerst predikant te Assendelft in 1604 en vertrok in 1612 als
zoodanig naar Haarlem. In 1619 teekende hij de Remonstrantie , doch verklaarde later dat die onderteekening hem
leed was. Op zijne belofte, dat hij zich als een getrouw herder zou gedragen , Het men hem in dienst. Hij overleed te
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Haarlem in 1640. Hij schreef lofdichten , zoowel Latijnsche
als Nederduitsche , op de werken zijner tijdgenooten , onderanderen op de Beschrijving der stad Haarlem van zijn ambtgenoot Samuel Ampzin g. Van hem ziet ook het licht
Over 't Hooglied Salomons, Amst. 1638. 4°.
Zie Brandt, list. der Reform. D. II. bl. 920 ; Trigland, Kerck.
Geschied. bl. 536, 821, 826 ; Veeris, 'Kerk. Reg. der Pred. van
Noord-lloll. bl. 27, 28 ; van Abkoude, Naaml. van Boek. D. I.
St. TIE. Tideman, de Remonstrantie enz. bl. 36; van Vloten,
Paschier de Fyne, aant. bl. 73.

GEFFEN (JOANNES VAN). 'Lie SLOOTEN (JOANNES VAN
DER).
GEFFEN (JoANNEs VAN) , geboren te Geffen , leefde in het
begin der zeventiende eeuw,, en deed zich als beoefenaar der
Latijnsche dichtkunst en als zedekundig schrijver kennen , door
zijn werk getiteld :
Carmina quaedam et proverbia magis obvia , cum nonnulli8
moralibus Dialogis, Antv. 1617.
Zie Sweertius,

4th. Bela. p. 427 ; Foppens, Bibl. Belg. p. 645.

GEHEMA (JAN ABRAHAM VAN) schreef:
Brief aan Bontekoe van de Poolsche vlecht, Dordr. 1683. 8°.
Gruacelyke Medicijnsche Moordmiddelen van aderlaaten , purgeeren enz. 's Hage 1690. 8°.
Zie van Abko u d e, Naamreg. van Ned. Boek.

D. I. St. III.

GEILENKERK EN (NicoLAAs VAN) of van Geelkerken,
was een bekwaam plaatsnijder , die van 1616 tot omstreeks
1650 bloeide. Hij hield zich voornaarnlijk bezig met het graveren van kaarten en ook wel van portretten.
Zie Immerzeel, Lev. en perk. der Kunstsch.

GEILHOVEN (ARNOLD), geboren te Rotterdam , en daarom
ook wel Arnold van Rotterdam genaamd , behoorde tot
de Broeders van het gemeene leven en was een geleerd man
die de Hoogescholen van Bologne en Padua bezocht had. liij
bragt zijn leven in het klooster Groenendaal , in de nabijheid
van Brussel , door , en overleed er in 1442. Hij is de schrijver van het eerste door de Broeders van het gemeene leven
in 1476 uitgegeven boek , getiteld:
Speculum conscientiarum of Gnotosolitos.
Zie Delprat, Verh. over de broedersch. van
bl. 178, 179, 223

G. Groote, (2de drnk)

(FINING (GERARD) wordt een bekwaam historic- en portretschilder genoemd , ofschoon er geene werken van hem
bekend zijn.
Zie Kramm, Lev. en Work. der Kunstsch.

GEISWEIT VAN DER NETTEN (C. A.). Zie NETTEN
(C. A. GEISWEIT VAN DER).
GELASIUS (JAN JANSZOON), ook V i t r i a r i u s genaamd, was
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een der eerste Hervormde predikers in ons vaderland. Door
de gemeente van Oudewater beroepen , voorzag hij gedurende
het beleg der stad in 1575 met ijver in hare geestelijke behoeften , en liet hij niet na de burgerij moed in te boezemen
en aan te sporen tot den strijd voor godsdienst en vaderland.
Na den overgang der stad was hij op een rantsoen van vijfhonderd gulden gesteld , doch zoodra hij door een begijn aan
de Spanjaarden als predikant was bek end gemaakt , werd hij
buiten de stad op den 8sten Augustus 1575 opgehangen , nadat
men zijn noon voor zijne oogen gedood had. Nadat zijn ligchaam gedurende 16 maanden gehangen had , werd het in
tegenwoordigheid van den Heer van Z w i et e n, stedevoogd
van Gouda, en Gerard K eg elaar , Burgetneester dier stad ,
afgesneden en toen nog zoo vol van wezen en voorts zoo gaaf
en blank van leden gevonden , als of hetzelve eerst vier dagen
te voren van het leven beroofd geweest was. Het lijk werd daarna
op eene plegtige wijze in de Hervormde kerk begraven , en
van deze zeldzame gebeurtenis door genoemde getuigen een
getrouw verslag aan 's lands Staten ingezonden , waarna , op
het verzoek van G ela sius weduwe , Anna J a as dochter,,
aan haar met hare drie overgeblevene kinderen , bij resolutie
van de Staten van Holland den 16den Julij 1582 , „in aanmerking nemende het mirakel gods", verleend is een pensioen
van vijftig gulden 's jaar's gedurende haar leven.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. V111. bl. 121; Soermans, Kerk. Reg,
van Zuid-Holl. bl. 66, 67 ; van K i n s c h o t , Beschrijv. van Oudewater
bl. 42-44 , 259-262.

GELDENHAU ER (GERARD), of naar zijne geboorteplaats
Gerardus Noviomagus genaamd, werd in 1.482 of 1483 te
Nijmegen geboren. Hij genoot te Deventer onder H egi u s
eene geleerde opvoeding , en legde zich te Leuven op de wijsbegeerte toe , waar hem het onderwijs daarin aan zijne mede
scholieren tevens werd opgedragen. Door zijne geleerdheid
verwief hij zich al ras de vriendschap van een aantal beroemde mannen , waaronder ook Er a s m us , en na zich eenigen tijd te Antwerpen opgehouden te hebben , verkreeg hij
eene aanstelling als kapellaan bij K a r el II , later Keizer
K a r el V , te Brussel. Na het vertrek van dezen vorst naar
Spanje , begaf hij zich in 1512 naar Utrecht , en zag zich
weldra tot Secretaris en biechtvader bij Bischop F ilips v a n
B o ur g on die aangesteld. Na den dood van dezen vorst in
1524 ging hij in dienst van M axi milia a n van Bourg o n di e over. Men zond hem in 1515 naar Wittenberg om
daar den staat der kerk en der scholen op te nemen , van
welke reis hij een verhaal opstelde , dat later gedrukt is. Door
het Duitsche Huis te Utrecht , werd hij vervolgens naar Tiel
gezonden , om er de predikdienst waar te nemen. Naauwelijks
had hij zich daar gevestigd , of hij verkondigde den Tielenaren de nieuwe leer, ten gevolge waarvan hem het prediken
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verboden werd. Spoedig noodzaakten hem zijne hervormde gevoelens naar Duitschland, te wijken , terwijl hij tevens de vriendschap van E r a s m us verloor. Nog in 1526 kwam hij , ofschoon in behoefti ge omstandigheden, te Straatsburg aan, waar hij
in ziju levensonderhoud voorzag door het geven van onderwijs , om dat hij , de Hoogduitsche taal niet magtig genoeg zijnde,
niet als prediker kon optreden. Hij vertrok , na eenigen tijd
te Straatsburg vertoefd te hebben , naar Worms , huwde er,
en gaf er mede onderwijs. Van daar werd hij naar Augsburg
beroepen als Rector (anderen zeggen als Hoogleeraar in de
dichtkunde) en in 1534 naar Marburg als Hoogleeraar in de
geschiedenis , later ook in de godgeleerdheid. Met roem was
hij als zoodanig werkzaam tot aan zijn dood , die den 10den
Januarij 1542 plaats had. Hij stierf aan de pest , zijn stoffelijk overschot werd in de kerk te Marburg begraven en zijn
graf met een Latijnsch lofschrift voorzien. Door sommige
schrijvers is gemeld dat hij op eene reis naar Wittenberg , in
laatstgenoemd jaar,, door roovers aangevallen en vermoord
werd , doch dit is door anderen bepaald tegengesproken.
G e l d e n h a u e r mag to regt onder de geleerde mannen
van zijnen tijd gerekend worden. Dat hij de vriend van
Erasmus was pleit reeds voor zijne hooge ingenomenheid
en liefde met en voor de wetenschappen. Dat hij door dezen later een deugniet , tot oproer geboren , genoemd wordt ,
doet nog niets van zijne verdiensten af, daar Geld en hauer de
gevoelens van Luth er omhelsd hebbende, voor de waarheid openlijk uitkwam en alzoo met Er asm us geen vrienden kon blijven.
Als Latijnsch dichter en geschiedschrijver had Gelde nhauer mede verdiensten. Zoo hoog was hij als dichter geacht, dat Keizer Maximiliaan van Oostenrijk hem
den dichterskroon op het hoofd drukte. Wij bezitten van zijne
hand de onderstaande werken en geschriften :
Pompa exequiarum catholici Hispaniarum regi8 _Ferdonandi ,
Lovan.
avi materni illustrissimi Hispaniarum regis Garai ,
1516.
Epistola de Zelandia , Lovan. en in de Beschrijving van
Batavia door P. S cri v eri s , Leid. 1650. 4.
Argent.
Vita Philippi a Burgundia Episcopi Ultrajectini ,
1529. 80. Mode opgenomen in het eerste deel van de Analecta
van den Hoogleeraar M at t h a e us en bij F r eh e r u s en
Hanov. 1611,
Struvius, Rerum Germanicarum Scriptores ,
Argent. 1717.
Historia _Batavica G e r. N o v i o m a g o Rhapsodo , Argent.
1533. 80. ibid. Colon. 1541. Ook opgenornen in de Bat.
antiq. van Seri verius, p. 9-60.
Scholia in Dialecticam Georgii Trapezuntii, Colon.
1538. 8°.
Historia Germaniae inferioris , Argent. 1532. 8°. Marpurg.
1539. 8°.
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Historia et Catalogue Episcoporum Ultrajectorum, Marpurg.
1542. ibid. Francof. 1585.
Itinerariun Gerardi Geldenhaueri Noviomagi, Antverpia Vitebergam, Anno 1525. In Kist en R oyaards, Arch.
voor Kerk. Geschied. D. IX. bl. 509-513.
Hij zette in het Latijn over , van Joann es Ma rius , De
mirandae Begun Germaniae antiguitate Satyrae VIII.
Loy.
1515.
Zie Sweertius, Ath. Belg. p. 279 ; Foppens, Bibl. Belg. p. 349;
350 ; Bayle , Dict. Hist. et crit. in voce ; V o n c k , Voorrede van
Huygens Beschrijv. van Doesburg , bl. XXXV—LI; Saxe, Onom.
Literar. T. III. p. 59, 60 ; A r k s t e e , Beschrijv. van Nymegen , Poorrede ; Quartierl., Academ. en Apost. School te Nymegen,
bl. 19 ; (van
Heussen en van Rijn) Oudh. van Dev. D. I. bl. 331, 337, 338;
Ferwerda, Cat. Univ. I). I. St. VII. 276, 277; van Wijn, Walezingen , D. I. bl. 100 ; Dodt van Flensburg in het Mengelwerk van den
Rec. der Rec. 1832, bl. 514-517; De Wind, Biblioth. van Ned.
Geschiedsch. 1). I. bl. 125-128, 533, 534; Kist en Royaards,
Arch. voor Kerk. Geschied.
D. VI. bl. 154, 159, 321, 324, I). IX.
bl. 82, 509-513; Glasi us, Godgel. Nederl. D. I. bl. 507-509;
Kist en Moll, Kerkhistorisch Arch. 1). I. bl. 12 , 13 ; vander C h ij s,
De munten der Bisschoppen van Utr. bl. 238.

GELDER. Zie de vorsten en vorstinnen van dien naam op
hunne voornamen.
GELDER (PETER) was een schilder van doode vogels en
fruit die omstreeks 1655 leefde , hij was waarschijnlijk een
leerling van Rembrandt, en wordt genoemd een goed colorist, met eene vrije penseelsbehandeling , doch wiens schilderijen niet genoeg zijn opgemerkt. Hij en N. v an Gelder,
beiden , door den Heer K r a m m vermeld , zullen wel een
persoon zijn geweest ; gelijk ook door dien Heer vermoed
wordt.
Zie K ram m, Lev. en Werk. der Kunstsch.

D. II. bl. 555 , 556.

GELDER (RiNzE BEERTS) geboren te Leye in Friesland.
omstreeks 1794 , verwierf zich, zonder wetenschappelijke opleidina , door eigene oefening en omgang met andere werktuigkundigen
, vooral van zijnen vader Beerts Gelder, een beb
kwaam uurwerkmaker,, eene groote vermaardheid , als vervaardiger van astronomisehe en microscopische werktuigen, uurwerken,
bliksemafleiders enz.
De tentoonstellingen van Friesche nijverheid en kunst , in
1844 en 1854 te Leeuwarden gehouden , prijkten met verscheidene voorwerpen van zijne hand , waarvoor hem de vleijendste beoordeelingen ten deel vielen. Ook op de wereld-tentoonstelling te Parijs , werwaarts hij zich in persoon had begeven ,
behoorde hij tot de inzenders , wier werken bet meest de aandacht trokken. Meer dan eens - wend hij met een bezoek van
onze vorsten vereerd , wanneer zij zich in Friesland bevonden ,
en Koning Willem III schatte zijne verdiensten zoo boom ,
dat hij hem in 1852 met eene gouden medaille begiftigde.
,
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Hij overleed bij het dorp Beetgum in het laatst van December 1857.
Zie Leeuwarder Cour.

Deeemb. 1857.

GELDER (ARENT of AART DE) werd te Dordrecht den
October 1645 geboren , ontving eerst onderwijs in de
gronden der teekenkunst van den schilder Samuel van
H o o gs t rate n, en daarna in de schilderkunst gedurende
twee jaren van Rembrand t. Door dezen gevormd werd hij
een zeer verdienstelijk schilder, voornamelijk van portretten
en Bijbelsche historian , waarvan de meeste zich in vreemde
kabinetten bevinden. Even als zijnen beroemden meester bezat de Gelder eene uitmuntende verzameling van oude en
vreemde kleedingen , versierselen , wapen- en speeltuigen , aarvan hij zich bij zijnen arbeid bediende. Omtrent den tijd van
zijn overlijden bestaan verschillende opgaven. Volgens den
een is hij in 1716 , volgens anderen in 1727 overleden. Zeker is hij te Dordrecht gestorven. Hij vervaardigde zijne
eigene afbeelding , zeer krachtig op doek geschilderd , met
het portret van Rembrandt in de hand. Vele zijner werken worden door de Heeren Immerzeel en Kr a m m opgenoemd. Op 's Rijks Museum te Amsterdam is van hem het
en eene
Portret van Czaar Peter I in krijg8mans kleeding
schilderij een Portaal voorstellende , terwiji de Galerij te Dresden van hem bezit eene afbeelding van een Hellebardier , half
figuur,, die bij den eersten aanblik een treffend effect maakt.
26sten

Zie Imnierzeel, Lev. en Werk der Kunsisch.;
Kramm, Lev. en
Werk. der Kunstsch. ;
Duboureq, Beschrijv. der Schild. op 's Rijks
Museum le Amst. bl. 46.

GELDER (JACOB DE) , blijkens het doopregister der goreformeerde gemeente binned de stad Rotterdam eigenlijk J ac o b us geheeten , werd den 22sten November 1765 nabij die
stad geboren. Zijn vader , David de Gelder, die het bestuur had over eene fabriek ter zuivering van materialen voor
buskruid-vervaardiging , kon aan zijn zoon ..eene wetenschappelijke opleiding geven of later geven. Het geniis hiervan
werd bij den jongen de Gelder vergoed , door een grooten
lust tot studie , vooral tot beoefening der cijferkunst , waarin
hij , geholpen door een buitengewoon stark geheugen , alms ,
door eigene oefening , belangrijke vorderingen maakte. Hij
wist zich in de andere vakken , tot het onderwijs behoorende ,
zoo zeer te bek wamen , dat hij in 1786 of 1788 vergunning
kreeg te Rotterdam eene Fransche en Duitsche kostschool op
te rigten. Met goed gevolg bestuurde hij deze inrigting tot
dat zij door de omwenteling van 1795 te gronde ging. Van
dat jaar tot 1798 leefde hij voor de oefening der wis- en
natuurkundige wetenschappen en in het laatstgenoemd jaar,
eenigen tijd voor de redactie van het Dagblad der Wetgevende
Vergadering , waarvoor hij zijne woonplaats naar 's Hage ver-
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plaatste , doch waarvan in het volgende jaar de uitgave ophield.
Gedurende de beide volgende jaren verkeerde de Geld er in
benarde omstandigheden. Met geene tijdelijke middelen bedeeld
en van zijn bestaan beroofd , was de toekomst voor hem donker.
In 1801 kwam er uitkomst , toen, door aanbeveling van den Hoogleeraar J. H. van Swinden, de Gelder door den Luitenant Kolonel der genie C. R. T. Kraij en hoff gebezigd werd
bij de geodesische operatien ter vervaardiging der kaart van
de Bataafsche Republiek. Tot 1804 was hij met opoffering
van tijd , met inspanning en moeite als zoodanig werkzaam ,
toen het werk gestaakt werd en hij nog in dat jaar niet alleen onheuschelijk ontslagen, maar hem ook een gedeelte van
het zuur verdiende loon onthouden werd. Veel leed deed het
hem toen , dat hij aan eenen in 1802 hem gedanen voorslag,
ter aauvaarding van den post van Directeur over eene op te
rigten marine-school , geen gehoor had gegeven , daar hij nu
andermaal buiten bestaan was.
In 1805 werd de Gelder als Lector in de wiskunde bij
de Maatschappij Diligentia te 's Gravenhage aangesteld. Op den
26sten November van dat jaar opende hij zijne lessen , met het
houden eener later in druk verschenen en gunstig beoordeelde
verhandeling , over den waren aard en de voortrefel ykheid der
wiskunde , aangewezen door den invloed van de beoefening op kunsten en wetenschappen. Met een gewenscht gevolg vervulde hij
deze betrekking gedurende twee jaren , toen hij in 1807 , op
zijn verzoek , door Koning L o d e w ij k benoemd werd tot Hoogleeraar in de wiskunde aan het hotel der Pages , en het was
in deze betrekking dat hij , in den herfst van 1807 , met het
hof naar -Utrecht, vervolgens naar Amsterdam vertrok. Niet
lang duurde de vreugde over het bezit van dezen nieuwen
werkkring , want op den 'sten Julij 1810 werd hij plotseling
en zelfs zonder het bedrag van het hem toekomende honorarium te ontvangen , eervol ontslagen.
Alzoo wederom zonder betrekking , hervatte d e G-eld e r
in 1811 op verzoek van den Generaal K r aijenhoff het werk
der triangulatie , en was hij ook eenigen tijd als Calculateur
voor het vak der belastingen bij de generale Intendance werkzaam , welke betrekking evenwel spoedig verviel. In April
1812 bereikte hij het einde van zijnen arbeid en berekeningen voor de kaart, en zijn naam staat daarvoor eervol vermeld , in het door K r a ij en h off uitgegeven Pre'ci8 hi8torique. Hij bleef intusschen buiten betrekking , tot dat , na de
herstelling van ons volksbestaan , hij , bij besluit van den
Souvereinen Vorst , van den Eden Mei 1814 , tot Hoogleeraar
in de hoogere vakken der wiskunde bij de militaire school
te Delft werd aangesteld.
IJverig en onvermoeid , en in het genot van de liefde en
achting zijner leerlingen , nam de Gelder deze betrekking
6
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waar , tot dat hij , in 1818 , ook uit dezen werkkring gerukt
werd. Zijne zucht tot verbetering van bestaande gebreken had
hem eene memorie aan den Koning doen inleveren , waarin hij
buiten voorkennis van den Kommandant der school, die gebreken aantoonde en de middelen aan de hand deed ze te verbeteren.
Daaraan , en aan het onderzoek dat op 's Koning's last plaats had ,
hadden de Koninklijke Academien te Breda en Medemblik hunnen oorsprong te danken , maar ook daardoor verloor d e Geld e r
zijnen post. De kommandant van de school te Delft wist zijn ontslag te bewerken , hetwelk hem evenwel eervol verleend werd. Ter
vergoeding van dit schreeuwend onregt werd hij in Augustus 1819
tot buitengewoon Hoogleeraar in de wiskunde aan de Leidsche
Hoogeschool aangesteld , en op den Eiden November daaraanvolgende aanvaardde hij het Hoogleeraarsambt met het houden eener Latijnsche redevoering : de commodis atque emolumentis ab ii8 con8equendi8 , qui mathematum ac rerum naturalium
per8crutandarum siudia cum literarum humaniorum cultu feliciter
conjunxerint, (Hagae Comit. 1819. 8°) ; terwij1 hem op dienzelfden dag , door den Academischen Senaat , den Doctoralen
graad in de wis- en natuurkundige wetenschappen verleend
werd.
Belangrijk waren de bemoeijingen waartoe d e G el d e r door
's lands regering geroepen werd. Daartoe behooren ook die
over het onderwijs der wiskunde aan de Latijnsche scholen ,
en de beoordeeling van een ontwerp tot droogmaking van het
Haarlemmer-meer. In beiden was hij de raadsman der regering , ofschoon die raad Diet werd opgevolgd , en zij hem ,
vooral die in de laatste zaak gegeven , nog moeijelijkheden en
schade berokkenden , die echter later vergoed werden.
In 1824 tot gewoon Hoogleeraar in de faculteit der wisen natuurkundige wetenschappen benoemd , aanvaardde d e G e 1d e r den 2den October deze betrekking , met het Louden eener
Latijnsche rede: de Deo , totius mundi Conditore et Moderatore
ex illi8 naturae legibu8 , quibus coeleetia reguntur , quam evidenti88ime cognoscendo. (Lugd. Bat. 1825. 4°). Als zoodanig
was hij het sieraad der Hoogeschool , tot dat hem in 1840
eene wel verdiende rust werd geschonken. Hij bleef evenwel
nog een geruimen tijd zich met de zaken van het onderwijs
bemoeijen , maar allengs hield dit op , en op den 10den October 1848 verliet zijnen geest bet stof, en verloor het vaderland en de wetenschap in hem eenen man , aan wien het naast
den beroemden Snelli u s , deszelfs roem en hoogte in de
door hen beoefende vakken te danken had.
Wij houden ons terug om iets meer tot lof van de G e 1d e r te zeggen. Een van 's mans meest geliefde leerlingen,
tevens zijn waardig opvolger , de Hoogleeraar G. J. V erd am , heeft , kort na zijn heengaan , op eene uitvoerige wijze
zijne -levensbijzonderheden en verdiensten met kennis van
zaken geschetst , en het is daarnaar dat wij hen verwijzen , die
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iets meer , dan onze schets , omtrent den beroemden de Gelder
lezen willen. Eene afbeelding van hem ziet het Licht.
Wij eindigen dit artikel met de opsomming van 's mans
menigvuldige w erk en.
Rott. 1793. 8°.
De grondbesinselen der cyferkunst ,
Ontwerp van de telegraphe van den Heer
C h a p p e , Rott.
1795. 8°. met eene plaat.
L u d e m a n in zijn waar karakter , op de grondstellingen der
's Hage ,
.dstrologie, aan de beginselen der zuivere reden getoetst,
1799. 8°.
Wiskundige verhandelingen , Rott. 1799. 4°. met eene plaat.
2de druk ald. 1826.
Geschied- en wiskundige verhandeling over het verschil wegems het slotjaar der 18de eeuw , 's Hage , 1800. 8°.
Handleiding tot de beschouwende en werkdadige meetkunst,
lste deel ,
toegepast op de aardrijks- sterre en zeevaartkunde ,
Rott. 1806. 4°. (niet verder vervolgd).
.Altoosdurende almanak , 's Hage , 1801. 8°.
Redevoering over den waren aard en de voortrefelijkheid der
wiskunst, 's Hage , 1806. 8°.
21ardrykskundige beschryving van het Koningrijk Holland,
Gron. 1809. 8°. met eene kaart.
Nicuw koopmans- en winkeliers handboekje , naar het Fransch
stelsel van maten en gezoigten, Amst. 1810. 8°.
Vergelijkingstafels om francs tot guldens en guldens tot francs
over te brengen , Eransch en Hollandsch, 's Hage , 1811. 12°.
Verzameling van de tariven der getierceerde interessen van de
Hollandsche effecten , Fransch Hollandsch ,'s Hage , 1811. 8°.
Meetkundige analysis , 's Hage , 1811-1813. 8°. 2 stukk.
fledevoering over de liefde tot het Vaderland en den Koning ,
ale de pligt van elken ingezeten , voornamelijk den krygsstand ,
's Hage, 1815, 8°.
Verhandeling over den positieven en negatieven toestand der
grootheden in de stelkunst , 's Hage. 1815. 8°.
illgemeene sterre- en natuurkundige aardrijksbeschrijving , naar
Gut r y , 's Hage en te Breda , 1819 , 8°. 2 deelen met kaarten
en platen.
Beginselen der stelkunst naar Karen tegenwoordigen staat van
vordering en beschaving , 's Hage, 1821. 8° met platen; 3de
druk ald. 1836. 80.
Memorie overgegeven aan net Hoogheemraadschap van Rijnland , behelzende deszelfs consideratien van het ontwerp van den
Heer Baron van L ij n d e n van Hemmen, strekkende ter
droogmaking van de Haarlemmermeer , Leid. 1821. 8.. met plaat.
Wiskundige lessen, lste en 2de cursus , 's Hage. 1823-1827
8°. 2 deelen met platen. Herdrukt , de eerste cursus in 1823 ,
de tweede in 1827.
Beschrijving van de inrigting en het gebruik van den sextant
's Hage , 8°. met platen.
van Had
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Hoogere meetkunst, bevattenfle de algemeene theorie der
's Hage, 1825. 8°. met
kromtne lijnen en gebogene vlakken,
eenen atlas.
Withundige verhandelingen, onder anderen , over de theorie
's Hage , 1826. 8°.
van het kopijeren en verkleinen der kaarten,
Verhandeling over het verb and der natuurkke en zedelij ke
wetenschappen , en over de wijze om zich dezelve eigen te maken
en aan anderen mede te deelen , 's Hage , 1826. 8°.
Allereerste gronden der cyerkunst , bevattende de verklaring
van het tientallig stelsel van tellen, het betoog der vier grondregels , de behandeling der gewone en tiendeelige breuken, en
bijzonderlijk de opgave en de verklaring van het nieuw inge's Hage. 1827. 8 0 . 2
voerde 8telsel van maten en gewigten ,
deeltjes , herdrukt voor de zesde maal 's Hage en Amst. 1848.
8°. 2 stukken.
Beginselen der meetkunst , naar Karen tegenwoordigen staat
van vordering , 's Hage , 1827. 80. met platen , 3de druk ,
's Hage en Amst. 1829. 8°. met platen.
Allereerste gronden der beschouwende en werkdadige meetkunst , ingerigt ten dienste der studien van de officieren en
onderofficieren by de Ne_derlandsche arnzee, 's Hage , 1827. 8°.
met platen.
Beginselen der differentiaal-, integraal- en variatie rekenin,q ,
Hage , 1827. 8°. met platen.
Allereerste gronden der stelkunst ten gebruike der Latijnsche
scholen en andere kollegien, 's Hage , 1827. 120.
Uitgewerkte oplossingen van de CCL vraagstukken in de
allereerste gronden der stelkunst , 's Hage , 1827. 80. 2de vermeerderde druk , ald. 1836. 8°.
I den December
Redevoering uitgesproken te Leyden , op den
1826 ter gelegenheid van de oprigting van het industrie-kollegie en de industrie-school aldaar , 's Hage , 1827. 80.
Eerste gronden der meetkunst , ten gebruike der Latijneche 8cholen en andere kollegien , 's Hage en Amst. 1827. 12°. met platen.
's Hage en Amst.
Handleiding tot het meetkundig teekenen ,
1829. 12°. met platen.
Cosmographische lessen, 's Hage , 1832. 12°. met platen.
Bedenkingen tegen de verhandeling over de meetkundige bepaliven van J. F. L. Schroder , 's Hage en Amst. 1836 8°.
Vitvoerige lessen over verhoudingen en evenredigheden , doorvlochten met toepasselyke aanmerkingen en ophelderingen van
vele gewigtige zaken, 's Hage en Amst. 1839. 8..
Eindelijk dient hier vermeld de Nieuwe ilardrijkskundige
kaart van het Koningrijk Holland, door hem vervaardigd , die
te Amsterdam in 1809 wend uitgegeven.
Zie Onze tijd, D. I. bl. 332-337 ; Het leven van Jacob de Ge 1d e r , Geschetst door G. J. V erdam, in den Algem. Konst- en Letterb.
1848. No. 46-54; de Jong; Naomi. van Both. en Supplem. ; B r i n km a n , Naaml. van Boek. ; IVI u 1 le r , Cat. van Portrett.
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GELDER (KAREL VAN) , Heer tot Coldenhoven , was de
natuurlijke noon van Hertog Karel van Gelder bij Anna
van Ruerlo, of, volgens een ander berigt , bij N. v a n
Ras ou w. Hij werd opgevoed aan het hof van den Keurvorst van Trier , doch aldaar weinig goeds leerende , verzocht
hij zijnen vader zich elders in den wapenhandel te mogen
oefenen.
In 1527 werd hij voorgeslagen tot Coadjutor van den Bisschop van Utrecht , en in 1529 tot Stadhouder van Groningen aangesteld. Volgens de Groningsche geschiedschrijvers
vlugtte hij in 1535 naar Dantzig , daar hij zich door zijn
bestuur het ongenoegen zijns vaders berokkend had. Door de
Geldersche geschiedschrijvers wordt dit echter tegengesproken. Hoe dit zij , reeds in 1539 was hij op de Landdag te Arnhem tegenwoordig , en zijn naam komt ook op de eerste Ridderceel van de Veluwe , alsmede op die van 1555 en 1565 ,
voor. Hij overleed in 1570.
Karel van Gelder was tweemalen gehuwd. De naam
zijner eerste vrouw is niet bekend ; de tweede was Maxim ili an a van der Mar ck , eene natuurlijke dochter uit dat
huis. Uit zijn eerste huwelijk verwekte hij twee zonen , waarvan een , Karel, later Burgemeester van Arnhem en Landrentmeester van Gelderland , in 1602 overleed.
Zie S chel te ma, Staatk. Nederl.

GELDER (EVERT VAN) was in 1665 bevelhebber op het
schip de Geldersche Ruiter van 46 stukken , waarmede hij in
dat jaar deel nam aan de verrigtingen van zijn zwager , den
Luitenant Admiraal de Ruiter, in bet Noorden. Door
storm , met nog drie andere oorlogschepen , van de vloot afgedwaald , vielen zij , den 19den September van genoemd jaar , in de
handen der Engelschen, en ofschoon er bepaald vermeld
wordt dat E v e r t van Gelder zich dapper gehouden had ,
nogtans werden de vier schepen door den vijand genomen.
Hij voerde in 1666 het bevel op bet schip Klein Hollandia
van 54 stukken , welk schip in den eerst volgenden vierdaagschen zeeslag met de Engelschen reddeloos geschoten werd.
Na de herstelling van zijnen bodem liep hij in dat jaar andermaal onder de Ruiter in zee , en wederom werd zijn
schip in den zeeslag van den 3den Augustus daaraanvolgenden
zwaar beschadigd. In 1667 ging hij nogmaals onder d e
Ruiter in zee, en had nu bet bevel over het schip Gelderland van 64 stukken en woonde de roemrijke overwinning
bij Chattam bij. In welke gevechten hij verder deel had
wordt niet gemeld. Even als van zoo velen onzer dappere
zeehelden ligt zijn verder levenslot in bet duister. Zijne zuster Anna van G eld er , weduwe van den schipper J a n
Paulusz o on , was de derde vrouw van den Luitenant Admiraal d e Ruiter.
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Zie Brandt, Lev. van de Ruiter ,
482, 508, 511, 524, 565, 594.

bl. 20, 414, 434, 468, 476,

GELDER (JAN \TAN) , geboren in 1647 , was neef van den
voorgaande en zoon van Jan Pauluszoon, schipper in
dienst van de Heeren Lamp sins te Vlissingen , en van
Anna van Gelde r. Zijne moeder hertrouwde, na den dood
van haren man, in 1652, met Michiel Adriaanszoon
de Ruiter, In dezen vond hij een zorgenden wader, die
zijne schreden leidde op den weg van eer en roem. Wel had
de Ruiter gewenscht , dat hij , met zijn zoon Engel, in
1667 niet naar zee zou gaan , maar liever eene reize buiten
's lands zou gaan maken , maar de beide dappere jongelieden
meenden niet te huffs te moeten blijven , wanneer het vaderland hunne hulp noodig had. Te gelijk met de bevordering
van Engel de Ruiter, door het kollegie van de Admiraliteit van Amsterdam , werd Jan van Gelder, door het zelfde
kollegie , in 1667 als kapitein gesteld op het schip Harderwyk ,
dat vier en veertig stukken voerde. Daarmede woonde hij in
genoemd jaar de roemrijke overwinning bij Chattam bij , behoorde tot de uitgekozene schepen om de rivier naar Londen
op te varen , en , na afloop daarvan , tot het eskader onder
de Ruiter, om staande de vredesonderhandelingen de En•
gelsche kusten te verontrusten en alle opkomende Engelsche
schepen te vermeesteren.
In 1670 werd Jan van Gelder door Christiaan V
Koning van Denemarken , uit achting voor zijn stiefvader,,
in den adelstand verheven en hem een adelijk wapen geschonken. In den derden Engelschen oorlog had hij het bevel
over het schip de Provincie van Utrecht van 60 stukken , en
voor den strijd had hij bevel gekregen om , met vier oorlogschepen , vijf fregatten , drie snaauwen en een galjoot , gedurende drie of vier dagen op de rivier voor Londen te kruissen ,
ten einde den vijand afbreuk te doen , alle mogelijke berigten
van 's vijands magt in te winnen en zich daarna bij de vloot
te voegen. Het gelukte hem niet iets van den vijand te vernernen , en , volgens het bevel , k•am hij eenige dagen weder
onder de vlag van de Ruiter. Hij nam een dapper deel aan
den zeeslag tegen de Engelschen op de hoogte van Kijkduin
en den Helder op den 2lsten Augustus , doch mogt den gunstigen uitslag van lien roemrijken slag niet beleven. In het
heetst van het gevecht werd hem de buik weg geschoten ,
waaraan hij onmiddellijk stied. Het vaderland verloor in hem
een dapper strijder en de Ruiter een zoon die hij hoogachtte en betreurde. Toen hem iemand over dat verlies beklaagde , antwoordde de held „ik weet dat dit de vruchten
van den oorlog zijn , dat ik mij zelven Gods wille moet onderwerpen , en daar in te vrede zijn. Heden was het zijn beurt ,
en morgen zal het misschien de mijne zijn."
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Het lijk van den dapperen v an Geld er werd met dat
van den Vice Admiraal Isaac S w e e r s en van den Kapitein
D a v id S w e r i u s naar Amsterdam gevoerd , en met eene
treffelijke begrafenis vereerd. De Staten vereerden zijne nagedachtenis door eenen gedenkpenning , en de geleerde predikant
Bernardus Somer, die met eene van deRuiter 's dochters
gehuwd was, bezong zijnen dood in een Latijnsch lijkdicht.
Zie Brandt, Lev. van de Ruiter, bl. 20, 563, 565, 569, 587,
595, 620, 712, 862, 865; van Loon, Nederl. .Historiepenn. D. III.
bl. 121; de Jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez. D. III. St. I.
bl. 289, 315.
GELDER, (BERNARD VAN) zoon van B e r n a r d u s van
G e 1 d e r , en daar geboren , in 1709 als predikant te Witmarsum
in Friesland overleden , werd in 1713 proponent en in 1717
predikant te Gaast en Ferwoude, den 20sten November 1765
in Friesland , waar hij in 1759 emeritus werd en den 20sten
November 1765 oud 76 jaren, overleed. Hij schreef:
Het gezegende .Nederlandt of een gedeelte van dien in noodt
van overstrominge door een zeldzaam Wormgeknauw dog nog
hopende op des Heeren leant ter hulpe. In acht uitvoerige leerredenen vertoont, Amst. 1734. 8°.
Des Heren weg net Nederland, Amst. 1735. 8°. 2 deelen.
Zie Boekz. der gel. Wereld,
1717, a. bl. 628, 1759, b. bl. 432;
Grey e s t e i n, Naaml. der pred. in de Classis van Bolsward enz. bl.
40, 41 ; 70 ; van A b k o u d e , Naamreg. van Ned. Both. D. I. St.
I; Muller, Cat. van Godgel. werk. Supplem. bl. 124.

GELDER (S. VAN) , geadmitteerd landmeter en wijnroeijer
te Leeuwarden , schreef:
Meetkundige uitspanning en zeer beknopte berekening der
25sten Julij 1748.
groote Zon .clips die voor zal vallen den
enz. Leeuw. 1748. 4°. met fig.
Zie Boekz. der gel. Ifrereld, 1748. a. bl. 69 ;van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. D. I. bl. St. Iv.

GELDER (HENDRIK VAN) werd in 1765 predikant bij de
Doopsgezinde gemeente te Enkhuizen , en vertrok als zoodanig naar Zaandam. Hij wordt genoemd onder de beoefenaars
van de geschiedenis zijns kerkgenootschaps en maakte zich
ook als schrijver bekend door :
Het leven van Joannes den Dooper , in leerredenen ,
WestZaandam , 1803. 8..
Zie de Jong, Naaml. van Both. ; Blaupot ten Cate,
der Doopsgez. in Roll. enz. D. II. bl. 7, 141.

Geschied.

GELDER, (AREND HENDRIK VAN) zoon van Arend van
Gelder en van Suzanna 0 ortman , werd te Amsterdam
den 1 iden Januarij 1756 geboren , en reeds vroeg tot leeraar
bij de Doopsgezinde gemeente , tot welke zijne ouders behoorden , opgeleid. Reeds in 1773 werd hij te Middelie en Andijk in Noord-Holland tot predikant beroepen , en zes jaren
,
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daarna verwisselde hij deze standplaats met Westzaan op het
Zuid ; maar nog in het zelfde jaar (1779) werd hij door de
Amsterdamsche gemeente de Zon , later vereenigd met die
van het lain en den tore, tot leeraar verkozen. Hij bleef als
zoodanig met trouw en ijver werkzaam , tot dat , op den 18den
Augustus 1819 , de dood aan zijn nuttig en werkzaam levee een
einde maakte.
In vele opzigten maakte van Gelder zich verdienstelijk.
Was hij toch door zijnen leer en wandel een sieraad van het
kerkgenootschap waartoe hij behoorde , de Maatschappij tot
nut van 't algerneen , wier hoofdbestuurder hij tot driemalen
toe was , vond in hem een parer warmste voorstanders. Als
mensch had hij zijne gebreken , maar ook zijne deugden , en
vele waren de kundigheden die hem ten dienste stonden. De
natuurlijke geschiedenis was zijn meest geliefdkoosd vak , en
van zijne bedrevenheid daarin kunnen onder anderen getuigen de vele belangrijke bijdragen , die hij voor N i e u w en h u i s
Woordenboek leverde. De Almanakken door de Maatschappij
tot nut van 't algemeen uitgegeven bevatten ook menige
bijdrage in dit opzigt van zijne hand. Als dichter had hij
mede verdiensten. Behalve eenige dichtstukken in bet weekblad van Neerlandsch Jongelingschap geplaatst , en eenige andere voor bijzondere gelegenheden opgesteld , was hij mede
een der vervaardigers van den bundel van Christelipe gezanwelke in het jaar
gen voor de openbare Godedienstoefeningen ,
1796 door den kerkenraad der Doopsgezinden te Amsterdam
werd uitgegeven.
Behalve eenige , zonder zijn naam in onderscheidene maandschriften geplaatste , stukken , zagen van hem het licht :
Redevoeringen over onderwerpen nit de natuurlijke historie ,
Amst. 1816. 80. 2 stukk.
Behalve deze moeten er nog van hem uitgegeven zijn drie
Redevoeringen , in 1797 , 1804 en 1810 bij de opening der
algemeene vergadering van de Maatschappij tot nut van 't
algemeen gedaan , alsmede de leerrede door hem na de omwenteling van 1795 en twee andere op bedestonden gehouden, terwijl hij zich eindelijk hij zijn kerkgenootschap ook
verdienstelijk maakte , door de bezorging van de Doopsgezinde
Naamlijst , tot aan 1815.
Zie Faded. Hist. ten vervolge op W a g en a a r , D. XXIX. bl. 295;
.dlgem. Konst- en Letterb.
1819. D. II. bl. 129; Nieuwenhuis,
Woordenb. ; Glasius, Godgel. Nederl. ; de Jong, Naaml. van Boek ;
Blaupot ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Holl. enz. D. II.
bl, 110, 181, 189.

VAN), zoon van H e n d r i k van
GELD:ER (PETRus
Geld er en van Maria Smidt, werd den 27sten September
1762 te Ouddorp op het eiland Goedereede gehoren. Zijn
vader was aldaar Doopsgezind predikant , later te E nkhuizen ,
Enschede en eindelijk te Zaandam.
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Hij werd in zijne jeugdige jaren voor de studie opgeleid ,
doch toen hij met zijn vader op achttien jarigen leeftijd te
Zaandam kwam , deed de vele handel en industrie , die aldaar
uitgeoefend werd , hem van plan veranderen en hem tot het
fabriekwezen overgaan. Hiertoe gelegenheid gevonden hebbende bij den papierfabriekant M. Schouten te Wormerveer , huwde hij in 1783 de eenige dochter van zijnen patroon ,
en was hij steeds met vlijt werkzaam in den door dezen gedreven handel tot in 1818 , toen hij zich van de zaken onttrok en zijne woonplaats te Zaandam vestigde. Aldaar geraakte
hij in kennis met den penningkundige G. van Orden, en
het was door dezen dat die groote lust en die liefde tot de
numismatiek in van Gelder ontwaakte , die bij hem steeds
heerschende bleef, en die zoo zeer zigtbaar was uit zijne
keurige en aanzienlijke verzameling munten en penningen ,
die , na zijn overlijden , te Amsterdam in 1847 verkocht
werd , en waarvan de Catalogus , door den Heer H. v a n
Gelder bezorgd , in twee octavo deelen aldaar in 1846 het
Licht zag.
Van G el d e r, die te Zaandam den 15den September 1842
overfeed , was een ijverig en werkzaam voorstander van verscheidene nuttige inrigt ingen en vereenigingen , en dat hij
ook in zijne zaken naar vooruitgang streefde blijkt uit de
bekrooniny , die hem in 1804 , met den gouden medaille der
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem , ten
deel viel , wegens het eerst bier te lande vervaardigen van
velin of pergament papier.
.

Int medegedeelde farnilieberigten bijeengebragt.

GELDERBLOEM (LAURENS) werd omstreeks 1748 te Dordrecht geboren en door zijnen stadgenoot Joris Pon se in
de kunst onderwezen. Hij schilderde bloemen , die fraai mogten heeten , doch hij overleed reeds in 1788 , te vroeg om
naam te hebben kunnen maken.
Zie I mm er zeel, Lev. en Werk. der Kunsisch.

GELDERMALSUM (de Heer vAN). Zie BORSSELE (JAen ADRIAAN vAN).
GELDORP (JAN) was een rijmelaar uit het begin der
achttiende eeuw , een vriend van Lucas Schermer, in wiens
Poezy een paar onbeduidende proeven van zijn dichttalent
voorkomen.

COB

Zie van der A a , Woordenb. van Ned. Dicht.

GELDORP (HENDRIK vAN). Is dezelfde als H en dr ik
C a s t r i t i us in het 3de deel bl. 229 van dit Woordenboek
vermeld. Het Artikel daar is eater voor aanvulling vatbaar ,
hoewel over 's mans leven verschillende berigten voorkomen.
Zoo wordt zijne geboorte door anderen in 1520 gesteld , en
moet hij ook Rector te Sneek zijn geweest , vOcir dat bij als
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zoodanig naar Delft vertrok. Laatstgenoemde plants heeft hij
om zijne hervormde gevoelens in 1558 moeten verlaten , zich
naar Duisburg begevende , niet omdat hij daar tot Rector beroepen werd, maar waar hij zelf eene school oprigtte. In 1563
werd hij te Heidelberg als Hoogleeraar in de Grieksche taal
beroepen , waarvoor hij evenwel bedankte. De tijd van zijn
overlijden is niet bekend. Zeker leefde hij nog in 1566. G osuinus Geldorpius, die volgt, wordt Henrikus zoon
genoemd en werd in 1563 geboren. Mogelijk is deze een zoon
van hem geweest.
Hendrik van Geldorp wordtdoor George Cassander
in een zijner brieven „een zeer geleerde Rector" genoemd.
Behalve de opgegevene werken schreef hij nog onder den
verdichten naam van Gra tia nus V en er us:
D. R u a r d u s Tapper, .Enchusani , haereticae pravitatis
waarvan
primi et postremi per Belgium inquisitoris apotheosis,
in 1600 eene vertaling het licht zag , onder den titel van :
De hemelvaart des eersten ende overseen vervolger der christenen in Nederlant , Ruart Tapper, enz. Hij Nv ordt ook
nog als schrijver genoemd van een ander werkje, dat getiteld
zou zijn Lykzang over de begraaven Mime,
terwijl hij eene
vertaling uit bet Latijn gaf van een geschrift van Johannes
Ludo vicus Vi v es onder den titel van:
Van di armen toe onderholden, twee boeken , Antw. 1566. 8°.
Voorts komen er in de verzameling brieven , door S. A.
Gabbema in 1664 uitgegeven , tien van hem voor aan
J. Tiara, gedeputeerde der Friesche Staten , en meent men
dat in het Provinciaal Archief van Friesland en in het Archief van het Hof van Gelderland :meer brieven van hem voorhanden zijn.
Zie Brandt, Hist. van Enkhuizen, bl. 301; G a b b e m a , Verh. van
Leeuw. bl. • 432 ; Kobus en de R i v e c o u r t , Biogr. Woordenb. ; de
Navorscher,, D. VIII. bl. 4, 122.

GELDORPIUS (Gosuous) , zoon van Hendrik Geld o rp,
welligt den voorgaande, werd in 1563 geboren, en in 1596
beroepen als predikant te Sneek. Hij was een ijverig ContraRemonstrant , en werd , ofschoon niet zonder tegenkantig der
gematigdste onder de Regenten , in 1611 naar Amsterdam
beroepen , waar hij den 2den Mei 1612 werd bevestigd , en
den llden Augustus 1627 overleed. Zijn zoon Hen ricus
volgt. Zijne dochter,, Elandia, was gehuwd met J. d u
Bois predikant te Leiden.
Gosuinus Geld o r pi u s was een geleerd man. Hij zette
net Johannes B o g e r m a n de Verhandeling over he Ketterdoden , uit het Latijn van Theodorus Beza over (Franek. 1601. 12°) en behoorde tot de reviseurs van de vertaling
van het Oude Testament voor den nieuwen Staten-Bijbel.
bl. 42;
Zie Reinald a, Naaml. der Pred. uit de Class. van Sneek,
D. IV. bl. 178; Hinlopen,
wagenaar, Beschrijv. van firnsterd.
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bl. 74, 80, 109, Cr oese,
Hist. van de Nederl. Overz. der Bijbels,
bl. 43 ; de Navorscher, D. V. Bijbl.
Kerk. Reg. der Pred. te Amst.
bl. L XxxIV.

GELDORPIUS (HENRICUs) , zoon van den voorgaande , te
Sneek den lsten December 1600 geboren , werd in Februarij
1625 predikant te Oostzaan , in December van dat jaar te
Leeuwarden en in 1628 te Amsterdam, waar hij den Eden
October (niet den 12den) 1652 overleed. Zijne afbeelding ziet
het licht. Hij was gehuwd met Neeltje Poo 1. Als dichtei
deed hij zich door verscheidene bijschriften op de afbeeldingen
van ambt- en tijdgenooten gunstig kennen ; maar bovenal
door zijne berijming der Psalmen , op veertig zangwijzen , die
gansch niet verwerpelijk is. Dezelve is getiteld :
_De Psalmen, in rijm en dicht gestelt (on gezongen te worden
op 40 der gewoonlijke tvijzen, Amst. 1.644. 12°.
bl. 8;
Zie L a nrIn a n , Naaml. der Fred. nit de Classis van Leeuw.
bl. 53, 54; van Iperen,
C roese, Kerk. Reg. der Pred. te Amst.
D. I. bl. 174 ; de Navorscher, D.
Kerk. Hist. van het Psalm-gezang ,
V. Bijbl. bl. LXXXIV ; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned.
Dicht.; M ulle r , Cat. van Portrell.; Dezelfcle, Cat. van Godgel. Werk.
Supplem. bl 13.

GELDZAK (TAEMS FREDERIKSZ) van Medemblik , Hopman ter zee in dienst van den Prins van Oranje , maakte
zich als zoodanig in 1573 bekend in den strijd tegen Bossu
op de Zuiderzee.
Zie Brandt, Hist. van Bnkhuiz. bl. 200; Arend ; Algem. Geschied.
II. St. V. bl. 314.

des Vaderl. D.

GELEN (JoHAN VAN). Zie GEELEN (JAN VAN).

GELEYN (PIETER VAN) schreef:
De Sipier van zich zelven ,
drukt aid. 1737. 8°.

Amst. 1678. 8° ; her-

Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; Cat. van de
Bibl. der .711aalsch. van Ned. Letterk. to Leid.
D. I. b. bl. 99.

GELEYNSEN (CoRNELB), of L eynse, geboren te Vlissingen , was Schout bij Nacht onder den Admiraal Jan van
Duvenvoorde, die in 1596 aan het hoofd stond van het
Hollandsche eskader , gevoegd bij die Engelsche vloot , welke
onder den Graaf van E s s e x. de stad en de sterkte Cadix.
innam. Drie jaren later nam hij in denzelfden rang deel aan
den rampspoedigen tout van Pieter van der Does naar de
Westkust van Afrika. Toen genoemde van der Does overleden
was , nam Geleynsen het bevel der vloot op zich , en bragt
dezelve in het begin van 1600 in het vaderland. Zijn verder
bedrijf is ons niet bekend. Misschien was hij dezelfde met
Kapitein G el e y n , die volgens B o r in 1572 deel had aan de
inneming van den Briel.
Zie Bor, Nederl. Oorl. B. VI. bl. 365 (265) ; de la R u 6, Staalk.
en heldh. Zeel. hi. 172, 173.
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GELLE (JoA.NNEs) was een verdienstelijk graveur,, die omstreeks 1628 bloeide en laugen tijd te Keulen gevestigd was.
In de werken van Ca ts, Huygens, de Brune en anderen
komen van hem fraai gegraveerde prenten voor.
•

Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;

Kramm, Lev. en

Werk. der Kunstsch.

GELLIG (JACOB en MICHIEL). Zie GILLIG (JACOB en
MICHIEL.)
GELLIUS SNECANUS. Zie HOTZES (JELLE).
GELLIUS (FoPPo) , wiens eigenlijke naam F o pp e Jell es
zal geweest zij n , was de zoon van Jelle B o t e s als predikant te
Leeuwarden in 1672 overleden. Hij werd in 1674 predikant te
Wirdum , in 1689 te Hallam en in 1702 te Dokkum ; hij
overleed in het begin van September 1708. Van hem ziet het
licht •
Kerkredenen, Leeuw. 1702. 12o.
In de Letterkundige nalatenschap van Jacob v an Lee uw e n (zie de catalogus daarvan bl. 70.) kwam voor :
Brief aen Dom. eiF o p p o Gellius, predikant tot Dockum,
tot Antwoort op Sin Ed. Boekje , door de kercken-raad aldaar , Dokkum , 1707. 80.
Welke de titel van dit boekje van G el li u s geweest is , weten wij niet , maar kunnen wel opgeven de aanleidende oorzaak tot het schrijven van hetzelve. Wegens verschil tusschen
de stedelijke regering en den kerkeraad was de eene predikantsplaats te Dokkum meer dan drie jaren vakant geweest,
waarna Gellius, welligt niet ten genoegen van den kerkeraad, beroepen werd. Hij nu gaf , na verleende vergunning ,
op rapport der Visitatorum van den Eden November 1702 , jets
uit , waarin , zoo het schijnt , over de oneenigheid der stedelijke
regering en den kerkeraad gesproken werd ; dit nu niet naar
genoegen van den laatstgenoemden zijnde , zal aanleiding gegeven hebben tot de uitgave van het geschrift, door den kerkeraad , waarvan wij den titel vermeld hebben.
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Both. D. I. St. I; Laurman, Naaml. der Pred. nit de Class. van Leeuw. bl. 28 , 136; Columba
en D r e a s , Naaml. der Fred. van de Class. van Dock. bl. 80.

GELLIUS (CATHA,RINA) vervaardigde een klinkdicht voor
het 2de deel van de werken van Jan van G ij s e n , A mst.
1 708.
Zie H er in ga in den illgem. Konst- en Letterb.

1848. D. I. bl. 103.

GELRE. Zie de vorsten van dien naam op hunne voornamen.
GELRE (PIETER VAN), afkomstig uit een voornaam Zeeuwsch
geslacht , oorspronkelijk uit Gent , was de zoon van Mr. Pi eter van Gelre, Secretaris der stad Tolen , en van Mari a
van der Haag e. Hij werd ter laatstgemelde plaatse in
1622 geboren , werd meester in de regten en lid van de re-
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gering zijner geboorteplaats. Later vestigde hij zich als Advokaat te 's Gravenhage, alwaar hij , na kort te voren tot
Fiskaal van den hoogen krijgsraad benoemd te zijn , den 23sten
Februarij 1668 overleed.
Behalve door eenige verspreide gedichten deed van G e 1 r e
zich kennen als verdienstelijk dichter, door zijn mannelijk en
krachtig gedicht getiteld :
Yrouiven lof aan Ofejuffrouw, illejuffrouz,v, C. K (oerten),
Leid. 1646. 4°.
Van dit gedicht , door Scheltema verkeerdelijk aan Pi eter Godewij k toegeschreven , worden door dezen eenige
proeven medegedeeld in zijn Gadded en Letterk. Mengelwerk ,
D. III. St. III. bl. 87-93.
Van G el r e wordt ook gezegd eenige Psalmen op rijm gebragt te hebben.
-

-

Zie de la Rue, Geletterd Zeel.
bl. 131.

bl. 447 ; Schotel, Letter-en Oud-

heidk. Avondst.

GEMEN (ARENT VAN). Zie GENUM (ARENT).
GEMERT (CoRNELis VAN) maakte zich als weinig beduidend dichter bekend door:
Godgeleerde keten van lofzangen en Geestelijke liederen,
s Hage , 1796. 80.
Zie van der Aa, Iroordenb. van Ned. Dichtt.

GEMERTANUS (ANTomus). Zie BEEKE (ANTom

E

VAN DER).

GEMMA FRISIUS. Omtrent den naam van dezen vermaarden wis- en geneeskundige dicta vermeld te worden , dat
G e m ma zijn voornaam was , en dat hij , geenen toenaam hebbende, zich Gemma de Fries, waarvan Gemma Frisi us,
genoemd heeft. Op het gezag van V a 1 e r iu s Andreas, en ,
near hem door anderen , wordt zijn naarn ook wel Reinier
of Reinerus Gemma gespeld. Ofsehoon ook het jaar
1500 als dat van zijne geboorte genoemd wordt , mogen wij
op gezag van anderen zulks in 1508 , en wel op den 8sten
December , stellen. Hij zag te Dokkum uit deftige ouders het
eerste levenslicht. Zijn vader heette C or neli s. Zijne ouders vroeg verloren hebbende, werd hij naar Groningen gezonden , waar hem eene beschaafde en wetenschappelijke opvoeding
ten deel viel. Ter voortzetting zijner studies begat hij zich naar de
Leuvensche Hoogeschool, waar hij zich voornamelijk op de wiskundige wetenschappen , als ook op de geneeskunde, toelegde.
Ten einde zich een middel van bestaan te verschaffen was
hij eenigen tijd , na zijne komst aan de Hoogeschool , reeds
begonnen om in zijn eigen huis lessen over de wiskunde te
geven , waarmede hij aanhield tot hij , in 1542 , de waardig heid van Doctor in (le geneeskunde verkregen had en te gelijk
tot Hoogleeraar in die wetenschap aan de Leuvensche Hoogeschool was aangesteld.
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In beide vakken , maar het meest in de wiskunde , heeft
Gemma Frisius uitgemunt. Hij werd onder de voornaamste
geneeskundigen der Hoogeschool geteld , bedreven in de beschouwing en gelukkig in de uitoefening. Als wiskundige deed
hij zich kennen door zeldzame kunde , en zijne lessen helderde
hij op door werktuigen , welke hij zelf vervaardigd had. In
de sterre- en meetkunde was hij zeer bedreven , en stond
daarom in hoogen gunst bij Keizer Karel V , die hem meermalen uitnoodigde ten hove te komen , waarvoor hij echter,
in de stille studeerkamer zich liever bewegende dan aan het
woelige hof, beleefdelijk bedankte.
Bij de beroemdste geneeskundigen van zijnen en lateren
tijd stond hij in hooge achting. De vermaarde geneesheer
Hieremias Tri vellus was zijn bijzondere vriend en koos
hem als arts. Door het geheele land was zijn roern verbreid ,
door zijne voortreffelijke en nuttige geschriften , die zijne
verdiensten ook thins nog op prijs doen stellen.
De tijd van 's mans dood wordt verschillend opgegeven ;
waarschijnlijk had die den 25sten Mei 1555 te Leuven plaats.
Hij stierf aan den steen , en niet in 1558 aan de pest.
De kerk der Dominikanen te Leuven bewaard zijn stoffelijk
overschot , welks rustplaats door geen grafschrift werd aangeduid.
De dichter Janus S e c u n d u s vereerde hem met een Latijnsch puntdicht. Hij was een man matig van grootte, tenger van leden en bleek van aangezigt. Zijne afbeelding ziet
het licht; ook bij Foppens. De naam zijner vrouw is niet
bekend. Zijn zoon Cornelis volgt. Hij was waarschijnlijk
Ridder van het Gulden V lies. Als geneeskundige heeft G e m rn a
F r i s i us zich door geschriften weinig bekend gemaakt; alleen
wordt in een werk, door Henricus Gar etius te Frankfort
uitgegeven , in 1592 in 8., van Gemma Frisius gevonden:
Zijne wis en aardrijks of
Concilia quaedam de Arthritide.
sterrekundige werken zijn getiteld:
Gemmam
Cosmographicus liber Petri Apiani correctus per
Phrysium, Antv. 1529. 40.
Dit werk van A p i a n us, door G e m ma Frisius vermeerderd , is later onderscheidene malen met veranderden titel,
en met bijvoeging van andere werkjes van laatstgenoemde ,
herdrukt, alsmede in het Hollandsch en Fransch uitgegeven.
De principiis Astronomiae et Cosmographiae, Antv. 1530. 40
meermalen herdrukt.
De MU Globi, Antv. 1530. 4..
De orbis divisione et insulis, Antv. 1530. 4..
De Locorunt describendorum ratione, et de eorum distantiis
inveniendis, gevoegd achter de uitgaven van Apiani Cosmographia, Antv. 1533, 4° en 1540. 4°.
De vier laatstgenoemde werkjes zijn in 1547 te Parijs in
8° herdrukt, en de drie eersten , met bijvoeging van een an-

-
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der De Annul°, , te Autw. 1548. 120 en te Parijs in 1577 80
met veranderden titel.
De Annuli Astronomici usu, het eerst gedrukt achter de
uitgave van A p i a n i Cosmographia , Antv. 1540. 4o : meermalen herdrukt.
Arithmeticae Practicae Methodus , Antv. 1540 80; meermalen herdrukt.
Charta sive Mappa mundi , Lovan. 1540.
De ratio Astronomic° et Geometric° liber, Antv. et Lov.
1545. 40; meermalen met bovengenoemde geschriften herdrukt.
De Astrolabio Catholic° Liber , quo latissime patentis instrumenti multiplex uses explicatur , et quo , quid usquam rerum
Itathematicarum tradi possit , continetur , Antv. 1556. 80 ; door
den zoon des schrijvers voltooid en uitgegeven.
De navolgende werktuigen zijn door G e m m a F r i s i u s uitgevonden of verbeterd en gebruikt.
De Astronomische Ring.
Ben Hemel,qlobe of Spheer.
De Astronomische en Geometrische radius of Graadstok.
Het Astrolabium Catholicum.
Een Zeemans Quadraat.
Het is met deze werktuigen dat door G em ma F r i s i u s een
aantal Geodesische en Astronomische waarnemin gen gedaan
zijn , die in zijne werken zijn opgenomen , en waaruit 's mans uitgebreide kennis en onafgebroken vlijt in het onderzoeken van
Astronomische wetenschappen duidelijk zijn op te waken.
Zie Suffridus Petrus, de Scriptorib. Fris. p.158-164; Melchior
Medicor. G-ermanor. ; Sweertius, Aiken. Belt'. p.
Adamus,
268, 269 ; Foppens, Bibl. Belgic. p. 331 ; Saxe, Onom. Litter. T.
III. p. 227; Moll, Zeetogt. der Nederl. bl. 78, 79. Ekama, Orat.
p. 14-16: Dezelfde,
de Frisiae ingenior. Mathemath. inprim. fertili ,
Over G e m m a F r i s i u s den eersten yrondlegger tot het bepalen der
lengle op zee , in de Verhand. der eerste klasse van het Instit. D. VII.
bl. 215. Nieuwenhuis, Woordenb. en het Aanhangsel, door ons bier
gevolgd ; M uller, Cat. van Portrett.

GEMMA (CoRNELIUs) , zoon van den voorgaande , werd
geboren. te Leuven den 28sten Februarij 1535 , genoot het
onderwijs in de wis- en geneeskunde, zoo aan huis als op de
Hoogeschool , van zijn vader , en verkreeg in 1570 de Doctorate waardigheid in de geneeskunde en te gelijk het Hoogleeraarsambt in die wetenschap. Hij overleed te Leuven den
12den October 1579 aan de pest.
Ofschoon ook als genees- en sterrekundige met roem bekend , bezat hij echter niet de geleerdheid van zijnen vader ,
en was hij geheel overgegeven aan de toen zoo dwaasselijk
vereerde Astrologie en de leer van voorteekens en voorspellingen. Volgens het geloofwaardig verhaal van den geschiedschrijver B o r , en overgenomen door den Drossaard H o oft,
had bij den graaf van Hoorn e zijne rein naar Brussel af-
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geraden , en hem zijn ongeluk voorzegd; ook voorspelde hij
aan den Provoost Jan S p e l le zijn schrikkelijk uiteinde. Hij
deed zich als middelmatig Latijnsch dichter mede kennen ,
onder anderen door een III:ymnu8 ad Sancti Christi crucem, voorkomende in de verzameling van G ruterus D. II. p. 458. In
onze dagen werd hij een der belangrijkste epiderniographen
van ons land genoemd, blijkens zijne Ars Cosmocritica etc.
Behalve dat hij zich zeer verdienstelijk maakte door de
voltooijing en bezorging van het laatste belangrijke werk
van zijnen vader, boven genoemd , schreef hij de volgende
werken:
De ante Cydogrnica , Antv. 1569. 4°. 3 tom.
Ars cosmocritica sive de naturae divinis characterismi8 seu
raris et adinirandi8 spectaculi8 , Antv. 1572. 8°. Lov. 1575. 8°.
(1572) apparere
De stella peregrina quae superiori anno
coepit , Antv. 1573. 4°.
lie prodigiosa Cometae specie ac natura , Antv. 1578. 120,
Zijne afbeelding ziet het licht bij Foppens, met een Latijnsch
bijschrift van Janus Secundus. Hij werd in kerk der Dominikanen , aan de zijde van zijnen vader begraven. De vermaarde M a x i m i 1 i a a n d e V r i e n t vervaardigde hem ter
eere een grafschrift.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. IV. bl. 241 (172) B. V. bl. 270 (194);
Sweertins, Ath. Belt'. p. 185; Foppens, Bibl. Belg. p. 200;
Saxe, Onom. Lit. T. III. p. 447; Hoeufft, Parnas. Latino-Belg.
p. 53, 54; Peerlkamp, de Poet. Latin. Nederl. p. 120, 121; Nieuw en h u i s , Woordenboek, en dank. op het artik. van Gem ma Fr isins; Biograph. Univers. T. XII 1. p. 198; Haeser, Leerb. van de
bl. 459.
Geschied. der Geneesk. vent. door Dr. Israels,

GEMMENIC H (PAULUS vAN) , geboren te Franeker in het
midden der zeventiende eeuw , studeerde aldaar en verwierf er
met hoogen lof den Doctoralen graad in de regten, na openlijke verdediging van zijn proefschrift : de fructuurn perceptione.
Zoo groot was zijn roem als regtsgeleerde , dat de vermaarde
Ulricus H ub e r hem in 1684 bij de Curatoren der Franeker Hoogeschool aanbeval als opvolger van den beroemden
Noodt, waartoe toen evenwel C o r n e li s van Eck gekozen
werd. Ook als Latijnsch dichter deed hij zich kennen. Hij
is niet dezelfde met Paulus van Ghemmenich, die later volgt.
Zie de Wa 1, Orat. de Clar. Eris. Jureconsult.

p. 167 , 440.

GENABETH (PAULUS vAN), zoon van Petr us van Gen ab eth, zee-of icier in 's lands dienst, en van Diderica de Witt,
weed te Amsterdam in 1794 geboren. Tot den onderwijzersstand
opgeleid , maakte hij zoodanige vorderingen , dat hij reeds in
] 816 als schoolonderwijzer in zijne geboorteplaats werd toegelaten. In October van het volgende jaar werd hij als leeraar der Nederduitsche taal aan het Athenaeum te Doornik ,
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in Henegouwen , beroepen , en twee jaren later, in 1819, in
dezelfde betrekking aan het Athenaeum te Brugge , waar hij
met ijver werkzaam was tot September 1830, toen hij wegens de Belgische onlusten genoodzaakt was te vlugten. Na
zich eerst een poos te Sluis en te Middelburg opgehouden te
hebben, kwam hij , met zijne vrouw , C. E. Scharb r a cq , en
talrijk gezin , in benarden toestand te 's Hage aan ; hij
woonde vervolgens te Amsterdam , was aldaar van 1843 tot
1846 klerk en opzigter bij de tentoonstellingen yin de Maatschappij Arti et Amicitiae, hield zich vervolgens ook eenigen tijd te Utrecht en te 's Hage op, en overleed in zijne
geboorteplaats den 9den September 1852. De Koning beloonde
zijne in Belgie bewezene diensten , door hem , na zijne vlugt
uit Brugge , een buitengewoon pensioen toe te leggen , hetwelk echter niet voldoende was om in de behoefte van zijn
gezin te voorzien , weshalve hij zich ook onledig hield met
het leveren van artikels aan eenige dagbladen, in het bijzonder aan den toenmaligen Avondbode.
Van Genabeth was Lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden , sedert 1830 , en lid van het Genootschap van Vaderlandsche taal en letteren te Brugge, sedert
1820. De volgende geschriften zijn van hem in druk verschenen :
Redevoering over he noodzakeliike van de aankweekin,q der
volkstaal en de genoegens daarmede verbonden , Brugge , 1820. 8°.
Redevoering over het ongegronde der vooroordeelen tegen de
Nederlandsche taal, 's Hage, 1821. 8°.
Beginselen der Nederduitsche taal , Brugge , 1821. 80.
.De Godspraak der 16de eeuw , tooneelvoorstelling , gelezen
in de kon. Maalsch. van Vaderlandsche taal en letterkunde te
Brugge ; den 9den van Bloeimaand 1823 , b gelegenheid dat
Z. M. onze geeerbiedigde .Koning deze stad met Hoogdeszelfs
teyenwoordigheid vereerde (Brugge 1823) 80.
Zede- en letterkundige lessen , of Bloemlezing nit prozaschriivers en dichters , Brugge (1828) 80. I deel; 2de vermeerderde uitgave Amst. 1833. 80. 2 deelen.
Veertien jaren in Belgie en vlugt nit Brugge, Amst. 1831. 80.
De vermoedelijke gevolgen van den tegenwoordigen toestand van
het Koningrijk der Nederlanden , Amst. 1836. 80.
Ids over de beoefening der Nederduitsche taal- en letterkunde
in Belgie; geplaatst in de Utrechtsche courant van 12 Augustus 1842. fol.
.Eenige woorden aan alle voorsta,nders onzer moedertaal , by1850 to Amsterdam
zonder .aan de leden van het in September
gehouden tweede Nederlandsch letterkundig congres met een
snuiffe uit de oude Belgische doos, Haarl. 1851. 8°.
In 1847 verscheen van hem te Amsterdam een plan van
inteekening op eene verzameling van redevoeringen, tooneelstukwaaraan echter geen gevolg
ken en verspreide lettervruchten,
schijnt gegeven te zijn.
7
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Zie Hand. der Jaarl. verg. van de Maatsch. der Nederl. Letterk.
te Leid. 1853, Levensberigten , bl. 10-14 ; de Jong, Naaml. van
Boek. en Supplem.; Brinkman, Naaml. van Boek.- Cat. van de Bibl.
der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. 1)1. 130. 151, 152,
319, b. bl. 99.

GEND (LonEwinc VAN). Zie HOORENMAKER (LoDEWIJK).
GEND of GENDT. Zie de personen van dien naam op GENT.
GENGUILPHUS. Zie GANGULPHUS.
GENIBELLI (FE,EDERIco). Zie GIANEBELLI (FREDERico).
GEN ITS (ANTHoNis) werd in 1573 Secretaris van den
Raad van State en bij de oprigting van den Hoogen raad
van Holland , Zeeland en West-Friesland in 1582 niet alleen
tot Grittier aangesteld , hoedanig hij den 8sten Februarij van
dat jaar den gevorderden eed deed , maar ook met Jonkheer
w i111em van Zu yl en van Nyeve lt gecommitteerd , om
al de stukken , betrekkelijk zaken van Hollanders , voor den
geheimen en grooten raad hangende , op last van 's lands
Staten te ligten en herwaarts over te brengen. Hij overleed
in 1586.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. VI. bl. 450 (330), B. XVII. bl. 330 (29);
Vreede, de Hooge Raad van Holl. enz. in Jaarb. voor de regterl.
magi in Nederl. 1839, bl. 25, 51.

GENKENS (EmPKE). Zie GEUSKESZ (EmPKE).
GENLIS (DE) , Fransch kapitein in dienst van den Prins van
Oranje , werd , na de inneming van Bergen in Henegouwen , door
Graaf L o d e w ij k van Nassau in 1570 naar Frankrijk gezonden , om Koning Karel IX den gelukkigen uitslag van
zijne onderneming te berigten en hem om de toegezegde
hulp te verzoeken. Weinige weken daarna waren 4 tot 5000
man te voet en bijna 500 ruiters marschvaardig. De Genlis
trok met deze magt tot ontzet der inmiddels door Don Fr ederik van Toledo belegerde vesting op , en op het punt
zijnde van zich met de troepen van Graaf L o d e w ij k te vereenigen geraakt hij met den vijand slaags. Zijne soldaten werden versiagen , en hij zelf gevangen genomen. Naar den citadel van Antwerpen gevoerd , vond men hem , na eene gevangenschap van eenige dagen , op een morgen dood in zijn
bed , denkelijk gewurgd ; zijn lijk werd althans onder de galg
begraven.
Zie Groan van Prinsterer, "Irchiv. het register; Arend,
D. II. St. V. bl. 204.

Geschied. des Vaderl.

GENNEP (ARNOLDUS VAN) werd geboren te Gorinchem den I2den Maart 1697 en was de zoon van C orn e lis van Gennep, Thesaurier aldaar,, en van Eli z abeth van den Burggraaff. Hij studeerde te Leiden , werd
in 1721 proponent en in 1723 beroepen te Eethen en Drongelen. In
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1755 kreeg hij zijn Emeritaat en overleed den 25sten October 1757. Hij was gehuwd met Theodora van Bran dw ij k. Hij schreef :
Versaameling van uitgelezene keurstoffen, Amst. 1742 4°.
Kerkelijke plichtpleging 40.
S chrasOnpartijdig en onzydig opstel lusschen den Heer
sert en J. Lulofs, over de samemkomst en oefeningen der
parliculieren ledematen, Dordr. 1743. 80.
Het hertnypendt en besmettelyk sterven onder het Bund-vee,
bij wiize van waarsehouwing , tot voorkoming van zwaarder
strap onder de mensehen, en tot aansporing van boetvaardigheid, vertoond uit Jeremia XXI. vs. 5. en 6. Breda , 1745. 40.
Innig Rouwgewaat , aangetrokken en vertoont in ren nitwendige Treur-reeden, over het afsterven van wijlen zyne Doorluchlige Hoogheid W . C. H. Fri s o en z. ugtgesproken op den 7
Nov. 1751. over 2 Samuel III. vs. 38 , Gorinch. 1752. 4o.
Zie Boekz. der gel. Wereld,

1723. a. bl. 756, b. 236, 1755. b -

747 . 1757. b. 613, 732, 733; van A bkoude, Naamreg. van Ned'
Both. D. 1. St. I. III. IV.; Dezelfde, Reg. van Academ. Bedenv. enzbl. 15; Ferwerda, Naaml. van Both. D. I. St. I. bl. 164.

GENNEP (CORNELIS vAN) , vroeger Bevelhebber op de
Oranje zaal van 20 stukken, bij bet eskader van den Sellout
bij Nacht P. H. Reynst in 1777 in de Middelandsche zee,
in 1780 op de Jason van 36 stukken en later Kapitein op het schip
Prins Willem van 64 stukken , was in 1782 Bevelhebber van een
smaldeel , naar de Oostzee gezonden om acht koopvaarders
veilig naar Elseneur te brengen. Hij had niet slechts bet geluk bier in wel te slagen , maar ook een vijandelijk Engelsch
konvooi van 60 koopvaarders te ontmoeten , hetwelk hij met
de Kapiteinen van der Beets en van Ryneveld ganschelijk verstrooide , twee van hetzelve nam en de overige op
het strand joeg. Na door storm en tegenwind te zijn opgehouden , kwam hij met de zijnen behouden te huis. Hij behoorde in 1783 tot het eskader bestemd naar de Middelandsche
zee , onder bevel van den Vice-Admiraal Pieter H e n d r i k
Rey n s t , hetwelk in den nacht van den 2den en 3den Februarij 1784 in de golf van Narbonne door eenen zeldzaam zoo
hevigen storm beloopen werd. Hij verkeerde met zijn schip
in den schrikkelijksten toestand , en liep meer dan eenmaal
het uiterste gevaar,, om tegen de rotsen van het eiland Minorca verbrijzeld te worden. Hij behoorde in hetzelfde jaar
tot bet eskader van van Kin s b e r g e n, naar de Middelandsche zee , tot bescherming des handels en der zeevaart , en
tot het vertoonen van ' s lands vlag aan de Barbarijsche en
andere mogendheden. Wat door hem daarbij verrigt is , wordt
niet vermeld. Ook zijn verder levenslot is ons onbekend.
Zie Vaderl. Hilt. ten vervolge van W a g e n a a r , D. VIII. bl. 16,
17 ; de Jonge, Geschied. van het Nederl. Zeewez. D. V. bl. 398 .
672, D. VI. St. I. bl. 27, 141, 365, 389.

7*
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GENNEP( ARNOLDUS VAN) kleinzoon van A r n of d u s van
Gennep voornoemd , werd den 4den Januarij 1766 te Rotterdam
geboren , studeerde aan de Leidsche Hoogeschool en oefende ,
na zijne bevordering tot advokaat , de praktijk te Rotterdam verscheidene jaren achtereen met grooten roem uit , tot dat hij ,
wegens zijne veelzijdige bekwaamheden , door Koning L o d ew ij k tot verschillende ambten geroepen werd. Eerst tot Landdrost van Maasland aangesteld zijnde , zag hij zich daarna
tot lid van den Staatsraad geroepen , en stond hij in 1808
aan het hoofd der Commissie belast met het toepasselijk maken van het Code Napoleon op Holland. Na den afloop
hiervan ontving hij van zijnen vorst verschillende blijken van
goedkeuring , nadat hij reeds in het vorige jaar tot Ridder
der Unie-orde bevorderd was. Andermaal ontving hij eene
belangrijke taak , daar hij met de redactie van het Wetboek
•
van koophandel belast werd.
Na de inlijving van ons land behoorde hij ook tot de
Commissie van Nederlandsche staatsleden , die zich naar Parijs moesten begeven , en na de herstelling bewees hij , als
lid van den Raad van state , Vice-president van het Sijndicaat , tot tweemaal toe waarneinend Minister van financier , lid der eerste kamer der Staten Generaal , van welke
hij , tot kort voor zijnen dood het voorzitterschap bekleedde ,
en Minister van Staat , den lande gewigtige diensten en was
hij vereerd met de achtino. van Koning Willem I, die hem
meermalen , vooral over de regeling van 's rijks geldmiddelen ,
raadpleegde , en hem , reeds vroeg in de Ridderorde van
den Nederlandschen Leeuw ingelijfd , ten laatste tot Grootkruis van dezelve verhief.
Met ijver en bekwaamheid , en onder het genot van het
voile gebruik van zijne ligchamelijke en zielsvermogens , bleef
van G e n n e p in het algemeen belang werkzaam , tot dat hij
den 5den Julij 1846 te 's Gravenhage overleed en het vaderland in hem derfde een man van aangename zeden , van een
achtenswaardig en godsdienstig karakter, , en wiens naam met
wel verdienden lof in deszelfs geschiedboeken prijken zal.
Van Gennep was driemaal gehuwd : le met Jacobina
Maria van Schack, bij welke hij een zoon verwekte , 2e
met Cornelia P i 1 an der, weduwe van den Kapitein ter zee
van Grotenray, en 3e met Agatha Anna van Assendelft de Coningh.
,

Zie Lodewijk Napoleon, Geschiedk. Gedenkst. D. II. bl. 121,
283 ; Gedenkschr. van de Kon. Orde der Unie ,
bl. 41; Handel. van de
Jaarl. Verq. der Ned. Maatsch. van Ned. Letterk.
te Leid. 1847. bl.
14-16 , door ons voornamelijk gevolgd.

GENNETE (LEoroLD) , van wien wij , ofschoon een Lotharinger van. afkomst , hier met een enkel woord willen gewagen , omdat zijn naam , als die van eenen bedrieger , verbonden is aan een plan , welks verwezenlijking in onze dagen
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plaats had. Hij had op Leiden's Hoogeschool onderwijs
de
natuur- en wiskunde ontvangen , bovenal de lessen van den
grooten 's G r a v e s a n d e g enoten , en was vervolgens , als
Ingenieur en eerste wiskunstenaar , in dienst van Oostenrijk
werkzaam geweest.
Toen andermaal het zoo dikwijls opgeworpen plan, om het
Haarlemmermeer droog te maken , levendig werd , kwam G e nn ette bier te laude , en gaf aan Dijkgraaf en Hoogheemraden
van Rijnland te kennen , dat hij een daartoe geschikt waterwerktuig vermeende te kunnen vervaardigen , hetwelk boven
anderen verkieslijk was. Op hun verzoek werden Dijkgraaf en
Hoogheemraden door de Staten gemagtigd met Gennette een
verdrag aan te gaan , waarbij bepaald werd dat de kosten door
den staat zouden gedragen en aan den uitvinder eene jaarrente van duizend dukaten uitbetaald worden. Weldra sloeg
G en nette de hand aan het werk , en achter het toenmalige
pesthuis te Leiden zou het werktuig oprijzen dat de „groote
waterwolf" vernietigen zou. Reeds met den aanbouw was er ,
zoo als Gennette voorgaf , gebrek aan de noodige bouwstoffen. In October 1751 was het werktuig eindelijk in gereedheid , doch een lek in een der pompen belette den voortgang
der proefneming , welke Gennette ondanks alle minnelijke en
vriendelijke aanmaningen , uitstelde , tot dat hij in Augustus
van 1756 , zonder kennis te geven , uit het land vertrok , en
nimmer wederkeerde. Nadat eindelijk alle pogingen om wel
te slagen ijdel bevonden waren , verklaarde eene daartoe benoemde Commissie , bestaande uit de Heeren J. L ul o fs , P.
van Musschenbroek en J. N. S. Allemand, na onderzoek van het werktuig, zich zeer ten nadeele van den uitvinder. Allen stemden overeen , dat er geen de minste uitwerking van zijn werktuig te wachten was. Verontwaardigd over
zijn gedrag , werd , door Dijkgraaf en Hoogheemraden , bet in
1751 gemaakte verdrag met Gen net t e, in 1762 , vernietigd ,
de geheele toestel afgebroken en verkocht , om te strekken
tot mindering der daaraan ,besteede kosten. Afbeeldingen
van Gen nete's werktuig vindt men in de Nederlandsche jaarboeken voor 1762.
Zie aldaar bl. 93-162; Vaderl. fli8t. ten onmidd. very. op W
D. II. bl. 180-188.

a g en a a r ,

GENT (WILLEM vAN) , of G u l i e l m u s Gen t i u s , werd
te Nijmegen , uit een aanzienlijk geslacht geboren en voor
de regtsgeleerdheid opgeleid , in welke wetenschap hij den
doctoralen graad behaalde. Eerst Raad in het Hof van Gelderland zijnde , werd hij door de onlusten in 1578 genoodzaakt de provincie te verlaten , waarna hij , omstreeks 1579 ,
eene plaats in het hoog geregtshof van Brabant verkreeg.
Na den dood zijner vrouw omhelsde hij den geestelijken stand ,
en werd aangesteld tot Proost van de St. VY'. alburg's kerk te
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Arnhem. Daar deze stad destijds in handen d er Staatsche
troepen was , kon hij zijne betrekking niet aanvaa rden. De tijd
van zijn overlijden is onbekend. Hij was een in vele wetenschappen zeer geleerd man , en volgens Fo pp ens altijd vast
en getrouw in de leer der Roomsch Katholieke godsdienst.
Hij schreef :
Adagia quinquaginta e Jure Civili collecta et explanata ,
Paris. et Antv. 1570. fol.
S. S. E ucharisExempla illustriurn aliquot miraculorum
tia e, Paris. 1574. 8; herdrukt te Keulen 1584. 80.
In de voorrede van dat werk beloofde hij eene geschiedenis
van Gelderland en een werk van regtsgeleerden inhoud, waarvan evenwel , voor zoo ver ons bekend is , niets is uitgegeven.
Beig. p. 308 ; Foppens, Bibl. Belg. p.
Zie Sweertius,
bl. 24.
403 ; Quartierl. zicadent. en Lat. te school Nymegen ,

GENT (GEORGE vAN) , of G e o r g i us Gent i u s, zette uit
het Hebreeuwsch over:
Historia Judaica , Amst. 1651. 4o.
Zie Foppens, Bibl. Belq. p. 338.

GENT (BARTHOLD VAN) behoorde tot een aanzienlijk Geldersch geslacht , was Heer van Loenen en Burgemeester van
Nijmegen. Hij werd namens die stad ter staatsvergadering
naar Brussel gezonden en teekende in 1577 de Unie aldaar
gesloten.
Zie de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 60 , 61 , die tevens meldt
dat hij de vader was van Bar t h o Id van Gent, die mede volgt, hetgeen evenwel door S c h e 1 t e m a wedersproken wordt.

GENT (JoHAN vAN) , Heer van Oyen en Dieden , zoon
van Walraven van Gent en Elisabeth van Raesfelt.
Omstreeks 1530 geboren, was hij Jagermeester van Gelderland , en werd weidra tot gewigtiger aangelegenheden geroepen. Hij woonde de vergadering der Algemeene Staten te
Brussel bij, en teekende mede de Unie aldaar in 1577 gesloten. In 1578 werd hij met Philips v an Marnix near den
Rijksdag te Worms gezonden , om de toegenegenheid der
Duitsche vorsten voor deze gewesten te winnen. I)eze bezending liep vruchteloos af. Na den dood van Prins Willem I
werd hij in 1584 wegens Gelderland afgevaardigd , om de opperheerschappij over deze gewesten aan den Koning van
Frankrijk aan te bieden. ,
Toen in 1594 van wegen den Aartshertoo. Ern s t van
0 o s t e n r ij k vredesvoorstellen gedaan werden , trad v an
G e n t met de afgezanten deswegens , Ott o H ar ti us en J eronim u s C oman, in onderhandeling. Hij bragt ook de
beide afgevaardigden op de gevangenpoort te 's Gravenhage ,
waar Mi c hi el R en ichon gevangen zat , om hun uit diens
mond te doen vernemen , dat de Graaf van Barlaym o n t
hem had aangestookt Prins Maurits en anderen te vermoor-
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den. Zijn verder bedrijf is ons onbekend. Hij leefde nog in
1613. Uit zijn huwelijk met Wilh el mina van Wachte ndonk liet hij onder anderen twee zonen na , Walrave n. en
Otto, die beiden volgen , en eene dochter , Ma r g a r et h a,
gehuwd met Floris van Merode.
Zie B or, Ned. Oorl. B. XXXI. bl. 815 (30) , 817, (32) ; W a g e n a ar,
Vaderl. Hist. 1). VII. bl. 200, D. VIII. bl. 55; de Jon ge, de Unie
van Brussel, bl. 63; Scheltema, Staatk. Ned. D. I. bl. 367, 368.
G r o e n van Prinsterer , Archiv T. VI. p. 355, 356; Geschiedk.
aanteek. omtrent Fred. Hendr. enz. bl. 99.
GENT (WALRAVEN VAN) , Heer van Dieden en Oyen ,
oudste zoon van den voorgaande, trad in 1599 in 's lands
dienst als Luitenant en werd aan het hoofd geplaatst der
nieuw geworven kompagnie kurassiers , eershalve naar Prins
Maurits genoemd. In Januarij 1600 nam hij onder Graaf
L o dew ij k van Nassau deel aan de verrassing van Wachtendonk , waar hij zich bijzonder onderscheidde. Hij woonde
den slag bij Nieuwpoort bij , verwierf nieuwe lauweren , maar
ook twee wonden in den arm , en acht schoten op zijne wapenrusting. Naar een schip gebragt , dat op het drooge lag
en voor ambulance diende , werd hij naar Ostende gevoerd
en alzoo genezen. In Mei 1604 streed hij als Ritmeester in
Staats-Vlaanderen , en voorzeker heeft hij deel genomen aan
een aantal overwinningen door Maurits op de Spanjaarden
behaald , ofschoon de geschiedenis van hem geen gewag meer
maakt dan in 1624 en 1625 , toen hij , aan het hoofd der
Staatsche troepen , naar het Graafschap van der Mark werd
afgezonden en zich van Onna , Kaam , Zoest en andere plaatsen meester maakte. De tijd van zijn overlijden is ons niet
bekend. Hij was gehuwd met Anna van Ark el, dochter
van George van Ark e l , Heer van Ammerzode , die hem ,
behalve eene dochter, Elisabeth, twee zonen schonk , J oh a n, die volgt , en W a 1 r a v en , die kinderloos overleed.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. IX. bl. 83, D. XI. bl. 18;
(Schuller tot P e u r s u m). Verz. berigt. omtr. de krijgsbev. bij Nieuwp.
bl. 19 , 29 ; N ijhoff, Bijdr. voor . vaderl. geschied. en oudheidk. D.
IV. bl. 144, 145.

GENT (JoHAN VAN) Heer van Oosterwede , zoon van den
voorgaande , was lid der Ridderschap van Gelderland , had als
gedeputeerde ter vergadering der Staten Generaal een groot
deel aan de regering en was de belangen van het huis van
Oranje toegedaan. Bij den dood van Willem II in 1650
was hij voorzitter van gemelde vergadering, en voorzag in
het geven der noodige orders , waarvoor hem later de goedkeuring ten deel viel. Kort hierna bekleedde hij met Joachi m.
Andreae een gezantschap aan den Keurvorst van Brandenburg , en vertrok in 1660 met van Bea n i n g en en de
H u y b e r t in Ambassade naar Frankrijk , om eene naauwere
verbindtenis met dat rijk to bewerken. Nadat , in 1666 , de
,
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Prins van Oranje door de Staten van Holland als kind van
Staat was aangenomen , werd hij , op eene wedde van vijfduizend gulden , tot deszelfs Gouverneur aangesteld. Bij den inval van L o d e w ij k XII in 1672 werd hij met anderen wederom naar Frankrijk gezonden , om met dien vorst te
onderhandelen. De hooge eischen , die van de Fransche zijde
gedaan werden , deden de bezending vruchteloos zijn. Hij
overleed te 's Gravenhage den 24sten November 1697 en
werd met zijne gemalin, Eggerik Adriana Sybille
van Ripperda, in de kapel van As sendelft in de groote
kerk aldaar begraven. Hij verwekte zeven kinderen, waaronder Adria an van Gent, die , in 1673 voor Maastricht
door eenen kanonskogel , van het linkerbeen werd beroofd en
in 1678 Elisabeth, dochter van Emanuel Prins van Portugal en der Gravinne van Han au huwde.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XII. bl. 125, D. XIII. bl. 13,
D. XIV. bl. 46; Timareten, Verz. van Gedenkst.
D. II. bl. 134;
Van Wijn, Bijv. en zianm. D. XII. bl. 11, 62. Scheltema, Staatk.
Ned. D. I. bl. 368 , 369; N ij h o f f, Bijdr. voor Vaderl. Gesehied. en
Oudheidk. D. IV. bl. 145.

GENT (CoRNEms vA.N), Heer van Loenen en Meinerswijk ,
Burggraaf van Nijmegen , welligt een -zoon van Barth old
van Gent voornoemd , was in vele gewestelijke en staats
ambten werkzaam , en bekleedde ook de waardigheid van buitengewoon Raad in het Hof van Gelderland. Hij stelde een
groot belang in 's lands welzijn , en had zich reeds verdienstelijk gemaakt door aan Old enba rn evelt berigten te zenden van den toestand des vijands in Gelderland , toen hij
bij de eerste onderhandeling over den vrede met Spanje in
1608 , tot onderhandelaar werd gekozen. Ook het tractaat van
waarborg met Engeland en Frankrijk had hij in dat jaar geteekend.
Later was hij tegenwoordig bij het sluiten van bet verdrag
der verdeeling van de nalatenschap van Prins Willem I, en
bleef hij onafgebroken tot welzijn van het land werkzaam ,
tot aan zijnen dood , die in Februarij 1614 plaats had. Hij
werd in 1607 door de Staten van Gelderland met Jo ost
van Gysen en Engelbert Engelen gecommitteerd om
van de weduwe van Paulus Merula te vorderen alle stukken ,
papieren en geschriften , die aan haren man , voor het schrijven
van de geschiedenis van Gelderland , vroeger waren afgestaan.
De afbeelding van C or n e l i s van Gent ziet het licht.
Hij was gehuwd, eerst aan Christina Pannekoek, vrouwe
van Meinerswijk , daarna aan Anna van Du v en vo or de,
weduwe van Godard van L en ne p. Zijn zoon volgt.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. XXVII. bl. 531 (7); Aitzema, Saken
van Staet en Oorl. D. I. bl. 15; Wagenaar, Vad. Hist. D. IX. bl.
321; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 366; D. II. bl. 485;
M u II er , Cat. van Portrett. ; Kronijk van het list. Gen. te Utr.
D.
VIII. bl. 309.
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GENT (BARTHOLD VAN) , zoon van den voorgaande , was
insgelijks , na zijns vaders dood , Heer van Loenen en Mei
nerswijk , en bekleedde mede aanzienlijke ambten. Hij was
Raad en Rekenmeester van Gelderland , lid van de Ridderschap en afgevaardigde ter Staten Generaal. Namens de provincie Gelderland werd hij afgevaardigd tot den Munsterschen
Vredehandel , en hij teekende als zoodanig het verdrag in
1648. Op de fraaije plaat door Suyd erhoef, vertonende
het bezweren van den vrede te Munster gesloten , naar de
schilderij van Ter Burg, staat hij verbeeld als den eed
lezende.
De tijd van zijn overlijden is onbekend. Zijne afbeelding
ziet het licht. Hij voerde tot zinspreuk : Deliberandurn 691
(Er moet lang geraadpleegd ,
diu quod statuendunz esat semel.
over hetgeen in eens moet besloten worden). Hij was gehuwd
met Elisabeth van Giessen, die hem vijf kinderen
schonk.
Zie Wagenaar, Paderl. Hist. D. XI. bl. 404, 405, 452; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 365 , 366 ., D. II. bl. 584 ; Muller;
Cat. van Portrett.
GENT (OTTO VAN) , Heer van Dieden en Oyen , broeder
van W alrav en van Gent voornoemd , was in 1593 Page
van Frederik 11 en drik en in 1629 Gouverneur van Emmerik , na reeds meermalen zijn leven voor bet vaderland te
hebben veil gehad. Toen in genoemd jaar de stad 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik belegerd werd , en
de Spanjaarden alles in het werk stelden om den Prins
het beleg te doen opbreken , smeedde van Gent, die in
het leger was , het ontwerp om Wezel te bemagtigen. Hij
deelde dat aan den vorst mede , die aanraadde de onderneming uit te stellen tot eene betere gelegenheid. Inmiddels
hadden de Spanjaarden ook Amersfoort ingenomen , maar daar
en tegen stond ook de kans om Wezel te verrassen schoon.
V a n %ire n t gaf hiervan den Prins berigt , en deze gaf terstond bevel om den aanslag te bewerken. Van Gent werd
aan het hoofd der onderneming geplaatst , en had bet geluk
op den I 9den Augustus 1629 dezelve met eene goede uitkomst
bekroond te zien. Het verhaal van die verblijdende gebeurtenis staat met gulden letteren in de geschiedboeken van den
tachtigjarigen krijg vermeld. Van Gent werd om zijnen bij
die gelegenheid betoonden moed tot Gouverneur van Wezel
aangesteld. Vreemd is het voorwaar dat de geschiedenis
slechts dit eene wapenfeit van hem vermeld heeft , en zijn
verder bedrijf en levenslot geheel in het duister ligt.
Zie B o r , Ned. Oorl. B. XXX. bl. 679 (8) ; Wag en a a r, Paderl.
Hist. D. XI. bl. 99 ; Bo ss ch a, Neb.!. Held. te land. D. I. bl. 448 ,
461-465.
GENT (WILLEM JOSEPH VAN) , neef van den voorgaande ,
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omtrent wiens jeugd en eerste hedrijven de geschiedenis Been
licht verspreidt. Waarschijnlijk diende hij , naar het voorbeeld
van sommigen uit zijn geslacht , reeds vroeg te lande , en wij
vinden zijn naam het allereerst vermeld in 1665 , toen hij als
Kolonel het bevel kreeg over het nieuw opgerigte regiment
scheepssoldaten. Kort daarop in de plaats van Corn e 1 i s
Tromp tot Luitenant Admiraal bevorderd , doch niet zonder
ernstige tegenkanting van zijne zijde , omdat hij zich zijne
weinige kennis in de zeezaken bewust was, bleef hij dat bevel houden en beyond hij zich op de vloot , waarmede d e
R u i t e r in September 1666 tegen de Engelschen in zee stak.
Hij had in 1667 het opperbevel over het smaldeel dat bestemd was voor den togt op de rivier van Rochester , en bewees , door het welgelukken dier onderneming , aan het vaderland gewigtige diensten. Zoowel aan hem , als aan Corn el i s
de Witt en de Ruiter, werden door 's lands Staten vergulden koppen of bekers geschonken , waarvan die van v a n
Gent niet weer aanwezig is , daar dezelve in 1795 of 1796 ,
bij gelegenheid der gedwongene opbrengst van het gemaakte goad
en zilver , door een der leden van de familie van v a n
Schwartz en berg, die meende dat zulk een gedenkstuk
vrij van de hetling moest zijn , uit wrevel vertrapt en vernield
werd. Behalve dezen kop werd van Gent voor zijn aandeel
aan de verovering van het Koninklijk Admiraalschip , the
Royal Charles, met eenen gouden keten en eenen gedenkpenning van hetzelfde metaal vereerd , welke laatste thans berust in het koninklijk kabinet van penningen te 's Gravenhage.
In de lente des jaars 1670 werd v an Gent aan het hoofd
van een smaldeel van zes schepen uitgezonden , ter beteugeling der Afrikaansche kapers , en hij had het geluk om , in
vereeniging met den Britschen Vice-Admiraal Allen, zes
harmer beste schepen omtrent Arzilla , op de westelijke Moorsche kust , te bemagtigen en aan 144 christenslaven de vrijheld weder te geven. In het begin van November in het vaderland teruggekeerd , deed hij in persoon verslag van deze ,
voor den handel vooral , zoo belangrijke overwinning. De
voorzitter van den Raad der Admiraliteit van Amsterdam
zeide hem dank „voor zijn apgewende devoir en gepleegde
goede conduite in het vervolgen en rulneren der zes Algerijnsche roofschepen" terwijl hij tot erkentenis der bewezene
diensten met een eereteeken ter waarde van 800 gulden begiftigd werd.
De ontmoeting van van Gent met het Engelsche Koningsjagt de Merlin in Augustus 1671 , waarbij hij geweigerd had
zijne vlag te strijken en zijn topzeil te laten vallen , waarop
de Kapitein met scherp geschoten had , gaf eene , door de
Britten reeds lang gezochte , aanleiding tot oorlogsverklaring. Ofschoon nog eenigen tijd uitgesteld, brak de oorlog
toch weldra uit, en van Ge nt word in Mci 1672 aan het
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hoofd van een sterk smaldeel uitgezonden , om daarmede , als
de gelegenheid zich aanbood , de rivier van Londen in te
loopen en al het mogelijke tot toebrenging van schade aan
den vijand aan te wenden. Deze onderneming , met beleid
en moed uitgevoerd , had geene gewigtige gevolgen , en v a n
Gent keerde bij 's lands vloot terug. In den daarop gevolgden zeeslag bij Solebay , op den 17den Junij 1672 , waar d e
R u i t e r de vereenigde Engelsche en Fransche vloten aantastte
en sloeg , betoonde hij eene ongemeene kloekmoedigheid. Hij
had het bevel over den regtervleugel , en nog verbitterd over
het gebeurde met het jagt de Merlin , was hij op de blaauwe
vlag ingestort , waaronder hij een grooten schrik verwekte.
Maar naauwelijks had het gevecht een half uur geduurd , of
hij werd door eenen kanonskogel getroffen , die hem onmiddelijk het leven benam. Zijn lijk naar 's Hage gevoerd , werd
aldaar gebalsemd en te Utrecht in de Domkerk ter aarde
besteld. Weinige dagen na den slag namen 's lands Staten
een begluit , om ter zijner eere een prachtige tombe boven zijn
graf te stichten. Men ziet den zeeheld (166,r op eene zwart
marmeren kist , zelf geheel van wit marmer , in het harnas
afgebeeld , terwijl een uitvoerig Latijnsch opschrift zijne deugden en daden in vergulden letteren aan de nakomelingschap
heeft overgebragt. Wijlen de Leidsche Hoogleeraar R a u
heeft in zijn fraai carmen , getiteld Trajectum ad .Rhenurn, dit
gedenkteeken bezongen , en is alzoo de nagedachtenis van v a n
Gent door de beeldhouw- en dichtkunst als om strijd vereerd.
Zijne afbeelding ziet het licht. Zijn zoon volgt. Zijn broeder , de Luitenant Kolonel van Gent, wiens voornaam ons onbekend is , sneuvelde weinige dagen na hem in de verdediging van Maastricht.
Zie Aitzema, Saken van Staet s en Oorl. D. VI. bl. 128; Sylvius,
Aitzema, 1). I. St. I. bl. 248; Brandt, Lev. vande Ruiter, bl 416, 460, 514, 528, 569-583, 624, 629, 632, 661-672;
(Van den Bos) Lev. en Daden der Zeeh. D. II. bl. 244-248, 252,
255, 260 ; Biz o t, Medal. Hist. van Holl. bl. 27, 28 van het Bijvoeys.
niet eene afbeelding der tombe ; Wagenaar, Vad. Hist. D. XIII. bl.
214, 260, 441, 443, 472, D. XIV. bl. 25; met zijn portret, Van
Wijn , Bijv. en ilanni. D. XIV. bl. 21, 22; Kok, Vaderl. Woordenb.
1). XVII. bl. 287-289; Van Kampen, Karakterk. der Vaderl. Geschied. D. II. St. I, bl. 290, 291; Collot d'Escury, Holl. roern,
D. II. bl. 108, .Ant. bl. 285-287; de Jonge, Geschied. van het Ned.
Zeewez. D. II. St. II. bl. 80, 379, 424-456, D. III. St. I. bl. 22—
45, 94, 128-138, 414; Bosscha, Neerl. held. te land, D. II. bl.
67, 143 ; Muller, Cat. van Portr.
Very. op

GENT (JOSEPH WILLEM VAN), zoon van den voorgaande ,
was een niet minder dapper zeeman dan zijn vader. Hij diende
reeds als Kapitein in 1696 , voerde de Prins Erin) van 64
stukken , in het smaldeel van den Vice-Admiraal Gr_e lein E v e r ts e n naar Portugal en Kadix bestemd , en gaf van zijnen moed
blijken , in 1704 , toen hij , gedurende den zeeslag van Malaga ,
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als kapitein het bevel voerde op de Banier van 64 stukken ,
hetwelk , na het Admiraalschip de meeste dooden telde. Hij
had in 1705 het kommando over een eskader naar de Noordzee ter bescherming der koopvaarders , voerde in 1706 het
bevel over de Nederlandsche matrozen uit de vloot geligt , en
hielp daarmede de stad Alicante voor Koning Karel III
bestormen. In 1707 was hij onder de vloot bestemd om Toulon te helpen veroveren. Deze aanslag mislukte, doch v an
Gent bleef met zijn schip de Provincie Utrecht in de Middelandsche zee. De Vice-Admiraal van W a ssenaer , wegens
misverstand met de Engelschen , ofstand van het opperbevel
over zijn eskader gedaan hebbende, gaf dat bevel aan v an.
Gen t over. Deze deed nog eenige diensten in de Middelandsche zee, en begaf zich met zijne schepen naar Lissabon. Hij
komt nog eens voor in 1710 , bij het smaldeel onder den
Vice-Admiraal A. Pi et e rs on naar Spanje bestemd. Een
hevige storm had echter een deel der Nederlandsche vloot
zeer beschadigd , en met drie mastelooze schepen kwam v a n
Gent te Lissabon aan. In dat jaar stond hij ook op de voordragt als Schout bij Nacht , doch hij schijnt nooit tot die
waardigheid verkozen te zijn. Later schijnt hij in Russische dienst
overgegaan te zijn, althans zijn naam komt in 1716 voor als
bevelhebber op een schip van 50 stukken , behoorende tot
de vloot van Czaar Peter van Rusland.
Zie de Jon ge, Geschied. van het Ned. Zeewez. D. IV . St.
316, 381, 400, 423, 434, 438, 439, 490, 509, 554, 556,

II. bl.

GENT (CAREL vAN) in 1542 geboren en in het Roomsche geloof opgevoed , kreeg in 1563 heimelijk een Nieuw
Testament in handen , werd daarop Doopsgezind en woonde
meestal in of kort bij Harlingen. Hij nam een levendig aandeel aan de twisten die destijds in zijn kerkgenootschap
gevoerd werden , en heeft ook het hittere daarvan ondervonden , dewijl hij in 1568 door de Friezen gebannen is. Tijdens
de Emder disputatie in 1578 , was hij schrijver der Doopsgezinden , werd in 1581 Hervormd en eindelijk weder Doopsgezind. Uit het jaartal zijner geboorte blijkt dat hij niet dezelfde
is met die Care 1 v an Gen t, die , als Wederdooper , in 1544
te Leiden in hechtenis geraakte en gepijnigd zijnde zijne geloofsgenooten verried.
Eerstgenoemde schreef onder de letters J. H. V. P. N.
Het beginsel en voortganck der geschillen , scheuringen en verdeeltheden onder de Doopsgezinden , Amst. 1658. 4°.
De eerste druk van dit geschrift is niet bekend. Naar dezen
gaf J. C. Jehring, te Jena in 1620 , eene Hoogduitsche
vertaling, aanzienlijk uitgebreid en vermeerderd , in het Halt ,
waarnaar de druk van 1652 waarschijnlijk gemaakt is.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. V. bl. 69; Blaupot ten Cate,
Geschied. der Doopsgez. in Friesl. bl. 101; Dezelfde, Geschied. der Doops-
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gez. in Gron. D. II. bl. 83, 91; Cat. van de Bibl. der Doopsgez. Gem.
te Amt. 2de afdeel. bl. 69.

GENT (CASPARUS VAN) werd in 1574 predikant te Ridderkerk en van daar in 1575 beroepen te Leiden. Hij was
gedurende korten tijd Hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal ,
doch reeds in Julij van laatstgenoemd jaar werd die betrekking aan een ander opgedragen. Hij was in 1579 predikant
te Brugge. Zijn verder levenslot is niet bekend. Het kan zeer
wel zijn dat hij van Gent afkomstig was , zich naar die
plaats noemde en later een andere naam aannam.
Zie Soermans, Kerk. Reg. van ZuidHoll. bl. 32, 49; Siegebeek,
bl. 55 ; J a n sGeschied. der Leidsche Hoogesch. 1). IT. Toev. en Bijl.
s en , de Kerkherv. te itrugge D. II. laatste bladzijde en laatste noot.

GENT (WILUELMUs v AN) werd in 1714 predikant te Sclaenkenschans , in 1722 beroepen te Harderwijk , en vertrok van daar in
1733 naar Stellenbosch aan de Kaap de Goede Hoop, waar hij
waarschijnlijk overleed. Hij schreef:
Leerstuk tier volstrekte en noodsaakelyke voldoening van Jesus Christus, Amst. 1734. 8..
Onderzoek der Paapse Mine, 2de druk met een vervolg over
de hostie en Roose kransen, Amst. 1738 8°. met zijne afscheidspredikatie te Harderwijk;
nog eens herdrukt Amst.
1742. 8°.

Vergelijking tusschen de Gereformeerde en Luterse Leere,
Amst. 1710. 8 ° .
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1723, a. bl. 373. 1738. a. bl. 98, 214;
de J o n g h , Naamlijst der Pred. van het Geld. Synode ,
bl. 307 ,
van Abkoude, Naamreg. van Ned. Both. D. I. St. I; Ferwerda;
Naaml. D. St. II. bl. 136.

GENT (BARTnoLomEus) leverde in de tweede helft der
zeventiende, eeuw , in het 2de deel van het Zwart Tooneelgordijn opgeschoven voor de Heeren Cornelis en Johan de
Wit t , een drietat verzen , als bl. 51 op de afbeelding van
Johan de Witt, bl. 59 — 62 een vers getiteld : de laatste
68
broederplicht van de Heere Mr.
Jan d e W i t t, bl. 65
Cornelis de Witt. Hij
Op het uytbannen van de Heer
vervaardigde ook een gedicht op de werken van J. A nt. v a n
der Goes.
—

Zie de beide genoemde werken.

GENT (JAN VAN) komt nu en clan in de dichtbundels uit
het begin der achttiende eeuw met een vrij vloeiend versje
voor , onder anderen ook in bet Stamboek van Johanna
Koerten.
Zie Van der A a ,

Woordenb. van Ned, Diehl.

GENTIL (PIERRE) werd in 1584 door Karel v a n Cr oy,
Prins van Chimay , naar 's Gravenhage afgezonden , om M a-
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ria van Brimeu, Gravin van Meghen , zijne huisvrouw,
van wie hij gescheiden leefde , te vergeven , ten einde alzoo
een ander huwelijk aan te gaan. De aanslag lekte uit en G e nti 1, gepijnigd zijnde, bekende alles. Het blijkt niet of hij voor
zijn schandelijk opzet met den dood gestraft is.
Zie B or , Ned. Oorl.
III. M. 885-887.

B. X VIII. bl. 422 (48) ; 1)it Woordenb. D.

GENTILLOT , een Franschman en Majoor van bet regiment van Douchant in dienst van den staat, werd door
Prins Willem II in 1650 gebruikt om den aanslag op Amsterdam te helpen volvoeren. Aan het hoofd van 50 man had
hij in last de Reguliers-poort in te nemen en de ruiterij van
Graaf Willem door dezelve in de stad te laten. Hij kwam
met zijn yolk voor de poort , maar geen ruiterij ontwarende ,
hielden zij zich stil. De uitslag der onderneming is bekend.
Zie Wagenaar, Beschrijv. van durst.

D. V. bl. 108.

GENTMAN (CoRNEms) werd geboren te Goes , in 1618 ,
uit eene familie die om de godsdienst uit Vlaanderen gevlugt
was. Zijn vader, Adriaan Gent man , koopman in zijde
stollen , wenschte hem voor dies handel op te leiden. De veel
belovende zoon had evenwel meer lust tot de studie , en nog
ter goeder ure stemde zijn vader er in toe, dat hij zich aan
de predikdienst wijden zou. Na bet voorbereidend onderwijs
in zijne geboorteplaats ontvangen te hebben , vertrok hij naar
de Utrechtsche Hoogeschool , waar hij de vermaarde V o et i u s
hoorde , wiens meest geliefde leerling hij werd. Tot proponent
bevorderd , werd hij in 1640 beroepen te Heinkenszand , van
waar hij in 1649 vertrok naar Hulst en van daar in 1654
naar Utrecht. Hier was hij gedurende twee en veertig jaren
met ijver en bekwaamheid werkzaam , en overleed hij den 23sten
Januarij ] 696 , oud ruim 78 jaren. Hij was gehuwd met M a gt e 1 i e n a Driewegen, die hem twee zonen en drie dochters
schonk. Hij was een geleerd , welsprekend en vredelievend man,
van wien de volgende geschriften zijn uitgegeven:
Misadelphia of van den haat; hoe noodsakelyk die te liaten
zij , Utr. 1654. 12°.
Aanteekeningen op de Geloofsbeligeniesen van G. van Aldendorp, A. van Heuven, J. Andries en Doctor van
Utr.
Maurik, Vermaners der Afennonyten binnen Utrecht,
1663. 8°.
De aanteekeningen van Cornelis Gentman, verdedigt
tegen een ongen,oemt Sociniaan , Utr. 1663. 8 0.
Aenmerkingen op 't geen hem raakt in twee boekjes , onlange
sonder naem uitgegeven , 't eene genoemt V e r d e d i g i n g der
Proceduren enz. eit ander de oprechte Phariseus,
Utr. 1667. 4°.
Bedenkingen wegene scheuringen en afscheidinge van de kerke,
Utr. 1669. 4°.
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Ahazia gestraft of Uitbreidinge over het eerste Capittel van
het tweede boek der Koningen , Utr. 1672. 4°.
Gen t man droeg dit werk aan de Staten der Provincie
Utrecht op, en werd daarvoor vereerd met twee honderd gulden.
.d lion Bachuth, of lyckpredicatie over de dood van den Hoogberoemden .Heere G i s b e r t u s V o e t i u s enz. over 2 Sam.
3. vs. 38. Utr. 1677. 40.
Uitbreiding over de Catechismus in vragen en antwoorden,
waar in de nu swevende yescliillen verhandeld en de materien
ter praktike gesteld werden, Utr. 1692. 80. herdrukt Middelb.
1701. 40.
Zie de la Rue, Geletterd Zeel. (2de druk.) 131. 399-402; v a n
Rhenen, Lijst van de Namen der Predik. van Utr.
bl. 47.

GENTMAN LEYDEKKER (CoRNELB). Zie LEYDEKKER (CORNELIS GENTMAN).
GENUIVI (ARENT), ook van Gemen, Genen en Yenen
genaamd , werd in 1566 Grietman van Weststellingwerf , doch
wegens zijne Spaanschgezindheid afzezet en met zijne vrouw
gebannen zijnde , begaf hij zich in dekrijgsdienst , en werd
Kapitein van een vaandel soldaten onder Casper Roble s.
Als zoodanig woonde hij , zich steeds dapper gedragende , onderscbeidene gevechten bij , tot hij eindelijk in 1580 bij Zwartsluis eene wonde bekwam , ten gevolge waarvan hij in 1581
te Groningen overleed.
Zie Schot an us, Friesche Hist. bl. 855 , 868 ; Bor, Ned. Oorl. B.
XV. bl. 220 (224) , 221 (225), 227 (229) ; Van S m i n i a, Naaml. van
Grietm. bl 400.

GEORG , Hertog van Saksen , bijgenaamd met den baard of
de ripe, was de oudste zoon van Albert van Saksen , bij-'
genaamd de kloekmoedige, en van Sidonia, dochter des
Konings van Bohemen. Hij werd geboren den 27sten, Augustus 1471 , studeerde te Leipzig en beschreef reeds op jeugdigen leeftijd de daden zijns vaders in Latijnsche verzen. Met
dezen trok hij in 1491 naar Neurenburg op den Rijksdag en
geraakte in de gunst van Keizer F r e d e r i k. Ook bij Karel
V kwam hij in achting , en hij werd door dezen tot Raad aangesteld. Eenigen tijd daarna ombelsde hij den geestelijken
staat , en werd Domheer van Mentz ; maar toen zijn oudste
broeder bij zijns vaders leven overleden was , legde hij bet
geestelijk kleed of en huwde Barbara, dochter van C a s im i r , Koning van Polen. Nadat zijn broeder Hen dr ik (zie
aldaar) in 1503 afstand had gedaan van zijn regt op Friesland , kwam Hertog G eorg in Mei 1504 zelf aldaar en werd
te Harlingen plegtig gehuldigd. Ofschoon de Friezen destijds
zeer tegen bet Saksische bestuur waren ingenomen , gelukte
het hem evenwel hen aanvankelijk voor zich in te nemen ,
door het invoeren van goede verordeningen , en door te voorzien in de behoeften des lands. „Zoo , zegt de Heer Eek h off
-
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in zijne Geschiedeni8 van irie8land , vaardigde hij in 1504
de bekende Ordonnantie van Saksen uit , welks uitvoering
werd opgedragen aan een opperste geregtshof , waarvoor te
Leeuwarden naast het Blokhuis eene kanselarij werd aebouwd. Ook werd er eene Munt opgerigt in deze zelfde stad ,
welke ditArdoor het aanzien van de hoofdstad van Friesland
bekwarn. Vervolgens voerde hij strenge bepalingen in tot herstel van de zoo deerlijk verwaarloosde zeedijken. De belangrijke aanslijking van bet Bildt , welke zijn vader reeds in bezit had genomen , liet hij verpachten om bedijkt te worden.
Bijna toegegroeide of onbevaarbare kanalen , als de Ee tusschen Leeuwarden en Dokkum en andere , welke mede gedurende de onlusten zoo lang waren verwaarloosd , werden uitgediept. Tusschen Leeuwarden en Franeker , Sneek en Bolsward ,
werden onder zijn bestuur breede vaarten deels gegraven , deels
verbeterd , waardoor zoowel de gemeenschap te water tusschen
de voornaaniste steden als de afstrooming zeer werden bevorderd. Hij drong aan op het eenparig gebruik van maten en
gewigten , en , terwijl de Friezen stellig weigerden aan zijne
begeerte te voldoen ter invoering van het Leenstelsel , regelde hij de belasting op de vastigheden door de invoering
van de Floreenrente , welke nog eeuwen lang daarna de
grondslag der heffingen bleef en sulks ten deele nog is. Door
de invoering van al deze en meerdere verbeteringen mogt
Hertog Georg met regt een weldoener van Friesland genoemd wo den."
Jammer , dat die gelukkige toestand slechts weinige, jaren
duurde. Door het uitschrijven van drukkende belastingen ,
noodig tot de voortzetting van den strijd met de Groningers ,
die Graaf Edzard van Oost-Friesland ter hulpe tegen de
Saksers ingeroepen hadden , en door het onthoofden van twee
voorname Friesche edelen , in 1512 te Leeuwarden , die van
heimelijke verstandhouding met Graaf Edzard beschuldigd
en overtuigd waren , verloor hij de genegenheid , welke men
hem tot dusverre had toegedragen. Hier kwam bij , dat Graaf
Edzard in 1514 aan Hertoo- Karel van Gelder Groningen had overgedragen , en °doze kort daarop door de wapenen meester geworden zijnde van een groot deel van Friesland , de Friezen nu haakten naar bet oogenblik om zich van de
Saksische regering te ontslaan. In zulk een stand van zaken
verliet Hertog Georg Friesland , en verkocht in 1515 voor
honderd duizend goudgulden zijn regt op dat land aan K ar el van 0 o s t e n r ij k, Graaf van Holland , en alzoo kwam
Friesland onder de Bourgondische heerschappij.
Het verdere levenslot van den Hertog van Saksen ligt buiten ons bestek. Gelijk hij zich als een verstandig vorst betoond had in de eerste jaren van zijn bestuur over Friesland ,
zoo zeer gaf hij later blijken van bekrompenheid , door zijne
pogingen om de ontluikende Hervorming te onderdrukken.
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Men wil evenwel dat hij in zijne laatste ziekte tot andere
gedachten gekomen is , en alleen steunende op de ontferming van Christus , den 17den April 1539 overleden is. Hij
verwekte bij zijne gemalin tien kinderen , waarvan hij er negen , benevens zijne vrouw, voor zich zag ten grave dalen.
Uit smart over het verlies zijner gade liet hij zijn baard
groeijen , waaraan zijn bijnaam ontleend is.
Zie Schotanus, Friesche Hist. bl. 493. 497, 501, 538, 542,543.
546, 553. 554, 560, 571, 572; Hoogstraten, Woordenb. op George; Charterboek van Friesland, zie het regist. op G e or g; (v an H eussen en van Rhijn). Oudhed. van Vriesl. 1).
bl. 488--543; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 369-371; Arend, _Engem. geschied.
des Vaderl. D. II. St. 3, bl. 518-565; Eekhoff, Beschrijv. van
Friesl. hi. 132-135, 462, 492; van der Chijs, de Munten der Heeren en steden van Overijss.
bl. 331, de Munten van Friesl. Gron. en
:Drenth. bl. 139, 142.

GEORG EBERHARD , Graaf van Solms. Zie SOLMS
(GEORG EBERBARD Graaf van).
GEORGE VAN EGMOND , 60, te Bischop van Utrecht, was
de derde zoon van Jan van Egmond, bijgenaamd Manke
Jan, en van Magdelena van W aarden burg. Hij was
Abt van St. Amand , Heer van Hechtwoude en Oostwoude ,
toen hij , op voordragt van Karel V, in 1534 tot Bisschop
van Utrecht verkozen en door Taus Pa u 1 u s III bevestigd
werd. Hij regeerde gedurende vijf en twintig jaren zijn bisdom in rust en met veel wijsheid , en was wegens zijne godsvrucht en geleerdheid algemeen geacht en bemind. Ofschoon
de Hervorming in hem een ijverig tegenstander vond, was
hij evenwel niet blind voor de gebreken der geestelijken. Hij
was de laatste wereldlijke Bisschop van Utrecht en overleed
den 26sten November 1559 in de Abdij van St. Amand, waar
hij ook begraven werd , terwijl zijn hart in de Domkerk te
Utrecht is overgebragt. Men rigtte aldaar hem ter eere een
grafteeken op , hetwelk nog aanwezig en geplaatst is naast de
fraaije graftombe van Willem J o z e f van Gen t. Hetzelve prijkt met een uitvoerig grafschrift en met zestien adelijke kwartieren. Naar den vorm van de geverwde grafzerk
te oordeelen , is het zeer waarschijnlijk , dat zijne beeldtenis in dezelve gelegen heeft , en bij den beeldenstorm in 1566 vernield
is geworden. Zijne afbeelding ziet het licht. Zijne zinspreuk
was Exerce pietatern. (Oefen de godvruchtigheid.)
,

Zie van Heussen, Batay. Sacra, bl. 605; (van Heussen en
van Rhijn) Oudh. van Vriesl. D. I. bl. 123-126 ; Le Long, Hist.
bl. 473, 474 ; Hoogstraten, Woordenb. op
de Ref. van Arnst.
Egmond; Wagenaar, Fad. Rist. D. V. bl. 131, 278; van Asch
van W ij c k , Intred. van Karel V. te Utr. bl. 53 ; ROmer, de Kloost.
en Abdijen in Holl. en Zeel.
D. I. bl. 257, 282, 397, 659, 660;
van Groningen, kort. verb. van de inv. der bisd. in Nederl.
bl. 19,
noot 2; Schinkel, Geschied- en Letterk. Bijdr. bl. 59, 60; Muller,
Cat. van Portrett. hi. 76.
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GEORGE FREDERIK , Graaf VAN WALDECK. Zie WALDECK (GEORGE FREDERIK Graaf VAN).
GEORGE WOLFGANG , Vrijheer TOT SCHWARTZENBERG. Zie SCHWARTZENBERG (GEORGE WOLFGANG
Vrijheer TOT).
GEORGE (LAMBERTUS JOSEPHUS) zoon van Fr ang ois
George en van Maria Helena van Hall, werd te
Breda den 22sten Augustus 1775 geboren , trad in 1787 als
kadet in Nederlandsche dienst en ging in 1792 als kadet bij
bet legioen Etravers, in Fransche dienst over. Na in 1793
tot 2de Luitenant bevorderd te zijn , nam hij na de omwenteling in 1795 , weder dienst bij het Bataafsche leger , waarbij
hij als lste Luitenant werd geplaatst , bij het 3de bataillon
jagers , en vijf jaren later tot Kapitein werd bevorderd. In
1 . 809 ging hij in dien rang over bij de grenadiers der garde
van Koning Lo dew ij k , waarbij hij nog in datzelfde jaar
bevorderd werd tot Luitenant-kolonel. Hij had toen reeds een
belangrijk deel genomen aan de vele krijgsverrigtingen van
het tijdvak , waarin hij de militaire loopbaan was begonnen.,
Met het legioen _Drovers had hij bijgewoond de veldtogten in Brabant en Vlaanderen in 1792 tot 1795. In 1799
streed hij tegen de Engelschen en Russen in Noordholland.
In 1806 tot 1808 was hij bij het Hollandsche leger in Hanover en in 1809, in Zeeland, streed hij tegen de Engelschen.
Na de inlijving van ons land plaatste N apo le on hem als
Groot Majoor bij de keizerlijke garde , en hij maakte als zoodanig den veldtogt in Rusland mede. Hij onderscheidde zich
en werd bij Krasnoi aan den regter arm zwaar gekwetst. Toen
reeds ontving hij het bewijs van 's Keizers tevredenheid over
zijne gedragingen , door de benoeming tot Ridder van het
Legioen van Eer.
In 1813 bij de jagers van de keizerlijke garde geplaatst
maakte hij de veldtogten in Pruissen , Saksen en Frankrijk
mede , en hij werd vereerd met het Officierskruis van het Legioen van Eer.
Na de omwenteling van 1813 kwam hij bij het Nederlandsche leger terug en werd als Luitenant-Kolonel geplaatst bij
het 1 lde bataillon infanterie. Tot Kolonel bevorderd schonk
Koning Willem I hem de militaire Willemsorde 4de klasse.
In 1825 bevorderd tot Generaal-Majoor en provincialen
Kommandant van Antwerpen , werd hij nog v66r het uitbreken der onlusten in 1830 bevelhebber van de 3de divisie infanterie. Hij was als zoodanig te Mons , toen het oproer uitbrak , en stelde dadelijk pogingen in het werk tot het behoud van
de rust. Kort daarop werd hij Opper-Kommandant van Yperen ,
provincialen Kommandant van Noord-Brabant en in 1831
benoemd tot Opperbevelhebber der vesting van 's Hertogenbosch. Hij werd in 1840 met den rang van Luitenant-Generaal gepensioneerd , en overleed in 1852. Hij was gehuwd met
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N e vi na van Kol 1-S paan, waar bij bij verwekte een zoon,
Will em Frans Karel, die in 1830 2de Luitenant werd bij
de genie, later bij den Generalen staf overging , en den 6den
November 1846 te Batavia overleed. Hij behoorde tot het
gevolg van den Generaal-Majoor von Gagern, aan wien eene
commissie derwaarts was opgedragen.
Zie Bosscha, Reda. Held. te land , D. III. bl. 394 , 395, 573,
595, 659, uit inedegedeelde berigten aangevuld.

GERAART VAN HAARLEM. Zie HAARLEM (GERAART
VAN).
GERARD GROOTE. Zie GROOTE (GEERT).
GERARD VAN ZUTPHEN. Zie ZUTPHEN (GERARD VAN).
GERARD I. Omtrent de afstamming der eerste Graven van
Gelderland bestaat dezelfde duisternis als omtrent hunne geschiedenis. Sommigen vinden hunnen oorsprong in het grafelijke huis van Nassau , anderen uit Vlaanderen. In hunne geschiedenis heerscht nog veel dat op gissingen en bloot vermoeden
berust. Van de daden en lotgevallen van Graaf Gerard I
is bijna niets met zekerheid opgeteekend. Alleen weet men dat
hij de zoon was van Graaf Otto, en dat hij zijn vader omstreeks bet jaar 1105 of 1106 als Graaf van Gelderland
opvolgde. Hij was beschermer van het Kapittel van St. Maria
te Utrecht, en nam waarschijnlijk geen deel aan den opstand
tegen Keizer H endrik V. In verscheidene brieven wordt hij
ook Graaf van Wassenberg genoemd. Men stelt zijn sterfjaar
kort na 1117 , en hij liet na twee zonen , waarvan de oudste hem
opvolgde , en twee dochters , van welke eene , J u t t a genaamd ,
Wassenberg tot huwlijksgoed ontving, welk graafschap daardoor van Gelder gescheiden werd.
Zie van Spaen, bd. tot de Hist. van Gelderl. D. 1I. b1.105--130 ;
Dezelfde , Hist. van Geld. D. I. bl. 55-59 ; Arend, 41g. Geschied. des
Paderl. D. II. St. I. bl. 152 , door ons bier gevolgd ; van der Ch ij s ,
bl. 12 , 13 ; De Munten
de Munten der Graven en Hertogen van Gelderl.
der Heeren en Steden van Overijss. bl. 40 ; de Munten van Friesl. Gron.
en Drenth. bl. 578 , 581.

GERARD II , zoon van den voorgaande , bijgenaamd de
Lange , volgde zijn vader, in 1118 , als Graaf van Gelderland en Zutphen op. Hij deelde in het vertrouwen van Keizer H en d r i k V, was daardoor in groot aanzien , hetwelk hij
verloor bij Keizer Lotharius, jegens wien hij van kwade
bedoelingen beschuldigd werd. Later herwon hij het vertrouwen. Omtrent zijne regering is niets bekend. Hij overleed
naar het algemeen gevoelen in 1131. Zijn huwelijk met H e dwich, dochter van Graaf F 1 o r i s II van Holland , bijgenaamd de Vette, is hoogst onwaarschijnlijk. Zeker is het dat
hij geb uwd was met E r m i n g a r d, dochter van den Graaf
van Namen. Zijn zoon, Hendrik, volgde hem op. Zijne dochter
huwde met Hendrik van Oldenburg, en zijne weduwe
hertrouwde met Koenraad, Graaf van Luxemburg.
8*
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Zie van Spaen, Inl. tot de Hist. van Gelderl. 1). II. bl. 134;
Dezelfde , Hist. van Gelderl. D. I. bl. 60 , 61 ; A re n d , Algem. Geschied.
des Vaderl. D. II. St. I. bl. 153 ; door ons hier gevolgd.

GERARD III, zoon van 0 tt o II, Graaf van Gelderland,
en van Richar di s , waarschijnlijk eene dochter van Robert,
Graaf van Nassau , volgde zijn vader , na diens dood in 1206 ,
als Graaf van Gelderland en Zutphen op. Zijne eerste regeringsjaren verliepen in vrede. In 1209 werd hij in de
geschillen der ornliggende staten gewikkeld , en door zijn invloed beklom Otto II den Bisschoppelijken stoel van Utrecht.
In 1212 ondersteunde hij zijn schoorivader, den Hertog van
Brabant, tegen den Bisschop van Luik. In hetzelfde jaar trok
hij partij voor den tot Roomsch Koning gekroonden F r ederik van Z w a b en, ten gevolge waarvan Keizer Otto IV
nit wrack in 1214 het Geldersche grondgebied verwoestte en
Graaf Gerard gevangen nam. Later ontslagen en in genade
aangenomen zijnde, woonde hij waarschijnlijk den ongelukkigen veldslag van Bovines bij , en schijnt zich daarna met
Keizer Fr e de r i k II verzoend te hebben , aan wien hij zich
voor een kruistogt naar het Oosten verbond , welke echter
verijdeld werd. Van 1223 tot 1226 was hij in oorlog met den
Utrechtschen Bisschop , en werd vervolgens in de Drentsche
onlusten betrokken , waarbij tegenspoed veelal zijn deel was.
Spoedig daarop, den 22sten October 1229 , overleed hij ; en
zijn graf,, en dat zijner gemalin Margaretha van Br aband, in de Munsterkerk te Roermond , werd net een praalgraf
voorzien. Zijn zoon Otto volgde hem in het bewind op. Zijn
andere zoon He n d rik werd later Bisschop van Luik , en
zijne dochter Mar g a r et ha huwde met W i 11em v an G uli k. Hij wordt om zijne dapperheid en godsvrucht geroemd
en stond in het vertrouwen der naburige vorsten.
Zie van S p a e n , Inl. tot de Hist. van Gelderl.
D. II. bi . 190;
Dezelfde , Hist. van Gelderl. D. I. bl. 120-293 ; W a g e n a a r , Vaderl.
1). II. bl. 357, 359. 366; Kok, Faded. Woordenb. 1). XVII.
hi. 125 —127 ; A r en d , Alum. Geschied. des Vaderl.
D. II. St. I.
bl. 294-296 , door ons hier gevolgd ; van der Chij s , de Munten der
Graven en Hertogen van Gelderl.
hl. 12, 13; de Munten der Heeren
en Steden van Over0s. bl. 44 , 45 ; de Munten van Holl. en Zeel. bl.
29 ; Kron van het list. Gen. te Utr. D. VI. bl. 91.
Hist.

GERARD (BALTHASAR) werd omstreeks 1557 geboren te
Vuillafans in Opper-Bourgondie en studeerde te Dole in de
regten. Hij was het negende kind van J ean Gerard, kastelein en regter te Vuillafans , en van B a r b e d'E ms k e r c k e
van Antwerpen , map" die van Hollandschen oorsprong was.
Naauwelijks twaalf jaren oud , hoorende spreken van de rampen door de Geuzen veroorzaakt, verzekerde hij—dat hij den
Prins van Oranje , hun helper en steun , zou dooden. Hij
herhaalde dit meermalen zoo hevig , dat zijne ouders , hoe
Roomsch- en Koningsgezind anders , hem daarover moesten
bestraffen. Zijne woede vain met de jaren toe , en het was

117
in 1577, gedurende de verdeeldheid tusschen de Staten en
Don Jan van 0 oste nrijk , dat hij te Dole zijn dolk met
kracht in eene deur stak , roepende : „ik wenschte dien steek
in het hart van den Prins van Oranje." Eene teregtwijzing
dezer hevigheid schijnt hem eenigen tijd tot meerdere kalmte
te hebben gebragt , tot dat het edict van den 15den Maart
1580 , waarbij de Prins vogelvrij werd verklaard , zijn vroegere woede weder opwekte. In 1582 besloot hij zelf het vonnis ten uitvoer te brengen , schoon hij, hoorende dat de Prins
door J a ur e,g u y gedood was, zich verblijdde dat er op die
wijze regt gedaan was, en hij zich aan geen gevaar meer had
had bloot te stellen. Toen trad hij in dienst van Jean D up r e, zijn neef en secretaris van Graaf Pieter Ernst v a n
Mansfelt, Gouverneur van Luxemburg. Zijn plan was toen
om , als Mans fe 1 t ten oorlog zou trekken , zich van het
leger of te zonderen , en Oranje op te zoeken onder een
vreemden naam en onder een gehuichelden i;ver voor de Evangelische godsdienst. Dit plan mislukte , en hij nerd met geweld
door Dupre bij zich gehouden , schoon hij op allerlei wijzen hem
poogde te ontloopen. Eindelijk vond hij gelegenheid om van
zijne dienst ontslagen te raken , tegen den wi• van Dupre
en buiten weten van Man sf el t, voorgevende naar Spanje
te vertrekken. Na eene redewisseling met een Jezuit te Trier,
die hem geruststelde en hem , zoo hij in de onderneming omkwam , de martelaarskroon beloofde , begaf hij zich tot P a r
te Doornik (21 Maart 1584), wien hij zijn besluit bekend
maakte. Parma had in het eerst weinig met hem op, en
beschouwde hem niet opgewassen tegen zulk eene daad , als
de moord van Oranje, als zijnde hij klein van persoon en.
zwak , mar werd spoedig door Assonville tot andere gedachten gebragt. Door dweepzucht geleid en door het vooruitzigt op grooten rijkdom verlokt , door de Jezuiten gesterkt ,
door den raadsheer Assonvil 1 e aangemoedigd en door
Parma ondersteund , begaf Gerard zich mar Delft , waar
hij in April 1584 aankwam. Hij noemde zich Francois
Guyon en gaf zich uit voor den zoon van Pi er r e Guy on, te
Besancon wegens ketterij ter dood gebragt. Door zijne schijnbare vroomheid en getrouwe waarneming der godsdienstoefeningen , verwierf hij het vertrouwen , eerst van den predikant
V i 11 iers en daarna van den vorst, die jegens verdrukte
geloofsgenooten het diepste medelijden aan dag legde. Echter niet wetende wat met hem aan te vangen , zond de
Prins hem in het gevolg van den Hollandschen gezant Noel
de Caron naar Frankrijk. Bij den dood van den Hertog
van Anjou wist Gerard te bewerken dat hij , door d e
Caron, met brieven aan de Staten en aan den Prins te Delft
teruggezonden werd , alwaar hij in de eerste dagen van Julij
aankwam. Bij den vorst toegelaten , die op dat oogenblik
ongesteld te bed lag , zou hij toen reeds den Prins vermoord
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hebben , doch het scheen hem op dat oogenblik aan moed te
ontbreken. De Prins gaf hem na bet onderhoud te kennen ,
dat hij zijne dienst niet langer noodig had en hij alzoo kon
vertrekken. Gerard verzocht eenig geld voor schoenen en
kousen , hetwelk de Prins hem deed geven. Hij kocht er
twee pistolen voor en begaf zich daarmede gewapend den 10den
Julij op nieuw tot de Prins om zijn paspoort te halen. De
onrust stond op zijn gelaat te lezen , en zoo zeer liep die in
het oog , dat 's Prinsen gemalin , Louise de Coligny, hem
bemerkende, de vraag deed "wie die mensch met dat boos
uitzigt was". Omstreeks twee uren na den middag stond de Prins
van het middagmaal op, en bij bet afgaan van den trap in
het voormalig St. Aagten-klooster werd hij door Ger a r d
met een schot in het hart getroffen. De schrik en verwarring
hierdoor ontstaan , meende Ge r a r d zich ten nutte te maken.
Door middel van blazen , welke hij bij zich had , trachtte hij
spoedig door twee
de gracht over te zwemmen , maar hij werd spoedio.
gevan 's Prinsen dienaren gegrepen en naar het
bragt.
Daar , door de wethouders ondervraagd , verzocht hij papier,
ten einde zijne bekentenis te schrijven. Men heeft in onze
dagen deze bekentenis gemeend terug te hebben gevonden ,
doch een opzettelijk onderzoek bewees dat het slechts een
afschrift van de oorspronkelijke door Gerard geschrevene
confessie was. Die confessie behelsde niet anders dan hetgeen
wij reeds van hem gemeld hebben , en het verhaal hoe hij
tot den aanslag gek omen was.
Na op de pijnbank gelegd te zijn , werd hij door twee gemagtigden nit den Hoogen en Provincialen Raad en van den geregte, en Schepenen van Delft ter dood veroordeeld. Wij besparen
onze lezers het verhaal van het afgrijselijke vonnis , hetwelk
op den Wen Julij op de groote markt te Delft ten uitvoer
gebragt en door den moordenaar met buitengewone standvastigheid ondergaan werd. Zijn hoofd werd op den toren achter
's Prinsen woning op een stack gezet , en de vier deelen
van zijn ligchaam aan de vier bolwerken der stad gehangen.
Dit was bet loon dat B a 1 t h a s a r Gerard verwierf door
eene daad die het vaderland in diepen rouw dompelde. Doch
terwrj1 zij door schier de geheele beschaafde menschheid met
afschuw vernomen werd , lieten sommigen niet na die hemelhoog te verheffen en in uitgegevene geschriften en zangen
den loftrompet voor den moordenaar te steken. Filips II juichte,
en Parma beklaagde hem. Eerstgenoemde verhief Gerard 's
bloedverwanten bij opene brieven van den 4den Maart 1589
tot den adelstand , en 's Prinsen verbeurd verklaarde heerlijkheden van Lievremont , Hostal en Dammartin in Bourgondie
strekten ter voldoening der uitgeloofde belooning. Het genot
daarvan nam in 1668 een einde. Toen namelijk Lodew ij k
XIV Bourgondie bemagtigde , vertoonden de toenmalige be-
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zitters dier heerlijkheden hunne brieven van adeldom aan den Intendant De V a n o 11 e s, die ze in verontwaardiging onder den
voet trapte en vernietigde. ZOO werd de moord aan Will e m
I gepleegd nog lang daarna door een katholiek gewroken. De afbeelding van Balthasar Gerard , door R. Vinkeles,
ziet het licht. Het is nog niet uitgemaakt of dit portret genomen is naar de afbeelding van Balthasar Gerard,
die door Christiaan van Bieselingen Janszoon gemaakt is.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. XVIII. bl. 427 (5) , 432 (55) ; van Meteren, Ned. Hist. D. IV. bl. 174-185, (de Beaufort) Lev. van
Willem I. 1). III. bl. 6S2-693; W agenaar, Vaderl. Hist. D.
VII. bl. 529-535; van Wijn, BOvneg8. D. VIT. bl. 116; 11 oogst raten, Woordenb. op Balthasar; Luiscius, Woordenb. op Gerards;
de Chalmot, Woordenb. op Balthasar; Wiersbitzky, de tacktigjar. Oorl. I). III. bl. 672-682; Biogr. Univ. T. VIII. p. 219;
de Navorscher, D. II. bl. 154, D. III. bl. 63, 230, I). IV. bl. 43,
Bijbl. bl. XCV; 1). VII. bl. 223, 350, 1). IX bl. 107, Visscher,
6de Voorl. bl.
VOorl. over de Geschied. der Roomsch Kathol. Kerk,
33-36; Moiler, Cat. van Portrett.; Algem. Konst- en Letterb.
1854.
bl. 2, 10 G a c h a r d , Correspond. de Guilt. le Taciturne, T. VI. Preface
p. XC—CXXXI V, 111-120, 126-246, die het verhaal van de handelwijze van den Intendant de V anolles in twijfel trekt.

GER ARDUS (JoHANNEs) , geboren te Leiden , was Pater
van het Nonnenklooster of Zusterhuis te Abkoude. Hij deed
in 1544 eene reis naar het Heilige Land, die hij uitgaf onder
den titel van :
, 1544.
Descriptio terrae Sanctae et urbi8 Hierosolymitanae
Lie Sweertius, Ath. Belg. p.428; (van Heussen en van Rhijn)
Oudh. van Rhijnl.

bl. 254.

GERARDUS (THEonoucus), geboren te Gouda , was aldaar geneesheer en zeer bedreven in de Grieksche taal. Uit
die taal zette hij in het Latijn de volgende werken van G alenus over:
De curandi ratione per venae 8ectionem.
De Hirudinibu8 , Revulsione , cucurbitula et Scarification.
De Simpliciwn medicamentorum facultatibu8 libri
XI , Paris.
1530. fol. ibid. 1543. 8 ° .
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 116; Walvis, Beschrijv. van Gouda,
D. I. bl. 249.

GERARDIJN (JOHAN), of Gerrard ij n. Zie over hem en
zijn verraad dit Woordenboek D. I. bl. 360.
GERARDIJN (ABRAHAM) was een Hollandsch ingenieur
die tot de school van M e n n o Baron van Coehoo rn behoorde , en die een werkzaam deel heeft gehad aan de werken , welke door onzen grooten vestingbouwkundige zijn gemaakt.
Hij trad bij het korps genie den 8sten Julij 1693 in dienst
als buitengewoon ingenieur , en werd in 1702 bevorderd tot
ingenieur. Hij heeft onderscheidene vestingen , zoo als Roevorden , Grave en Nijmegen , naar de ontwerpen van Coehoorn
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gemaakt of verbeterd en in kaart gebragt. Meer bepaald was
hij werkzaam aan de uitvoering der werken te Breda. In
1.705 was hij Directeur der aproches, fortificatien en loopgraven. Zijn sterfjaar is niet bekend.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.

GERAUD (SAMUEL). Ofschoon wij in den regel geene melding van alle predikanten maken , willen wij hier toch een
enkel berigt van dezen uitstekenden prediker laten volgen
die zich, door zijne ijverige bemoeijingen jegens de Hervormde
kerk in het Zuiden van Frankrijk , hoogst verdienstelijk heeft
gemaakt. Hij was te Hamburg den 3lsten Maart 1749 geboren en de zoon van Pi erre Jean Gerau d, grondlegger en
eerste predikant der Waalsche kerk aldaar en als zoodanig
door Frederik de Groote Koning van Pruissen , vereerd
met het brevet als deszelfs kap
ellaan. Hij studeerde te Leiden van 1766 tot 1770, werd in 1771 proponent, en als
zoodanig geplaatst bij de Waalsche gemeente te Amsterdam.
Ofschoon hij de vereischte jaren nog niet bereikt had, zag hij zich om zijne groote talenten reeds in laatstgenoemd jaar
als Fransch predikant te Rotterdam beroepen , waar hij den
ilden April 1803 voor het laatst predikte, toen hij zijne
standplaats verwisselde met die te St. Andre bij Nimes in
het Zuiden van Frankrijk. Van daar nerd hij beroepen te
Vauvert, waar hij tot 1828 verbleef, toen hij zijn ontslag nam.
Hij leefde vervolgens te Parijs en stierf er den 14den September van hetzelfde jaar. Het kerkhof Pere la Chaise bewaart zijn stoffelijk overschot, en zijn vriend Ds. P. M a rr o n
deed in eene opzettelijke rede rhulde aan zijn uitmuntend karakter en uitstekende gaven.
Zie van H a r d e r w ij k , Naaml. en Levensbijz. der Predikant. te
Rotterd. hi 138 , 139.

GERBAD E (HERMAN) , zoon van Herman Gerbade,
werd eerst legerpredikant bij het regiment van van H e e cker en in 1693, daarna in dat jaar garnizoenspredikant te
St. Truyen en in 1696 beroepen te Rosmalen en Empel, Hij
werd er in 1709 wegens krankzinnigheid ontslagen , en overteed den 15deli November 1736. Van hem ziet het licht:
Zion8 vertroo8tingen opge8looten in de prophetie van Zacharias , Leid. 1702. 4°.
't Ileyligdorn der Heydenen geopent door de Brief van Paulus
aan de .Ephezen, Utr. 1707. 4°.
1727. a. bl. 92-96 ; de J o n g h ,
Zie Boekz. der gel. Wereld,
bl. 307 ; van Abkoude,
Naaml. der pred. van de Class. van Gelderl.
St. III.
GERBENS (RUURD) , Doopsgezind leeraar te Leeuwarden ,
schreef:
Korte Belydenine des chrietelycken gheloofe, uyt de Schriften

Naamreg. van Ned. Boek. 1). 1.
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deg 0. en N. T. krachtig en leersconelyck beweeeen ,
1698. 8".

Leeuw.

Zie van Abkoude, Naamr. van Ned. Both. D. I. St. I; Blaupot
ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Friesl. bl. 235.

GERBIER (BALTHAzut) werd niet te Antwerpen , gelijk
men vroeger steeds beweerd heeft , maar te Middelburg in
1592 geboren, hoewel hij laatstgemelde ptaats reeds met zijn
zesde jaar heeft verlaten. Van zijne vroegste jeugd of aan
toonde hij eerie groote neiging voor de schilderkunst te
bezitten , ten gevolge waarvan hij zich naar Italie begaf ,
waar hij een geruimen tijd verbleef. Na zijne terugkomst
vertoefde hij een korten pool in Belgie , begaf zich in 1615
naar Engeland , waar hij in dienst trad van den Hertog v a n
Buckingham, die hem te gelijk als schilder en als Agent van
zijne kuiperijen gebruikte. Hij vertrok met hem naar Spanje ,
en na zijn dood , in 1628 , ging hij in dienst van K arel I,
Koning van Engeland , die hem tot Bidder sloeg , verschillende eerambten opdroeg en naar Holland zond , om , zegt
men , het verdrag te sluiten , hetwelk Engeland in naauwere
toenadering met Spanje moest brengen. Na zijne terugkomst
nogmaals in Ambassade , en nu naar Brussel , geweest zijnde ,
verleende de vorst hem in 1641 brieven van naturalisatie en
benoemde hem tot Ceremonie-meester van zijn paleis. De val
van K ar e 1 I beroofde hem van zijnen beschermer,, en hij
begaf zich naar Frankrijk , waar hij met vergunning van L od e w ij k XIV de eerste banken van leening oprigtte. De zaak
nam echter niet op, en G e r b i e r vertrok andermaal naar
Engeland , waar hij eene Academie opende , waarin hij onderrigt gaf in bijna alle vakken van kunst. Ook als zoodanig
was teleurstelling zijn deel. Op gevorderden leeftijd zag hij
zich nu genoodzaakt , denkelijk met toestemming van de Staten van Zeeland, in 1658 of 1659 naar Amerika te vertrekken , om op het eiland Cayenne of in de nabijheid eene
volkplanting te stichten. Gerbier, die eene vrouw met acht
kinderen bezat , nam alleen zijne dochters mede , benevens zekere Ott o Keye, als bevelhebber onder zich over een aantal landverhuizers. Ten gevolge van een ontstanen twist tusschen
0 e rb i er en Ke ye smeedde laatstgemelde eene zamenzwering
tegen den eersten , om hem en zijne dochters te vermoorden.
Op den Iden Mei 1660 werd evenwel die aanslag verijdeld.
Gerbier keerde nu naar Nederland terug en stak , waarschijnlijk
na de herstelling der Stuarts, met Karel II van Holland
weder naar Engeland over, en bij de huldiging van dien
vorst te Londen vervaardigile hij de triomfpoorten. Hij wijdde
de laatste jaren van zijn Leven aan de bouwkunde , en overleed te Londen in 1667. Zijn portret , door zijn vriend v a n
Dij c k geschilderd , ziet , door P. Pontius gesneden , het
licht. Gerbier heeft ook de dichtkunst beoefend , blijkens
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een Eer- ende Claghtdicht ter eeren van .... H e n r i c u s Goltius enz. ('s Hage 1620, 40.) en een aantal werken , voornamelijk
over de bouwkunde , in het licht gegeven , waarvan men eene
opgave vindt in het 3de deel van de Histoire des lettres , des
sciences et des arts en Belgique , door F. V. Go etha 1 s, bl. 155
161. Als rniniatuurschilder muntte hij uit , onder anderen
door een groot miniatuur , in ovaal , overstellende de Ilertog
van Buckingham te paard.
—

Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Algem. Konsi- en
Letterb. 1856, bl. 79, 92, 331 ; Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GERBRANDA (Eno) was afkomstig uit een adelijk geslacht
in Friesland , en welligt een zoon van Johan Gerbranda,
die in 1520 zich met Koning Karel verzoende. Hij behoorde
tot de verbondene Edelen , vlugtte naar elders en werd naderhand door Alva ingedaagd. Overleden zijnde, is zijne weduwe,
E et s of Jets Dou In a , bij wie hij geene kinderen verwekte ,
hertrouwd met S ij ds Meckem a.
Zie Charterb. van Vriesl. D. II. bl. 154, 404:, 407; te Water,
Hist. ran het verb. der .Edel. D. II. bt. 412, 413.

GERBRANTSZOON (JAN) , ook , naar zijne geboorteplaats ,
Jan van Leyden genaamd , was prior van het karmelieten
klooster te Haarlen , waar hij in 1504 overleed. Hij schreef:
Historia sui ordinis , libri X.
Collationes Sanctorum.
De Testis Dei-parae et de Doloribus ejusdem.
Sermones de Tempore et Sanctis.
Tijd en plaats van uitgave deter geschriften zijn niet bekend. Jegens de geschiedenis maakte Gerbrantszoon zich
verdienstelijk , door het schrijven der volgende werken :
Chronicon Comitum Hollandiae et .Episcoporum UltrajectenSiam ; door Fran cis c us Sweertius uitgegeven onder den
titel van :
Rerum Belgicarum scriptores , Fran cof. 1620 fol.
Chronicon .Egmundanurn seu Annales Regalium Abbatum Egmundensium , (uitgegeven door A. M a t t h a e u s) Lugd. Bat.
1692. 40. In het Hollandsch vertaaid door K. van Herk
en G. K empher, Alkm. 1732. 40.
Kronyk der Heeren van Brederode , in de Analecta van A.
M a't thaeuS T. I. p. 2 pag 587-740. 1698. 40.
Behalve deze werken schreef Gerbrantszoon nog twee
andere onuitgegevene over de geschiedenis, een waarvan het
handschrift voorhanden is op de K. K. Universiteits Bibliotheek te Praag.
Zie F o p p e n s , Bibl. Belg. p. 645, 646 ; de Wind, Bibl. van Ned.
Geschiedschr. D. I. bl. 98-104, Iron. van het Hist. Gen. te Utr.
D. VII. bl. 341, 342 ; De Navorscher, D. IV. bl. 37.

GERBRANTSZOON (JAN) was een dapper zeeman , waar-
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schijnlijk van Enkhuizen geboortig. Wij ontmoeten hem allereerst in 1573 als Kapitein deelnemende aan den slag op de
Zuiderzee tegen Boss u. Hij had in 1581 het bevel over een
vendel soldaten , hetwelk op verzoek van de regering van
Enkhuizen door Son o y derwaarts gezonden werd. Reeds in
1588 was hij om zijne ervarenheid en clapper gedrag tot Vice-.
Admiraal van West-Friesland en het Noorderkwartier bevorderd , en hij had in dat jaar , toen Spanje's onoverwinnelijke
vloot hem aarts kwam , het bevel over een smaldeel stevende
om de Noord , en bestemd om te letten op de bewegingen der
in Groningen , op last van den Spaanschen bevelhebber V e rdugo, toegeruste schepen. Hij voerde in 1594 het bevel
over 's lands vloot, die was uitgezonden om de Duinkerksche
kapers te bestrijden , en gaf in 1595 aan de Admiraliteit van
Amsterdam een vertoog over, inhoudende de middelen om
bet in en uitkomen der Duinkerkers te beletten. In 1596
voerde hij onder Johan van Du v en vo ord e bet bevel
op de staatsche vloot , die , in vereeniging met die der
Engelschen , de stad Calais veroverde. Hij narn in 1599
deel aan den togt van Pieter van der Does naar de
Spaansche zeehavens en bezittingen , en werd , na de bestorming van de stad Palmas , door van d er Does met de helft
der vloot en de veroverde schatten naar bet vaderland gezonden , waar hij , ondanks een zwaren storm , behouden binnen
kwam. In hetzelfde jaar nog maakte hij mede jagt op de
galeien van Frederik Spin o 1 a , die hij bij het KU van
Calais wachtende was , doch kon deze wegens derzelver groote
bezeildheid niet achterhalen. Hij lag in 1602 voor de Vlaamsche kusten , en belette den vijand nit te loopen , niettegenstaande deze zulks meermalen beproefd had. In het begin van
1604 lag hij voor Ostende , en had in last van den Prins om de
zoogenaamde Engelsche Lorrendraaijers bet gedurig uit- en
invaren in die haven te beletten. In hetzelfde jaar behaalde
hij eene glansrijke overwinning op drie Duinkerker oorlogschepen , en dit is de laatste maal dat zijn naam in de geschiedboeken voorkomt.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. XXXI. bl. 881 (80), B. XXX1II. bl. 232
(54); Brandt, Hist. van Enkhuiz. bl. 203, 221, 250, 269, 270,
275, 293; van Wijn, Bijv. op de Vaderl. Hist. van Wagenaar,
D. 1X. bl. 33, 34, 55, 78; Sebeltema, de uitrust. en onderq. der
onoverw. vloot, bl. 126 ; de J o n g e , Geschied. van het Ned. Zeewez.
D. I. bl. 198, 333; dit Woordenb. D. IV. bl. 213.

GERCKMAN (EsAu) schreef :
Slack van Vlaenderen , ,qheschiedt tusschen den Prins van
Oranje en den Eerts-Hertoqh Albertus , op den Begel, Bendracht Maeckt Macht , Amst. 1624. 4o.
Zie Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Nederl. Letterk. te Leid.
D. I. b. bl. 99.

GERDES (DANIEL), zoon van een aanzienlijk koopman ,

124
Humelius Gerdes en van Anna Maria Hoehnia. Hij
werd te Bremen den 16den April 1698 geboren , legde zich
aldaar eerst op de regten en vervolgens , onder den Hoogleeraar Lampe, op de godgeleerdheid toe , zette zijne studien
aan de Utrechtsche Hoogeschool voort , en werd in 1724 predikant te Wageningen. Twee jaren daarna verwierf hij zich ,
door den roem zijner geleerdheid , het hoogleeraarambt in
de godgeleerdheid te Duisburg, waar hij den 12den Julij 1726
zijne intrede deed , nadat de Utrechtsche Hoogeschool hem
den 2den Mei te voren honoris causa den Doctoralen graad
in de godgeleerdheid geschonken had. In September 1735
beriepen hem Curatoren der Groningsche Hoogeschool als
Hoogleeraar in de godgeleerdheid , om de plaats van A 1 b e rt u s V o g e t te vervullen , en als zoodanig deed hij d en
2den Januarij 1736 zijne inaugurele oratie, de unction , quae
fideles docet omnia , en den 8sten daaraanvolgende zijne intreerede als Akademieprediker. De Koninklijke Societeit der Wetenschappen te Berlijn koos hem in dat jaar tot Naar medelid.
Hij bedankte in 1743voor eene beroeping als Hoogleeraar der
godgeleerdheid te Bremen, legde in 1752 den post van Akademieprediker neder, en werd toen tot het onderwijs in de kerkgeschiedenis aangesteld. Gedurende een dertigtal jaren was hij alzoo de
roem der Hoogeschool , terwijl hij zelf om zijne groote geleerdheid geeerd en om zijnen vromen en christelijken wandel
geacht en bemind was. Hij overleed te Groningen den 2den
Februarij 1765.
Zijne afbeelding ziet het licht. Tijdens het verblijf te Duisburg huwde hij met Elizabeth Se ul 1 ij n , dochter van S am u e l S e u 11ij n, geneesheer te Amsterdam. Zij overleed te
Duisburg zonder kinderen na te laten. Hij hertrouwde te
Groningen met Reinudin a Mellam a, dochter van H e r man n us Mella ma, amrnunitie- en magazijnmeester aldaar,
die hem overleefde en waarbij hij twee dochters verwekte,
Anna gehuwd met den Hoogleeraar E. Hollebeek en
Elizabeth met den Hoogleeraar S. G. Manger.
Gerdes was een der voornaamste godgeleerden van zijnen
tijd. Hij was de Coccejaansche rigting toegedaan , evenvvel
niet z66 , dat hij daarvan een blind navolger was , of het goede
dat hij elders vond verwierp. Neen , behoorende tot de
dusgenoemde eklektische Coccejanen , stelde hij zelf een systema op, dat geene geringe waarde bezat en waarin het Lampeaansch Coccejanisme vrij wel verbeterd en vereenvoudigd
was. Hierdoor,, en door zijne voortreffelijke geschriften , maakte
hij zich jegens den geheelen omgang der godgeleerdheid ,
vooral omtrent de kerkelijke geschiedenis , zeer verdienstelijk ,
en deed hij zich kennen als een man , die in onderscheidene wetenschappen een zeer ontwikkeld verstand en groote geleerdheid bezat , en daaraan een gemoed paarde , dat van eerbied en liefde voor
het hoogste wezen diep doordrongen was. Zijne geschriften zijn :
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Vesperae Vadenses , sive diatribe de Hyperbolic ex Scriptis
Sacris eliminandis , Traj. 1727. 4°.
Lutherum,
Origines Evangelii inter Salzburgenses ante
Teutob. 1733. 40. Ook in het Hollandsch vertaald.
Uitgelezene Bijbelstolen , Amst. 1730. 8°.
Doctrina gratiae , sive compendium theologiae dogmaticae ,
good de novo ex fontibus scripturaruna hausit ,
Duisb. 1734.
40 herdrukt to Gron. 1744. 4o.
Twee godgeleerde verhandelingen over de Godsspraaken,
Gron.
1736. 40.
.Exercitationes academicae et orationes , Amst. 1738. 40.
Miscellanea Duisburgensia et Groningana theologica , historica
et philologica , Amst. et Duisb. 1739
1743. 8° 6 volum.
Blenchus veritatum , Gron. 1740. 4°.
Twee godgeleerde verhandelingen over de vrijheid van geloove ,
godsdienst en conscientie tot wederlegging van de Deductie der
Friesche Doopsgezinden en bedenkingen over de V Predikatien
van D. J. Stinstr a, Gron. 1741. 4°.
Historia lieformationis seculi XVI, Gron. 1744 —1746. 40
3 volum.
Introductio in historian Evangelii seculo XVI passim per
Europam renovati doctrinaegue reformatae Accedunt varia ipsam histor. illustr. monumenta , Gron. 1744 — 1752. 4°. 4
volum.
Origines Bcclesiarunz in Belyio Reform. sive historia eccles.
evang. seculo XVI in Belgio renov. Gron. 1749. 4°. met portret.
Het kort - begrip der voornaamste merkwaardigheden, rakende
een opstel ende overgaaf der wydvernzaarden Augsburgsche
Confessie en Lutherse geloofsbelijdenisse , ter gelegenheid van
het labile derzelver Confessie , Amst.
1755. 8°.
Historia motuum Ecclesiae in civitate Bremensi ab anno
1547 usgue ad 1561, Gron. 1756. 4°.
Meletemata Sacra , sive Isagoge et exegesis in caput XV
Epistolae priori$ ad Corinthios , Gron. et Brea). 1759. 4 °.
Scrinium antiquarium sive miscellanea G-roningana nova ad
Gron.
Historiam Reformationis Ecclesiast. praecipue spectantia ,
et Broem. 1761 — 1765. 40 8 partes , 4 volum.
Florilegium historico- criticum librorum rariorum ,
Gron. et
Brem. 1763. 8 ° 3de Truk.
Specimen Italiae reformatae etc. na zijn dood door H olle beek uitgegeven , Lugd. Bat. 1765. 40.
Behalve deze werken wordt nog van hem vermeld : Over de zalving der geloovigen80, ook schreef hij eene voorrede voor : Hoogste
wijsheid op de hoogten roepende , of verscheiden predikatien
over Matth. V. vs. 6 en 7 , van J. J. U 1 ri c h , Gron. 1735.
Zie E. Hollebeek, in Praefatio Dan. Gerdesii, Specimen Da1724 a. bl. 358, 489, 719,
liae Beformatae; Bo'kz. der gel. Wereld,
1726 a. bl. 506, 629, b. bl. 116, 118, 488, 728, 1735 b. bl. 364,
1736 a. bl. 99, 511, b. 357, 1743 a. bl. 454, 1752, a. bl 199;
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de Academische Programmata te C ron. ; de Jo u g h , Naaml. der Pred. onder
de Classis van Gelded. bl. 307 ; S a x e , Onom. Literar. T. VI. p. 287 ; van
Abkoude, Naamreg. van Ned. Both. D. I. St.I.III. VI ; Ferwerda,
Cat. Univ. 1). 1. St. II. bl. 382 384; Y peij, Geschied. der Krist. Kerk
van de 18de eeui , D. VIII. b1. 169-172, 193; Ypeij en Dermout, Geschied. der .Herv. Kerk , D. III. bl. 361, .zianteek. bl. 185; Brucherus,
Gedenkb. van Stad en Lande , bl. 23, 323; Glasius, Godgel. Nederl. 1). I.
bl. 512-515 , D. III. bl. 658; Muller, Cat. van Portrett. ; Dezelfde,
Cat. van Godgel. Werk.
bl. 122, 123; N ij ho f f, Troisieem Cat. de
Livr. anciens et modern. p. 85.

GERHARD (HuBERT) was een beroemd Nederlandsch beeldhouwer,, die van 1586 tot 1595 in dienst van Hertog Willem
V was. Onder andere werken , van hem in het buitenland
voorkomende , munten bijzonder uit het heerlijke standbeeld
van St Michiel, aan de kerk van dien naam te Munchen,
en de metalen beelderi aan de Augustus-bron te Augsburg.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunst8ch.

GERICKE (JoHANN WERNER) geboren in de Hanoversche
provincie Hildesheim den 25sten Maart 1746 , vestigde zich
reeds vroeg te Middelburg, alwaar hij den 27sten November
1801 overleed. Hij was een bekwaam drijver in metalen en
een verdienstelijk teekenaar.
In 1785 werd hij benoemd tot Directeur aan de Middelburgsche Teeken-Academie , en was tevens onderwijzer bij
dezelve.
Zie Immerzee1, Lev. en /Perk. der Kunstsch.

GERICKE (J. F. C.) , geboren in 1798 , was Doctor in
de wijsbegeerte en letteren , en sedert meer dan gdertig jaren in
dienst van het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Hij maakte
zich bijzonder verdienstelijk als wetenschappelijk beoefenaar
der Javaansche taal. Hijoverleed te Dusseldorp den 15den
Januarij 1857 en was Ridder van de orde van den Nederlandschen Leeuw. Zijne afbeelding bestaat in lithographie ,
doch is , als niet uitgegeven , zeer zeldzaam. Hij scheef:
Bente gronden der Javaansche
benevens Javaansch
leer- en leesboek , met eene woordenlyst ten gebruike bij hetzelve ,
Batavia , 1881, 80.
Schoolboekje ten behoeve van de Javaansche jeugd,
Haarl.
1839. 8°.
Javaansche tabellen , Haarl. z. j. folio.
Leesboek voor de Javanen ; zamengesteld nit stukken des Ouden en Nieuwen Verbonds , Haarl. 1841. 80.
javaansch- Nederduitsch Woordenboek op last en ten dienste
van het Nederlandsch Bijbelgenootschap zamengesteld. Uitgegeyen op uitnoodiging van het Nederlandsche Gouvernement en
verbeterd door Taco Roorda, Amst. 1847. 8°.
A. D. Cornets de Groot, Javaansche spraakkunst. Uitgegeven in naam en op verzoek van het Bataviasche genootschap
van kunsten en wetenschappen , door J. F. C. G e r i c k e , 2de
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verbeterde en vermeerderde nitgaaf gevolgd door een Lee8boek
tot oefening in de Javaansche taal ; verzameld en uitgegeven
door J. F. C. G e r i c k e. Op nieuw uitgegeven en voorzien
van een Nieuw Woordenboek door T. Roorda, Amst. 1843.
8°. 2 stukken.
De eerste druk van deze spraakkunst is uitgegeven te Batavia in 1833 , als 15de deel der Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten eu Wetenschappen ,
ond er
den titel : Javaansche spraakkunst door wijlen A. D. Cornets
de Groot; uitgegeven in naanz en op verzoek van het Batavia8che Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, door J.
F. C. Geri c k e, Directeur van het Javaansche Instituut te
Soerakarta. Bij deze eerste uitgave was geen lee8boek. Dit
lee8boek is door 'I'. R oorda in zijne uitgave bijgevoegd , uit
het eerstgenoemde werk van Geri c k e.
Behalve door deze werken maakte hij zich vooral verdienstelijk , door eene vertaling van den Bijbel in het Javaansch ,
die eene vrucht van volhardenden ijver en werkzaamheid genoemd wordt. Hij hield zich laatstelijk bezig met eene herziene uitgave van het Nieuwe Testament in het Javaansch.
Zie Brinkman, Naaml. van Boek.
van Portrett. ; Alyem. Konst- en Letterb.

bl. 149, 226; Muller, Cat.
1857. bl. 25.

GERLACH I , zoon van Wichard, eerste Voogd van
Gelre , en van eene dochter van Herman, Graaf van Zutphen , volgde zijn vader in het jaar 904 of 910 in de regering op , en voerde het bevvind gedurende zes en twintig
jaren. Zekere berigten zijn er omtrent hem niet bekend. Hij
wordt gezegd groote diensten aan den Keizer van het Duitsche rijk te hebben bewezen tegen de Bohemers , Hongaren
en Slavoniers , en Karel de Eenvoudige tegen zijn neef
o b er t van Anjou ter hulp te zijn gekomen. De tijd van
zijn sterven is ook onzeker. Sommigen melden dat zulks in
931 , anderen in 936 of 937 heeft plaats gehad. Hij was gehuwd met eene dochter uit het grafelijke geslacht van C uy k ,
en liet een zoon , Go d fr i e d, tot opvolger achter.
Zie Arend, Algem. Geschied. des Vaderl.

D. II. St. I. bl. 98.

GERLACH II was in 1076 Graaf van Zutphen, toen hij met
den Utrechtschen Bisschop C o e n r a a d eenbeschermend verbond
aanging tegen Graaf Dirk V van Holland. Met dezen trok
hij naar het slot bij Usselmonde , en sneuvelde in het daarop
gevolgde gevecht. Men noemt hem een zoon van zekeren
Gerard, Graaf van een gedeelte van Hameland ,
Zie van Loon, 'Boucle Hist. van Holt. D. II. bl. 350, 381; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. II. bl. 271; van W4jn, Aanm. en Bijv.
op Wagenaar, D. II. bl. 93, 94, van der Chijs, de Munten van
Boll. en Zeel. bl. 25.

GERLACH was een Friesch priester,, die , met omtrent
vier honderd zijner landgenooten , het vlek of stadje Susel
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bewoonde. Omstreeks het jaar 1144 , toen een groot gedeelte
van hen naar Friesland getogen was ter regeling hunner zaken , werden de achtergeblevenen door omstreeks drie duizend
Slavoniers overvallen. Door een dapperen tegenstand afgeslagen , keerden zij weldra met verdubbelde magt terug, dock
ook toen gelukte het hen niet het stadje te bemagtigen. Eindelijk wanhopende hetzelve door geweld te vermeesteren ,
poogden zij de inwoners door schoone beloften te verschalken. Doch toen dit reeds eenigzins gelukt was, verhief Gerlach zijne stem , en met mannelijke welsprekendheid spoorde
hij zijne landgenooten aan, geen gehoor aan den vijand te
geven , maar pal te staan in de verdediging hunner veste.
Hierop ging hij hen voor , en door slechts een man vergezeld
deed hij wonderen van dapperheid en stootte met eigen hand
vele Slavoniers neder. Eindelijk een oog verloren en eene
wonde in den onderbuik ontvangen hebbende, bezweek nog
zijn moed niet , en andermaal stormt hij op de vijanden in ,
die ten laatste genoodzaakt zijn voor goed of te houden , en
de overwinning aan Gerlach en zijne medestrijders over te
laten.
Zie Sehotanus, Geschzed. van Friesl. bl. 92 ; Sjoerds, Jaarb.
II. bl. 361-363; Arend, Jig. Gesch. des Faded. D. II. St. I.
bl. 165.
D.

GERLACH. (PIETER). Zie PETERSEN (GERLAc11).
GERLACIUS (A NToNIE) was met anderen in 1684 gemagtigd tot het sluiten van een verdrag met Frankrijk.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XV. bl. 243.

GERLACIUS (GERLAcus), geboren te Oldenzaal den isten
Januarij 1696, was de ZOOT1 van Gerlacus Gerlacius,
Predikant aldaar, en van Maria Me ttin g h. Zijn vader
vroegtijdig verloren hehbende, werd hij naar Halle in Saksen
gezonden , studeerde later te Leiden in de geneeskunde en
werd aldaar waarschijnlijk tot Doctor bevorderd. Hij zette
zich als geneesheer te Halle neder, en oefende sedert 1734
de praktijk nit te Ippenburen , waar hij den 7den April 1756
overleed. Ilij schreef een werk over de scheikunde , waarvan
zeker vermaard Hoogleeraar aan eene Duitsche Hoogeschool
als de maker bekend staat , met goedvinden van G e r 1 a c i u s,
die , wars van alien roem , ook bedankte voor het Hoogleeraarsambt in de geneeskunde, hem zoowel in Nederland als in
Duitschland opgedragen. Hij was een liefhebber en beoefenaar der Latijnsche dichtkunst , waarvan in de Boekzaal eenige
proeven voorhanden zijn.
Zie Boekz. der gel. Wereld

1756. a. bl. 641 - 647.

GERLOVEN (AARNOUT bijgenaamd) was een geleerd Rotterdammer , die Deken , Leeraar in de godgeleerdheid en Reguliere kanonik te Groenendale buiten Brussel was , waar hij
den laten Augustus 1442 overleed.
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Zie (van Henasen en van Rhijn) Oudhed. van Schieland, bl. 483.

GERMEZ (ADAM KARELS VAN). 'Lie ZJERMEZ (ADAM
KARELS VAN).
GERMYN (SimoN) werd te Dordrecht den 14den November
1650 geboren, was een leerling van Go d fr ied Schalk e n
en daarna ook van L u d e w ij k Smit s. Hij werd een verdienstelijk bloem- en fruitsehilder,, en vervaardigde ook landschappen , doch wijdde zich later geheel aan den kunsthandel
en leefde nog in 1721.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstseh. ;
Werk. der Kunst:eh.

Kramm, Lev. en

GEROBULUS (JoHANNEs) , wiens eigenlijke naam 0 u dr a a d t was , werd in Junij 1540 te 's Gravenhage , minder waarschijnlijk te Utrecht, geboren. Hij was een der eerste predikers van
de gez uiverde leer hier ter lande. Het eerst dat hij als zoodanig
voorkomt was te Delft in 1566, predikende onder bet kruis.
Van hier moest hij in 1567, bij het meer en meer toenemen
der vervolging , vlugten.
Hij begaf zich naar Emden , waar hij tot Conrector der Latijnsche school werd aangesteld. Indien bet waar is dat hij
daar de Oostfriesche Catechismus in het Latijn vertaalde en
dat die te Emden reeds in 1566 gedrukt is , dan spreekt het
van zelf dat hij reeds in het laatstgenoemde jaar uit Delft
gevlugt is. Hoe dit zij , zeker is het dat G er obulus naar
Nederland werd gezonden , tot verkondiging van de leer. In
1573 was hij althans Scriba der Zuid-Hollandsclie Synode ,
doch het blijkt niet dat hij toen ergens vast aangesteld leeraar
was. Spoedig hierop begeerde hem de Vlissingsche gemeente
tot barer' leeraar , en hoogst waarschijnlijk was hij reeds in
laatstgenoemd jaar , of in het begin van het volgende , als
zoodanig werkzaam.
Bijzonderheden van zijn verblijf te Vlissingen zijn er niet
bekend , dan eene , die het bewijs opleverde dat G er ob u1 u s, bij at zijnen ijver,, ook zijne zwakke zijde had. Zijn gedrag daar gaf aanleiding tot het toepassen der kerktucht op
hem. Hij was namelijk op verzoek der Middelburgsche Predikanten Miehiel Pan neel en Johannes Se u, voor den
tijd van zes weken , aan de gemeente te Brugge (niet volgens
Glasius te Gent) geleend. De Vlissingsche kerkeraads bandelingen van den 2lsten April 1580 bevatten het verlof daartoe. Toen hij nu te Vlissingen was wedergekeerd , werd hem
in de kerkeraads vergadering van den 11den Junij het volgende
opgelegd , „dat hij prediken moest en voor de gemeente sehuld
bekennen van 't vergrijp en de ontstichting, door hem geschied op den maaltijd , na het vertrek van den prins , alwaar
tegenwoordig waren die van den wet, regeerders van den
staat en andere personen , en alwaar de drank hem , G e r obulus, heeft overvallen en hij over tafel is gevonden s la9
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pende ; en daar benevens van de ijdele woorden en gebaren ,
die hij gevoerd heeft tot ontstichting van alle aanwezigen en
anderen die het daarna vernomen hebben."
Men heeft altijd gerneend dat de maaltijd , waarvan bier
sprake is , tijdens bet verblijf van G e r o b u 1 u s te Brugge gehouden is. De schrijver van de Kerkhervorming te Brugge heeft
echter, naar ons inzien , teregt aangetoond , dat die meening
onjuist was , en dat de maaltijd , waarvan sprake is , gehouden is den 13den of l4den April te Vlissingen , toen G e r obulus nog aldaar was. Hoe dit echter zij , G e r obulus nam
zijne boetedoening aan , mits dat hij in die predikatie afscheid
van de gemeente mogt icemen. Dit werd hem evenwel geweigerd , ‘Naarop hij , op Zondag den 12den Junij , de verlangde
boetpredikatie deed , echter niet naar genoegen van den kerkeraad , vermits hij de woorden „bevangen geweest te zijn
door den drank" verzwegen had. Hij weigerde nadere verkiaring en schuldbelijdenis , zeggende dit met geen opzet te
hebben nagelaten. Men liet de reeds genoeg gestrafte prediker niet met rust , en de kerkeraad gaf de zaak aan de uitspraak der classis van Zoutelande over, en deze beval hem
zich aan haar besluit te onderwerpen, en eene schuldbekentenis,
door ziju ambtgenoot Cornelis de H o n d voorgelezen , op den
volgende Zondag met ja te beantwoorden. Hieraan werd door
Gerobulus %Naarschijnlijk voldaan , althans hij was te Vlissingen nog twaalf jaren predikant, totdat hij in 1586 als zoodanig
naar Harlingen vertrok , doch nog in November van hetzelfde
jaar gehoor gaf aan den roepstem der gemeente te Deventer.
Hier wachtte hem eene andere beproeving , want naauwelijks
was hij zijne dienst begonnen , toen Deventer in het begin
van 1587 door Stanley verraden werd , en Ger o b nlus daarbij
al het zijne verloor. Van alles beroofd en ter stad uitgeweken , maakte hij , met den gewezen Burgemeester Joannes
Heijinck en den llopman Bernardus Huete, deel uit
van het gezantschap door de Deventersche ballingen uitgezonden , om bij Koningin Elizabeth te bewerken , dat zij , uit de
inkomsten die de verrader in Engeland bezat , in hun ongeluk zouden ondersteund n orden. Zij keerden echter ongetroost
weder; ja, de Koningin had zelfs hunne brieven niet gelezen.
Er kwam evenwel weder spoedig uitkomst voor G e o r b ul u s,
daar hij nog in 1587 te Harderwijk werd beroepen. Hier predikte hij het Evangelie tot 1590 , toen bij als leeraar door
de gemeente te Utrecht verlangd werd. Het verblijf te dezer
plaatse was voor hem bijzonder belangrijk. Wij zien hem tijdens zijne dienst aldaar toch niet alleen in 1586 door de
Synode van 's Gravenhage afgevaardigd aan P e tr u s Dath en us , die zich toen ander den naam van P e tr us Montanus in
het buitenland ophield en van geloofsverzaking beschuldigd
werd, maar hij was het ook , die in 1593 met Henricus
Caesarius tegen Gerardus Blochoven, hunnen ambt-
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genoot , zware beschuldigingen over afwijkingen in de leer
inbragt , die in het breede door den geschiedschrijver B o r zijn
medegedeeld , en waardoor groote oneenigheid in de Utrechtsche kerk ontstaan is. Den 2] sten April 1598 bedankte Prins
Maurits de staten van Utrecht zeer , dat zij , onder meer
anderen , ook Gerobulus gekozen hadden om te velde gebruikt te worden , zoo wanneer de tijd zulks vereischen zoude.
V oorts stond hij de belangen der gemeente in alle opzigten
voor , ook blijkbaar uit zijne pogingen , in 1600 bij de magistraat
aangewend , om een vierden leeraar te Utrecht te bekomen.
Ger o bulus overleed te Utrecht op den 14den Februarij
1606 , werd in de Jacobi-kerk aldaar begraven en zijne rustplaatst met een vereerend grafschrift voorzien. Hoogst verdienstelijk had hij zich omtrent den voortgang der hervorming is ons vaderland gemaakt , en te midden van vervolging
en strijd pal gestaan , waar anderen zich door gevaren lieten
afschrikken. Moge dan al zijn leven door eenen , ofschoon zeer
vergeefelijken , misstap gekenmerkt zijn , wel verre is het van
ons hem daarom de roem te betwisten , die hem billijkerwijze
toekomt. Zijne vrouw ,Johanna van E ij ek , stierf te Utrecht,
den 3lsten October 1601.
De geschriften door Gerobulus zamengesteld of vertaald
zijn getiteld :
Verklaring van Job door B e z a uit het Latifn in het 1Vederduits over,qezet, Amst. 1600. 4°.
ndreas
Kalender om den Bijbel te lezen ,uit het Latijn van A
Hy perius, Amst. 1600.
Waaragtig verhaal van den staat der gereformeerde kerke ,
die den Zoone Gods binnen Utrecht door 't Evangelium vergadert wort , mitsgaders van alle anderen mindere dingen,tot hulpe
en onderhoudinge van denzelven staat gebruikelijk en in train
risinde, Utr. 1603. 8°. herdrukt aldaar zonder jaar (1801) 80.
Bericht voor de Kranken, Amst. 1616. 8 °.
Behalve deze werken leverde hij een geschrift , waarin hij
den Heidelbergschen Catechismus tegen Dirk V o 1 k e r t szoon Coornhert verdedigde , en gaf hij eene vertaling
van Beza's Paraphrasis Psalmorum (Leiden 1596. 4o.) met
eene opdragt aan Prins Maurits, waarin hij zijne verschillende lotgevallen verhaalt. Ook zette hij in het Hollandsch
over een ander stukje van den reeds genoemden Andreas
Hyperius getiteld : gelegenheid van de nieuwe overzettinge
des Bybels. Op de Synode te Dordrecht van 1578 werd hem
opgedragen de Chronijk van Carion te vertalen , doch of
hij hieraan gevolg gegeven heeft is Diet bekend.
Zie Bo r , Nederl. Von& B. XXX. bl. 735-742 (47-53); Rev ins,
Day. Illzcstr. p. 506, 515 ; van Bleyswijek, Besehrijy. der stad
Delft, bl. 450, 471; van B h e n e n , Regist. der Utr. Pred. bl. 23;
Vrolikhert, Vliss. Kerkhemel, bl. 17-25; Burman, Traject. Eradit. p. 102, 103 ; van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. D. I.
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St. III. V; te Water; Kort Verb. der Reform. van Zeeland,
bl. 165,
265 ; G r e y d a n u s , Naaml. der Pred. onder de Class. van Franek.
bl. 40, 41; Meiners, Oostvriesl. Kerk. Geschied. D. I. bl. 388, 339;
H in16 p en , Hist. van de Ned. overz. des Bijbels,b1. 104; Y p et en De rm o u t , Geschied. der Ned. Herv. Kerk , D. II. bl. 31, davit. bl. 9, 10;
Molhuysen, Leerrede op den 250sten verjaard. van de sticht. der
Dev. Herv. Gemeente ,
bl. 57 noot , bl. 62 noot; Overijss. Alm. voor
oudh. en Letter. 1848. bl. 134, noot; Glasi us, Godyel. Nederl. D.
I. bl. 515, 516, D. III. bl. 658 ; Janssen, de Kerkherv. te Brugge,
D. I. bl. 239, 240, D. II. bl. 188, 189.

GEROLF. Op het artikel van Dirk I, Graaf van Holland,
is reeds met een enkel woord over dezen gesproken. De
berigten der geschiedschrijvers over hem en nog andere
personeii van dien naam zijn zoo verschillend en zoo verward ,
dat het niet mogelijk is uit dezelven een goed of zeker geheel
te maken. Te aanzien van den vader van onzen eersten Graaf
kan evenwel gemeld worden , dat hij , in 889 , het bewind
voerde over eenig grondgebied tusschen den Rijn en Suithardeshaere , en in dat jaar door Keizer A r n u l ph met onderscheidene allodia in en buiten zijn gebied beschonken is ,
waardoor niet alleen zijne bezittingen vermeerderd werden ,
maar ook zijn gezag werd uitgebreid. Behalve zijn zoon Dirk,
die hem opvolgde, en eene dochter Hildegard, bezat hij
nog een noon W a 1 g e r geheeten , aan wien na 's vaders
dood het hewind over het graafschap Teisterband te beurt
viel. Zijn sterftijd is onzeker,, doch wordt in 898 gesteld.
Zie van Loon, Aloude Holt. Hist. D. II. M. 132; Wagenaar,
II. bl. 90-95 ; van Wijn, "'atm. en Bijv. op* W agenaar, D. bl. 39, .40; Arend, Algem. Geschied. des Vaderl.
D. II. St. I. bl. 18-22; van der Chijs, de Munten van Friesl.
Gron. en Drenthe, 131. 48-51; de Munten van Boll. en Zeel. bl. 6.
Vaderl. Hist. D.

GERRARDIJN (JoHAN). Zie GERARDIJN (J0HAN).
GERULPHUS (JoANNEs) , geboren te Hulst , was Vicaris
van het Karthuizer klooster te Leuven, en wordt genoemd in
de Grieksche , - Latijneche en Hebreeawsche letteren en dichtkunde ervaren. Hij overleed den l2den Augustus 1605 en
schreef de volgende werken , die wij echter niet weten of zij
door den druk zijn bekend gemaakt :
Liber Sententiarum.
Res gestae magi* celebrium S. S. Belgii , Martyrium Cartusianorum
, tempore Henrici VIII.
Ecclesiastes et proverbia Salomonis.
De obedientia libellus.
ZieSweertius, AM. Belt'. p. 428 ; Foppens, Bilbl. Belt'. p. 646.

GERRETZEN (WTLLEM) was een bekwaam schilder te
Hoorn , die aldaar in het begin der zeventiende eeuw bloeide ,
en de leermeester was van Jan J o s e p h s z o o n van
Gooy en.
Zie Kramm, Lev. en ll'erk. der Kunstsch.

GERRITIUS (FRANCISCUS) behoorde tot het verbond der
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Edelen en werd door Alva gedagvaard om zich te verantwoorden. Meerdere bijzonderheden zijn er van hem niet bekend.
Zie te Water, Hist. van het verb. der Edel.

D. II. bl. 413.

GERRITS (CoRNELB) , te Veere geboren en waarschijnlijk
de zoon van Gerrit C or n elissen, eerst koopvaardijschipper en later Kapitein-Luitenant, was een commissievaarder,,
en voerde in 1707 het bevel op het schip Neptunu8 van 40
stukken , behoorende aan den Heer Thomas B o u r s s e,
koopman te Middelburg. Hij ontraoette op een zijner togten
in Maart van genoemd jaar,, ten zuidwesten van de Sorlings ,
het Fransche koningsschip le Bourbon , behoorende tot het
eskader van den Vice-Admiraal Du Quesne, voerende 54
stukken en gekommandeerd door den Graaf D' A r q ui n. Het
is niet zeker wie van beiden het eerst aangevallen heeft , ofschoon het berigt , dat Gerrits de Bourbon nagejaagd heeft,
het meest waarschijnlijk is. Hoe dit zij , er ontstond tusschen
de beide bodems een hardnekkig en bloedig gevecht, dat
gedurende geruimen tijd volgehouden en van zoo nabij geleverd werd , dat zij gelijk G err it s zelf schreef „het wit van
des anderen oogen zagen". De strijd bleef evenwel onbeslist
en had nog geruimen tijd kunnen voortduren , indien niet de
dappere Pieter Ham ers, mede een Zeeuwsch commisvaarder , te Veere geboren en bevel voerende op de Concordia
van 28 stukken , j uist ter goede ure was komen opdagen , door
wiens komst de Graaf D' A r q u i n zich weldra genoodzaakt
zag den koninklijken standaard te strijken. Het veroverde
schip werd kort daarna in zegepraal binnen Zeeland gevoerd
en de Raad der Admiraliteit besloot den 2den April 1707
„dat, tot eene onsterfelijke erkentenisse van die herolque daad ,
aan ieder der beide veroveraars zou worden vereerd een zilveren vergulden Kelk of Kop , op welk eene zijde het gevecht
verbeeld , en wiens andere zijde met een toepasselijk opschrift
versierd was".
Dat opschrift luidde ald us :
AE. S.
Cornelis Gerrits et Petrus Hamers, postquam navigiis multum levioribus praegrandem Gallorum navim bellicam
le Bourbon dictam , plurimo milite , quinquaginta quatuorque
tormentis valide instructam repulere , vicere , abduxere , Cali cem hunc aureum utrique victori , virtutis praemium , caeteris incitamentum donare decrevit Senatus Rei maritimae
praefectus in Selandia. MDCCVII.
dat is , Ter eeuwige nagedachtenis.
Nadat Cornelis
Gerrit s en Pieter II amers met hunne veel ligtere schepen het zeer groote Fransche oorlogsschip , genaamd le Bo urb o n, met veel manschappen voorzien en 54 stukken geschut ,
sterk gewapend , afgeslagen , overwonnen en opgebragt hebben ,
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heeft de Raad der Admiraliteit in Zeeland besloten , aan beide
de overwinnaren , tot belooning hunner dapperheid en aansporing voor anderen , dezen vergulden kelk te schenken. 1707.
Bij (lit geschenk was een op perkament geschreven brief
gevoegd , van welken bet zegel der Admiraliteit afhing, en
waarin het ten hunnen opzigte genomen besluit vervat was.
Het veroverde schip werd door Thomas B o u r s s e eerlang
ter kaapvaart uitgerust , en onder den naam van de Gekroonde
Burg tegen den vijand in zee gezonden.
Zie de la Rue, Staatk. en heldhaft. Zeel. bl. 173-175, 179;
de Jon ge, Geschied. van het Ned. Zeewez. D. IV. St. II. bl. 475-478.

GERRITS (PIETER), waarschijnlijk een breeder van den
voorgaande , was mede een dapper zeeman , die zich in de jaren 1705 , 1706 en 1707 zeer verdienstelijk maakte , door
het veroveren van verscheidene vijandelijke kapers.
Zie de Jonge,
bi. 474.

Geschied. van het Ned. Zeewez. D.

IV. St. 1I.

GERRITS (HoiTE) was een dweeper , die op het einde der
achttiende eeuw te Franeker woonde. Hij verklaarde openlijk
overtuigd te zijn van het gevoelen van zekeren Johan A sg ill in Engeland, hetwelk leerde dat elk mensch, zoowel naar het
ligchaam als naar de ziel onsterfelijk was , wanneer hij slechts
het geloof in den hoogsten trap oefende, nademaal Christus ,
ook door zijnen dood , ons van den ligchamelijken dood verlost heeft , en dat de oorzaak van den anders algemeenen
dood der menschen alleen daarin te vinden zij , dat het bun
aan het ware heldengeloof ontbreekt. Hij grondvestte dit zijn
gevoelen op des Zaligmakers gezegde Job. XI: 26. Ben iegely k
die in my geloof€ zal niet sterven in eeuwigheid.
Zie Ypeij, Sark. Geschied. van de 18de eeuw , D. X. bi. 606, 607.
GERRITS (SIBREN). Zie VOMELIUS (SIBRANDUS.)
GERRITS (SoETJEN), geboren te Rotterdam , schreef:
Nieuw Gheestelyk Liedt-boecxken , inhoudende veele sticklelij cke Liedekens , ghelogen uyt den Ouden en de Nieuwen TeeGerrits.
tamente , door een blinde dochter , ghenaemt S o etj e n
Hier zijn achter 't .Register noch by ghevoeght sommige suchtelicke Liedekens , enz. Haarlem , 1592. 160. In dat formaat
herdrukt Enkhuizen 1607 , Alkmaar 1609 , Hoorn 1618 ,
1621 en 1632.
2de afdeel. bl.
Zie Cat. van de Bibl. der Doopsgez. Gem. te Amst.
58 ; Muller, Cat. van Godgel. Werk. Supplern , bl. 22.

GERRITS (Vaou), afkomstig van Medemblik , schreef :
Nieu Gheestelyk liedtboecxken , Alkm. 1619. 160.
Zie ColIot d'Escury, Hull. roem. D. IV. St. II. Aant. bl. 460;
van der Aa, Woordenb. van Ned. Dicht. D.. II. bl. 169.

GERRITSE (FRANs), ook Gerrit s of Ger ritsz, was
brouwer en burgerhopman te Utrecht en een ijverig aanhan-
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ger van den Burgemeester Pr o u n in g van De v en t e r. Ten
einde deze bij de verandering van de magistraat te Utrecht
als zoodanig te behouden , hadden eenige Leicestersgezinden
G err it s e naar Engeland in 1588 gezonden , orn zoowel van
den Graaf als van de Koningin brieven aan den Graaf v a n
Me u r s te erlangen. Herhaalde malen reisde G e r r i t se heen
en weder , en was zoo wel gezien bij Leicester, en „deed
so wel sijn devoir in 't vercrijgen van syne begheerte ," dat
hij met de verlangde brieven van de Koningin en van den
Graaf, geheel overeenkonastig de begeerte zijner zenders ,
terugkwam.
Zijne ijverige bemoeijingen ten behoeve van genoemden
Burgemeester kwamen hem duur te staan. Bij de onlusten ,
kort daarna te Utrecht uitgehroken , werd hij door zijne muskettiers verlaten en was hij genoodzaakt te viugten. Hij bereikte
gelukkig zijn huis en verstak zich in een hooiberg. Maar
door eenige burgers achtervolgd , was hij genoodzaakt te voorschijn te komen , wilde hij niet door het steken met de rapieren in bet hooi gekwetst worden. Men nam hem als aanhanger
van Leicester gevangen , en bragt hem met levensgevaar
op het stadhuis en van daar in de gevangenis. Later onder
borgtogt ontslagen , kwarn hij er bij het ingestelde onderzoek
orntrent zijne handelingen met eene boete, van honderd gulden at
Zie Bor, Nederl. Oorl. B. XXIV. bl. 306 (315), B. XXV. bl. 329
(14), 345 (26), 350 (29).

GERRITSE (GERRIT) , afkomstig van °tidewater, was een
vrijbuiter in den oorlog tegen Spanje , en behoorde waarschijnlijk tot het scheepsvolk van Ni c ola a s R uychave r.
Hij werd door Alva gebannen , en zijne goederen verbeurd
verklaard bij sententie van den 16den April 1572 , als beschuldigd van het ontstelen van vijfhonderd daalders aan een koopman , en het deelnemen aan de plundering van het marktschip
van Antwerpen naar 's Hertogenbosch.
Zie Marcus, Sent. van den Hert. van Alva ,
gen, Gesckied. der )Vatergeuz. bl. 238.

bl. 242 ; van Gronin-

GERRITSEN (HENDRIK) was in Zeeland geboren en werd
in 1644 op de , door Lo dew ij k de Geer, ten behoeve der
Zweden uitgeruste hulpvloot, onder den Admiraal Ma e r t en
T h ij ssen, als Vice-Admiraal aangesteld , terwijl B 1 o m G e rrit s e n , waarschijnlijk zijn bloedverwant , tot Schout bij nacht
verkozen werd. Hij bewees als zoodanig aan Zweden zulke
gewigtige diensten , dat hij in 1658 in den Zweedschen adelstand werd verheven en den naam van Sj obj elm verkreeg.
Zoozeer was hij aan zijn nieuw vaderland gehecht , dat , toen
hem in 1658 het bevel werd opgedragen over den voortogt
der Zweedsche vloot , in den strijd tegen de Nederlanders en
Denen , hij geen bezwaar vond zijne voormalige landgenooten
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te helpen bestrijden. Gedurende den strijd in den Sont werd
zijn schip deerlijk geteisterd , en was hij een der eersten die
gedwongen werden te wijken. Hij was in het wetenschappelijke
niet onbedreven , en had eene kaart van den Botnischen zeeboezem gemaakt , welker uitgave echter de Zweedsche regering
niet veroorloofde.
Zie de Geer van J atfaas, Lodewijk de Geer van Finspong en
Leufsta , 3de uitgave , bl 33, 96 ; Collot d' Escury, Holl. roem ,
D. II. Aant. bl. 294, de Jon ge, Geschied. van het Ned. Zeewez.
D. II. St. I. bl. 254, 255.

GERRITSSZ (CoRNELls) , geboren te Woerden , had het
land als soldaat te water en te veld gediend, en was in 1623
schrijnwerker te Rotterdam , toen hij door A driaan van
D ij k , gewezen Secretaris van Bleiswijk , werd overgehaald om
deel te nemen aan den moordaanslag tegen Prins Maurits.
Na het ontdekken van het complot bekende hij zijne schuld ,
en hij werd mitsdien bij seiitentie van den 27sten Februarij
1623 veroordeeld om onthoofd te worden. Zijn hoofd werd
op eene staak gesteld , zijn ligchaam gevierendeeld en op de
vier hoeken van den Haag gehangen , terwijl zijne goederen
werden verbeurd verklaard.
Zie Sententien : Bij den Hove van Hollant ghearresteert jeghens
CornelisGerritssz,gheboorenvan Woerden;
Harman Harmanssz
van Emden enz Ghepronuncieert ende gheexecuteert in 's GravenHaghe, den 27 Februarij 1623. In 's Gravenhage 1623. 40 ; Nijhoff,
Bijdr. voor Vaderl. Geschied. en Oudheidk.
D. VIII. bl. 142 noot.

GERRITSZ (ADRIAAN) was een stuurman , aan wiens nagelaten weduwe , A 1 y t Me y n a e r t s, op haar verzoek, ingevolge
Resolutie der Staten van Holland van den 5den Julij 1585 ,
verleend werd een octrooi voor acht jaren „omme in druck
te mogen uytgegeven seeckere kaerten , instrumenten ende
andere practiquen de zeevarende konst aengaende , bij haer
man zalig: gepractiseerd ; gemaakt ende achtergelaten.
Zie de Navorscher, D.

IV. .80/. bl. XCVIII.

GERRITSZ (CoENRAET) was een glasschilder te Deventer ,
die zich tusschen de jaren 1604 en 1605 als zoodanig te
Utrecht vestigde.
Zie Kramm, Lev. en perk. der Kunstsch.

GERRITSZ (DANIEL). Nadat hij te voren lange jaren op
zee had gevaren en vreemde landen had aangedaan , nam hij
in 1598 als Kommandeur deel aan den togt van Oli vi er
van N o o r d , rondom de aarde. Bij het Prinsen-eiland , gelegen op de westkust van Afrika , gekomen , waar hij zeide
vroeger ook geweest te zijn , droeg hij de vredevlag en zette
het eerst voet aan land. Met nog drie andere bevelhebbers
werd hij door een Moor , die Portugeesch sprak , naar een fort
geleid , eerst vriendelijk onthaald , doch vervolgens door de
Portugezen verradelijk op het lijf gevallen en vermoord.
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Zie Nederl. Reizen,

D. II. bl. 149, 150.

GERRITSZ (DIRK) , Doopsgezind leeraar te Wormerveer ,
schreef:
Twee torte vermaenbrieven aen 8ijn kinderen , Hoorn , 1629. 12°.
Zie Zaanl. Jaarb. 1853. bl. 38 ; Catal. van de Bibl. der Doopsgez.
Gemeente te _elms& bl. 13.

GERRITSZ (DIRK) , geboren te Enkhuizen , was een bekwaarn zeereiziger,, die , voornamelijk om zijne reizen naar China ,
den naam van Dirk G e r r i t s z China verkregen had. Hij
nam als Otlicier deel aan den togt van Jakob M a h u in
1598 , die ten doel had om den door M a g ell a an gevonden
doortogt naar Indie op te nemen. Na het overlijden van M a h u,
werd hij bij de verandering, welke toen onder de bevelhebbers der vloot voorviel , Kapitein op het jagt de blijde
boodschap , hetwelk S eb ald de We er dt te voren gevoerd had.
In den storm , die in September 1599 de vloot teisterde ,
waren twee schepen , waaronder dat van Dirk Gerritsz, op
de kust van Chili verwaaid , en in zoodanige ellendige toestand gebragt , dat men , op zijnen raad , besloot naar Japan
te zeilen , alwaar men hoopte eene voordeelige markt voor
de lakens , welke een gedeelte der lading uitmaakten , te zullen vinden. Deze raad gaf aanleiding tot onzen handel met
Japan. G erritsz mogt er echter niet komen , en vond zich genoodzaakt naar Chili terug te keeren. Het verhaal luidt, dat
hij , op 640 zuider breedte gekomen zijnde , een groot land zou
ontdekt hebben , hetwelk zich in de rigting van de Salomons
eilanden uitstrekte. Het was bergachtig , hedekt met sneeuw ,
en geleek naar de kust van Noorwegen. Deze eerste ontdekking van het land aan den Zuidpool geraakte , daar G e r r i t s z
niet meer in Nederland terugkeerde , in vergetelheid e n
werd Lang betwijfeld , tot dat het in het begin van deze eeuw
door den Engelschen kapitein Smith is weder gevonden en
sedert wederregtelijk Nieuw Zuid Shetland genoemd wordt.
Na het verlaten 'van Santa Maria , waar hij gehoopt had eenige
van zijne lotgenooten terug te vinden , trok Gerritsz naar
Valparaiso, om zich van levensmiddelen te voorzien. her viel
hij in handen der Spanjaarden , waarbij aan de beenen
gewond werd. Men voerde hem gevangen naar St. Jago , alwaar hij in de gevangenis gestorven is.
Zie Bennet en van W ij k, Nederl. Zeereiz. D. IV. bl. 75 ; Dezelfbl. 69-71; Moll, Zeetogten der
den , Verk. over de Nederl. ontdekk.
Nederl. bl. 20, 116-118, 180 ; Biograpk. Universelle . T. VIII. p.
229, 230 ; Berghans, !Vat men van de aarde meet , D. I. bl. 241.

GERRITSZ (FREDERIK) was een kunstschilder te Hoorn ,
van wien evenwel geene werken bekend zijn. Hij behoorde
tot den aanzienlijken stand , en was in 1586 weerttneester en
in 1602 bewindhebber der Oost-Indische Compagnie.
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Zie K ram m , Lev. en Werk. der Kansisch.

GERRITSZ (HEssEL) was een kaartmaker te Amsterdam ,
die aldaar in 16:5 woonde. Ons is als zoodanig geen werk
van hem bekend. Hij verkreeg den 27sten Januarij 1618 octrooi voor zijn werk van de Staten-Generaal. Men meent dat
het graveerwerk , hetwelk met de letters H. G. geteekend
voorkomt, mede van zijne hand is.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GERRITSZ VAN EMBDEN (JAN), waarschijnlijk alzoo
genaamd omdat Emden zijne geboorteplaats was, waar hij
den 30sten April 1560 het eerste levenslicht aanschouwde. Op
zestienjarigen leeftijd vestigde hij zich te Appingadam , waar
hij in 1596 tot Doopsgezind leeraar werd verkozen. her
was hij gedurende negen jaren met den grootsten ijver werkzaam. In 1606 vertrok hij naar Haarlem , bediende er mede
de gemeente , maar na te vergeefs gepoogd te hebben de
twisten aldaar bij te leggen , vertrok hij reeds in het volgende jaar naar Pruissen, om aldaar de gemeenten rond te
reizen en te stichten. De gemeente te Dantzig verzocht hem
dringend zich daar rirtet der woon te vestigen , en hij gaf aan
dit verzoek gehoor was er met veel vrucht werkzaam en
overleed er den 7den April 1 617. HO schreef:
►epredickt onder de Doo_psgheriff Stichtelyke Predicatien
zinde vereenigde Gemeente in Pruyssen ,
Amst. 1650. 80 2de
uitgave met portret.
De tijd der eerste uitgave schijnt onbekend. Achter de
tweede zijn geplaatst, behalve Twee brieven , Drie evangelische
Predikatien, alsmede Stichtelyke Gebeden en Meditatien, dewelke mede ter zee gebruikt kunnen worden, Men
wil echter
dat deze gebeden en de drie predikatien het werk van Hans
de Ries zouden zijn.
Een Vermaen Boeckjen om also door het rechte gelove, ende
het beleven van Gods woord te komen, door Gods genade,
tot de nienwe wedergeboorte , met
42 Schriftuurlycke Liedekens , Amst. 2de druk 164.8. 8°, 3de druk ald. 1655. 8°.
De afbeelding van Jan G e r r i t s z van Embden ziet het
licht.
Zie Blau p ol ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Groningen enz.
D. I. bl. 58 , 59 , 64; Muller, Cat. van Portrett. bl. 93 ; eat. van
de Bibl. der _Doopsgez. Gemeente te Anat.
bl. 17, 58 ; Muller, Cat.
van Godgel. !Perk. Supplem. bl. 42 , 72.

GERRITSZ (JAN CORNELIS) was een weesjongen van Wormer, die zich als Vrijbuiter, in den vrijheidskamp tegen Spanje ,
meermalen verdienstelijk maakte, en zich met roem overlaadde.
Inzonderheid deed hij dat bij den aanslag der Spanjaarden
op zijne geboorteplaats den 25sten Februarij 1575. Hij was ,
zoo luidt het verhaal dat de Hier Honig ons geeft, steeds
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in het heetste van den strijd. Wonderen van dapperheid werden door hem verrigt. Eindelijk brengt een der vijanden hem
een diepe hoofdwonde toe. Het bloed gust den wakkeren
knaap over het gelaat , mar te sneller vloeit het ook door
zijne aderen. Woedend zwaait hij het zwaard om zich heen ,
en weet door de hem omringende vijanden heen te breken.
Terwijl de zijnen terug wijken , rukt hij zich den doek van
den hals en vangt zoo op nieuw het gevecht aan. Nu beginnen ook de soldaten van R u y c h a v e r te wijken , en dezen
laatsten steun zijn dorp te zien ontzinken doet zijne woede
ontvlammen ; hij stort zich op nieuw te midden der vijanden ,
doch een Spaansch bevelhebber beveelt hem smalend zich over
te geven. Dat kon de dappere niet dulden , en zich voorover
buigende slaat hij den hopman het hoofd af, werpt zich op
dat hoofd en weet met zijnen buit Purmerende te bereiken ,
waar hij dien aan So noy brengt.
Zie Honig,

Geschied. der Zaanl.

D. I. bl. 113 , 167 , 168, 204 ,

D. II. Aanteek. bl. 11.

GERPITSZ (LUBBERT) werd te Amersfoort in 1535 geboren. Omtrent zijne afkomst en opleiding schijnen geene
berigten voorhanden te zijn. Hij werd leeraar bij de V1aminger Doopsgezinden te Hoorn en door Dirk Phi lips tot
Oudste bevestigd. Wanneer dit plaats had wordt niet gemeld.
In 1567 werd hij als zoodanig met zijn ambtgenoot J a n
Willem s z uitgekozen om de twisten tusschen de Friezen
en Vlamingen te beslechten. Omstreeks 1578 beschuldigde
men hem van vrijzinnige gevoelens omtrent sommige leerpunten , ten gevolge waarvan hij met zijnen aanhang als afvalligen van de oude leer beschouwd werd en in 1589 in den
ban werd gedaan.
Dewijl zeer velen hem bijvielen , zoo ontstond onder zijne
leiding eene nieuwe partij , waartoe zelfs ook sommigen overtraden , die hem vroeger hadden helpen verbannen. Hij werd
nu het hoofd van de zoogenaamde zachte , slappe of jonge
Friezen , die zich in 1593 met de Waterlanders te Hoorn
vereenigden. Hij vertrok omstreeks genoemd jaar als leeraar
der Waterlanders naar Amsterdam , was er met ijver werkzaam
en overleed er in 1612. Zijne afbeelding , door Mierevelt
geschilderd , ziet het licht. Vondel vereerde dezelve met
een lofdicht. Hij was , naar het oordeel van den Heer B1 a up o t ten Cate, een man , die door zijn invleed velerwege den
vrede in het genootschap heeft bevorderd ; onvermoeid werkzaam ,
om den geest van bittere partijschap en bekrompenheid , dien hij
zelf bij treurige ondervinding had leeren kennen , te blusschen.
Verder muntte hij uit in bekwaamheid en ijver , en was hij
van een zachten en inschikkelijken aard , gelijk zijne geschriften getuigen. Hij hanteerde ook de Tier, doch uit zijne dichterlijke voortbrengselen bleek meer zijne hartelijke welmee-
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nendheid en zucht voor de liefde vrede en eensgezindheid ,
dan zijn dichterlijk genie. Van hem ziet het licht:
Sommighe Christelycke Sendt-Brieven ghesonden aen diversche
ghemeenten : ook aen eenige particuliere Personen , enz. 3de druk ;
verbetert en vermeerdert met vier brieven. _Ende een Tractael
van de uytterlycke Kercke, Haarl. 1646 8°.
Verzamelinge van sommige aandachtige, en leerachtige geestelijke Lidekens , en Psalmen Davids, nit eenige Boeken, die to
vooren gedrukt zijn, to zaamen gevoegd , met nog eenige Liedekens , die nooit in druk geweest zijn, dewelke tot Gods eere,
zoowel in 't vergaderen der predikatien, ale in 't scheiden gezongen mogen worden, Amt. 1597. 8°.
Verantwoordinghe op die seven Artyckelen, daer hij om gebannen is, Amst. 1591.
Met Hans de Ries stelde hij op de Waterlandsche Confessie of Belydenis , die in 1610 verschee n.
Zie _dank op de Geschied. der Mennon. van H. Schyn, D. III. St.
I. bl. 15, 24 ; van der A a , Nieuzo Woordenb. van Ned. Dick& 1). II.
bl. 169-171 ; Kist en Royaards, Ned. Arch. voor Kerk. Geschied.
1). IV. bl. 270, 282 ; Bla upot ten Cate, Geschied. der Doopsgez.
in Holl. enz. D. I. bl. 112, 113. 126, 208, 259, 322, 385-389;
Muller, Cat. van Portrett. bl. 93 ; Cat. van de Bib. der Doopsgez.
Gem. le Anis& 2de afdeel. bl. 13 ; M ul ler, Cat. van Godgel. Werk.
Suppl. bl. 72.

GERRITSZ. (REIJER) was een bekwaam kunstschilder en
misschien ook glasschilder , te Amsterdam geboren , en in het
midden der zestiende eeuw te Leeuwarden woonachtig.
Zie K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstseh.

GERRITSZOON (GERRIT). Zie ERASMUS (DEsIDERIus).
GERRITZ. (GERRIT) was een glasschilder , die in 1605
een glas schilderde voor de kerk van Woudrichem.
Zie Kramrn, Leven en Werk. der Kunstsch.

GERRITZMA (Pao) werd te Wirdum in Friesland geboren en was een zeer bekwaam meetkundige. Hij heeft eenige
werken geschreven , die evenwel niet het licht hebben gezien.
Hij stierf omstreeks 1540. Misschien is hij dezelfde , die in
1539 voorkomt als Grietman van Leeuwarderadeel.
Zie*Suffridus Petrus, de Scriptor. Fris. p. 148, 149; van Smin i a , Nieuwe Naaml. van Grietmann. bl. 24 ; E k a m a , Orat. de Frisia
p. 13 Collot d' Escury,
ingenior. Mathematic. inprim. .fertili,
Roll. roem, D. VI. St. I. bl. 37.

GER VAIS (P. J.) was de vlagkapitein van den Sellout bij
Nacht van Kinsbergen op de Jupiter van 74 stukken gedurenden den togt in de Middelandsche zee in 1784 , en
voerde in 1794 het bevel over het wachtschip Primes Louisa
van 56 stukken aan het Nieuwe Diep. Later , in 1797 . , was hij
lid van den krijgsraad , die over de zaak van den Sch out bij
Nacht Lucas vonnis moest vellen , en in het laatst van dat j aar
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had hij zitting in den Hoogen Zee- krijgsraad als Schout bid
Nacht , tot onderzoek van het gedrag der Zeeofficieren in
den slag van den 1 lden October 1797. Het is mogelijk dat
hij gedurende dit regtsgeding , dat zestien maanden duurde ,
is overleden.
Zie de Jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez.
389, 562, St. II. bl. WO, 252.

D. VI, St. I. bl.

GERWEN (JoNAs vAN) , rederijker en welligt geneesheer
te Haarlem , schreef:
Welcompel by de intrede in 1614 , geplaatst in de Springhader , in verscheiden antwoorden der Redenrifthe Yonghen, op
de uitgegeven Caerte der Iiiiingaerd-rancken binnen Haerlein.
Geluckwenschingen over den eeuwigen Vrede enz. Leid. 1648.
Zijne zinspreuk was: Bout dat goet is.
Zic Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.;
Tiele, Bzbl. van Pamfl. bl. 402.

Muller,

Cat. van Portrett.;

GERWEN (JAN vAN) , bock v erkooper te Dordrecht , schreef:

J. van V ondel's danleydinge ter Nederduyische Dichtkunde , in Poezy , Dordr. 1749. 4°.
Zie 'van Abkoude, Naamreg van Ned. Boek.
sen Geysbeek, Woordenb. van Ned. dichters.

D. I. St. III; Wit-

GESELIUS (CoRNEws), of van Gesel, wiens of komst
en geboorte onbekend zijn , daar hij niet dezelfde is met zekeren Korn elis van Gezel Aartsz, van wien Bale n
meldt dat hij in 1572 te Dordrecht geboren en gedoopt is.
Na tot proponent bevorderd te zijn, werd hij in 1605 predikant te Strijen en nog in dat jaar te Rotterdam , waar hij
zoowel de Nederduitsche als de Waalsche gemeente bediende.
In de kerkelijke twisten tusschen der Remonstranten en
Contra-Remonstranten was hij een ijverig aanhanger der
laatsten , en alzoo een hevig tegenstander van at zijne ambtgenooten , waaronder ook N i c o 1 a a s 0 r e v i n c h o ven, dien
hij zoowel op den predikstoel als elders tegensprak en met
wien hij , daartoe door de regering van Rotterdam uitgenoodigd , eene broederlijke conferentie weigerde te houden. Hij
geraakte door een en ander in groote moeijelijkheid , te meer
door dat de magistraat den Remonstranten was toegedaan.
Nadat Geseliu s meermalen was aangemaand den vrede niet
te storen , en zich te onthouden van hatelijke uitdrukkingen
op den kansel tegen andersdenkenden , besloot de regering,
om verdere scheuring voor te komen , hem in October van
het jaar 1611 te ontzetten , met verbod van eenige kerkelijke
diensten binnen de stad en Naar gebied te verrigten. Toen
hij zich evenwel hier tegen verzette , met de hem getrouw geblevenen geheime bijeenkoinsten hield en zich en zijne aanhang eene kruiskerk noemde , werd hij in Februarij 1612 uit
de stad gebannen. „Ik wil en zal uit den stad niet gaan , of
zij zullen mij met de stadsdienaars daar uit leiden" was zijn
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antwoord op hunne aanzegging ; en toen hij binnen den hem
gestelden termijn van acht dagen niet ging , had die uitzetting op den 14den Februarij 1612 des morgen tusschen 5 en
6 ure , door den Baljuw en eenige dienaren buiten de Delftsche
poort plaats. Vier dagen later verontschuldigde zich de regering over deze handelwijze , in een schrijven aan alle vroedschappen der steden van Holland en West-Friesland , doch
moest toch later daarover het misnoegen van Prins Maurits
ondervinden.
G e s e 1 i us verdedigde zich sedert zijne uitzetting in de
hieronder genoemde en gedrukte geschriften , en predikte vervolgens te Delftshaven , te Schiedam en in de omliggende dorpen , aldaar zijne aanhangers uit Rotterdam bij zijne predikatien
en aan het avondrnaal kwarnen , wien door de Remonstranten
den naam van Slykgeuzen gegeven werd. Nog in hetzelfde jaar
van zijne uitzetting werd hij tot predikant te Edam beroepen ,
waar hij in 1613 overled
Van hem gingen in druk uit de volgende geschiften :
Cort Bericht van de Redenen , om de welcke de Heeren
Burghemeesteren , Raden ende Vroetschappen der 8tede Rotterdam Cornelium Geselium ghetrouw dienaer J. C. niet
alleen van zynen dien8t gedeporteert , maer daer en boven ook
wt hare Stadt hebben doen leyden . . . Mit8gadere
Cornelii
G e s e 1 i i Teghenbericht op de8elve redenen ens. A. 412.
Proefken van de schadelycke ver8chillen over de Chri8telijcke
8alichmakende leere , door de welcke de ghereformeerde Kercke
van Rotterdam ende vele andere . . . . ellendichk ck worden beroert: Kortelijck . . . beechreven ende verclaert door
Cornelium G tr e s e l i u m, .Herder der Gem. C. voor dezen tot Rotterdam , ende tegenwoordig tot Edam,
Amst. 1613.
Vooraf gaat een Waer8chou brief aan Burgemeesters en
Vroetschappen — en een Toe eyghenbrief aan de gemeente
van Rotterdam , gedagteekend 4 Mei.
Corte waerachtighe onderrichtinghe ofte be8chijvinghe van de
proceduren ende handelinghen der heeren Burghemee8teren ende
vroet8chappen der 8tadt Rotterdam , ende der predicanten , met
8ommighe ouderlivhen van de Duyt8che kercke aldaar. Teghen
Cor nelium Geselium, Dienaer der ghemeynte Chri8ti eertyd8 tot Rotterdam, nu tot Edam. Door den8elven , tot noodtwendighe verantwoordinghe , ende ontdeckinghe der waerheyt der
sake , ende tot onderwij8 derghener die van deselve niet wel of
onrechtelyck bericht moghen we8en, te 8amen qe8telt.
1614.
-

-

Zie Baudartius, Memorien, B. I. bl. 87; Uytenbogaert, Kerck.
hist. bl, 579-588; Trigland, Kerck. Gesch. bl. 613-619; Brandt,
Hist. der Reform. D. II. bl. 180-183, 280 , 341 ; Soerm a n s, Kerk.
M. 20, 79; Balen, Beachrijv. van
Reg. der Pred. van Zuid-Holl.
Dordr. bl. 135, 667, 805, 1063; Regenboog, Hist. der Remonstr.
bl 107, 109, I10, 114; Wagenaar, Faded. Hist. D. X. bl. 55, 56;
Kok, Fader!. Woordenb. 1). XVII. bl. 376, 377 ; Kist en Roya a r ds,
1). III. bl. 246 ; van Harderwijk,
Ned. Arch. voor Kerk. Geschied.
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Naaml, der Pred. te .Rotterd.
bl. 22, 23, 122; Glasius, Godgel.
Nederl. D. I. bl. 516, 517; Tiele, Bibl. van Pam'lett. D. I. bl. 129,
139; de Navorscher , 1859. bl. 130.

GESPERDEN (JOHANNES THEODORUS VAN) schreef een too-

neelstuk getiteld :
Het wankelbaar fortuyn van Cresus,

1636.

Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.

GESSCHER (DAVID VAN) wend in 1736 te Amsterdam
geboren , waar hij later heelmeester en Lector in de chirurgie
was. Hij maakte zich door zijne veelvuldige werken en geschriften zeer verdienstelijk , maar was volgens het oordeel
van deskundigen meer theoreticus dan goed praktisch operateur. Aan hem en aan Hermanus Gerardus Oosterdijk
komt de eer toe der uitvinding van de vereenvoudigde tabaksklisteerpijp in 1767; ook was hij medeoprigter van het genootschap ter bevordering der heelkunde in zijne geboorteplaats ,
waar hij den 24sten Mei 1810 blind en arm overleed. Hij
was lid der provinciale en stedelijke commissien van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt , terwijl een aantal geleerde
genootschappen en maatschappijen hem tot lid verkozen. Zijne
afbeelding ziet het licht. Van hem zijn de volgende werken
en geschriften in het licht gegeven :
Waarneming van eene amaurosis met zonderlinge gevolgen.
In de Verh. van het Prov. Utr. Gen : van Kunst. en Wetensch.
1781. D. I. bl. 231.
Waarneming van een aanmerklijk beenbederf des borstbeens.
In dezelfde ITerh. 1781. D. I. bl. 231.
Zonderlinge ontaarding van he beengestel , bij eene hoogbejaarde vrouw. In dezelfde Verh. 1781, D. I. b1. 228.
Beschrijving van eene weeragtige bekorsting van de schenen kuitbeenderen in eene versterving. In de Verh. van de Holl.
Maatsch. der Wetensch. te Haarl.
1782, bl. 139.
Verhandeling over de uitgestrektheid der insnigingen in ettergezwellen. In dezelfde Verh. 1773. bl. 491.
In dezelfde
Beschrijving eener ontwrigting van het difebeen.
Verh. 1782, bl. 136.
Beschrijving van een bijna geheele toesluiling van de pisweg.
In dezelfde Verh. 1782 , bl. 154.
Beschrijving van verscheiden wonden, kneuzingen,beenbreuken
en ontwrigtingen , 62:j een en denzelfden lij der. Met afb. In
dezelfde Verh. 1782 , bl. 141, 142.
Beschrijving eener zeer groote en verouderde zakbreuk.
In
dezelfde Verh. 1782 , bl. 152.
Verhandeling over de afzonderlijke ontwrichting der kleine
ellepijfi Met afb. In de Verh. van het Genootschap: Ter beD. I. bl. 65.
vordering der Ifeelkunde to Amsterdam,
Waarneming aangaande de behandeling der ontwrichtingen
van het dijebeen, en der breuken zoo van den hals dezes been,
als des grooten draaijers. In dezelfde Verh. D. I. bl. 77.
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Bijdragen tot de historie der steensnyding van Jan Jan sz.
de Doo d. In dezelfde Verh. D. I. bl. 80.
Waarnemingen betre iffend het gebruik van den vest des zeezonts in vkesch-gezwellen. In dezelfde Verb. D. I. bl. 75.
Beschrijving eener nieuwe en zeer gernakkeliike manier om de
In dezelfde
pijpzweeren van den acing door binding to geneezen.
Verh. D. I. IA. 67.
Ontleed- en heelkundige aanmerkingen over het afzetten der
ledematen. Met 3 pl. In dezelfde Verh. D. II. bl. 17.
.danmerkingen op de waarneming van A. Biesterbos, en
over verscheidene ofjzonderheden, trefende de hondsdotheid en
In deden beet , zoo van kwaadaardige als van dolle dieren.
zelfde Verh. D. II. bl. 49.
In
Aanmerkin,qen betrefende de werking der heelmiddelen.
dezelfde Verh. D. II i. bl. 39.
Beschrijving van het maaksel en gebruik eener zeer eenvoudige tabaksktif steer. Met afb. In de Algem. Vaderl. Letteroef.
1779. D. I. bl. 481.
Verhandeling over de hegting der bloedvaten na het afzetten
van een voornaam deel. In de Verh. van het Genootschap : Servandis Civibus , 1778 . bl. 191.
Het maaksel en gebruik van een verwtydend kaarsje , ter behandeling van verscheiden ziekten van de blaas en den pisweg. In de
Verh. van het Zeeuwsch Genootschap der Wetensch. to
D. II. bl. 303.
Beschrijving van een werktuig ter behandeling der navelbreuken. Met afb. In dezelfde Verh. D. II. bl. 329.
Beschrijving van eene zeer aannzerkekke hoofdwonde.
Met
afb. In de Verh. van het Bat. Gen. der proefonderv. Wysbeg.
to Lott. D. V. bl. 206. D. VI. bl. 130.
Over de bestaanbaarheid en noodzaakkkheid der Afzetlingen
in verscheide Heelkundige gebreken, Amst. 1771. 8°.
Korte leerstellingen der algemeene oefenende Heelkunde door
J. J. Plenk, nit het Hoogduitsch vertaald en met veele bijvoegselen vermeerderd, Amst. 1776. 8°.
Heelkundige llengelstoffen, Amst. 1778. 80.
Hedendaagsche oefenende heelkunde, Amst. 1781 1786. 4°.
3 deelen met plat.
Proeven over de langdurige gezwellen , 2de d•uk , Amst. 1785 go.
Heelkunde van Hippocrates, Amst. 1790-1792. So. 1 deel
in 3 stukk.
Aanmerkingen over de wangestalten der ruggraat , en de behandeling der ontwrichtingen en breuken van he dijebeen, Amst.
1792. 8°. m. pl.
Beginselen der algemeene oefenende heelkunde, Amst. 1794. 8 ° .
Iet8 betrefende de zoogenaamde nieuwe wijze van vroedmees-,
J. d e B re e , Cz.
tens to maaken, door den stack vroedmee8ter
ter beoordeeling voorgedragen , Amst. 1802. 8°.
Schets der heelkundiqe ziektekunde, Amst. 1803. 80.
-
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8chet8 der heeltniddekn , Amst. 1803. 8°.
S cket8 der heelkundige geneeaulze ten gebruike zijner toehoordere , Amst. 1806. 8°.
Zie Boekz. der gel. lrereld , 1775. a. bl. 45, 1. 778. b. bl. 50; A r1810.
r e n b e r g , Naamreg. van Ned. Boek; Algem. Konst- en Letterb.
D. I. bl. 338; de Jong, Alph. Naaml. van Boek. bl. 200, 664, 670,
674; Collot d' Escury, Hull. roern, D. VII. bl. 494, 498; Holtrop, Bibl. Medico-Chirurgica, bl. 108-110 ; van Zutphen, Ned.
Uitv. bl. 137; Muller, Cat. van Portrett. ; H a e s e r , Leerb. van de
Geschied. der Geneesk. vent. door
D r. I s r a els , bl. 780, 782.

GESSELER (Jonocus of JOEST VAN) was uit een oud geslacht afkomstig , dat sedert langen tijd in het graafschap
Benthem de voornaamste eereposten bekleed had. Zijn vader ,
J o a n n e s van Gesseler, dreef te Nijenhuis koophandel
en was tevens Lands Ontvanger in het gebied van Ulsen. Hij
genoot aan de Harderwijksche Hoogeschool het regtsgeleerd
onderwijs van Johannes Ortwinus Westenberg, die
hem onder zijne beroemdste en dankbaarste leerlingen mogt
tellen. Later werd hij Hoogleeraar in de regtsgeleerdheid te
Steinfurt , en als zoodanig den 2den October 1682 te Harderwijk aangesteld. Hij was de eerste der Hoogleeraren in de
regten aldaar , onder wiens voorzitting verhandelingen , tot
zijne wetensehap betrekkelijk , openlijk verdedigd en op kosten
der Akademie gedrukt werden. Niet lang mogt deze zich in
zijn bezit verheugen , daar hij reeds den 5den September 1688
overleed. De Hoogleeraar Johannes M ei e r hield op hem
eene lijkrede. Ofschoon vermaard om zijne geleerdheid, heeft
hij echter , in de kracht van zijn leven weggerukt , geene
werken in druk uitgegeven. Hij was gehuwd met Maria
K r u 1 I, dochter van Jan Kr u11, Burgemeester te Zwolle.
Twee zonen van hem promoveerden in de regten te Harderwijk ; Hermannus, die een lijkvers vervaardigde op den Burgemeester van Groningen Reneke Busch de Mar e es ,
hetwelk beneden alle kritiek genoemd wordt ; en Jo do cu s.
Zie Bouman, Geschied. der Geld. Hoogesch. D. I. bl. 235, 301,
307, 333 ; van der A a , Woordenb. van Ned. .Dicht.
GESSELIUS (SOHANNES CORNELIUS) te Amersfoort geboren , werd meester in de vrije kunsten en later benoemd tot
Rector der Latijnsche school en Leeraar in de geschiedenis
aan het Gymnasium in zijne geboorteplaats. De Leidsche
Hoogleeraren Rudolf Snellius en Franco Petri Burgersd ij k , alsmede de Raadpensionaris Jacob Cats, hadden aan hem hunne eerste opleiding te danken. Ongeveer vijftig
jaren had hij de Arnersfoortsche school tot sieraad verstrekt ,
toeu hij in 1619 werd afgezet , omdat hij weigerde de Dordtsche
canons te onderteekenen. Hij overleed in hoogen ouderdom ,
in 1627 , uit zijn huwelijk met zekere Wit t i a eenige zonen
nalatende , waarvan er een volgt.
De volgende geschriften heeft hij uitgegeven :
10
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Cornelii V a l e r i i Dialectica Brotematibus distincta, 1584. 80
Colloquia puerilia Latino-Belgica, 8 0.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 646; . Burman, Traject. Brad.
103 ; van Bemmel, Beschrijv. van Arnersf. 1). I. bl. 443.

p.

GESSELIUS (TIMAN) , zoon van den voorgaande , werd te
Amersfoort op het laatst der zestiende eeuw geboren, en bekleedde
nevens zisin vader het Conrectoraat der Latijnsche school in zijne
geboorteplaats, terwijl hij tevens den graad van Doctor in de
geneeskunde verwierf.
Als aanhanger der Remonstrantsche partij werd ook hij afgezet , waarna hij zich eerst te Nijmegen en later te Utrecht
als geneesheer vestigde , alwaar hij in hoogen ouderdom overleed , algemeen wegens zijne geleerdheid en gematigdheid geacht. Zijne afbeelding ziet het licht.
Van zijne hand hebben wij de volgende geschriften :
Epistola de superficie vesicae crista lapidea obducla multitudine calculorum, gevoegd bij het werk van Joh an van
Beverw ij k de Calculo, Lugd. Bat. 1638. 12..
Historia sacra et ecclesiastica ordine chronolo,qico et via
compendiaria digesta, Traj. 1659. 40. 2 vol.
Hij droeg dit werk aan de Staten van Utrecht op, en verkreeg daarvoor een geschenk in zilver.
_Historia rerum memorabilium in orbe gestarum ab anno
mundi usque ad annum Christi MCXXV , (1525.) Traj. 1661.
Antigua et very fides et sofa servans, Traj. 1664. 4 °.
Dit werk werd den 15den Januarij 1714 te Rome op de lijst
der verbodene boeken gezet.
Synopsis Simplicii Christiano Catholici, Amst. 1650. 120;
andermaal uitgegeven onder den titel : Simplicitas fidei Christianae , Traj. 1666. 4°.
.De distractione Imperii et Ecclesiae. Het is ons onbekend
of dit geschrift wel in druk bestaat'.
-

Zie V oetius, Polit. Eccles. P. I. lib. IV. tract. I. cap. X. p. 554,
555; J. Fabritius, Hist. bibl. Fabric. T. V. p. 13, 269; Foppens,
Bibl. Belg. p. 1144; Burman, Traiect. Erudit. p. 103-105; Cattenburgh, Bibl. Script. Remonstr. ; Muller, Cat. van Portrett.

GESTERANUS. Zie de personen van dien naam op GEESTEE ANUS.
GEUKAMA (AUGUsTINUs) werd eerst predikant te Gerkesklooster in 1706 , daarna in 1709 te Oostermeer en in 1711
te Zalt-Bommel. Hier vierde hij den 20sten December 1761 zijne
aldaar vervulde vijftigjarige evangeliedienst , en overleed er
den 22sten April 1762 , in den ouderdom van ruim tachtig
jaren. Hij schreef met Martinus en D u i ra ndus Duirsma
en H i l l e b r a n d u s M e n t e s het bekende onderwijsboekje:
enz. hetwelk , onderKort ontwerp van de Leere der Waarheid
scheidene malen herdrukt , in vele gemeenten in gebruik was
onder den naam van het boekje der vier predikanten.
Zie Columba en Dreas, Naaml. der Pred. in de Class. van Dole-
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kum , bl. 103-105 ; Laurman, Naaml. der Fred. in de Clan. van
Leeuw. bl. 118 ; De Jongh, Naaml. der Fred. in de Class. van Gelderl. bl. 308.

GEUKESZ (EmPKE), ook Gen ken s genaamd , was eerst
substituut Grietman en werd in 1550 Grietman van Smallingerland. Als zoodanig was hij als gevolmagtigde tegenwoordig
op den landsdag van den 17den Januarij 1550 , toen er gehandeld werd over den eed van huldiging van Koning Fili p s ,
in geval van aflijvigheid des Keizers. Hij werd in 1564 met
zijne ambtgenooten van Ferwerderadeel en Idaarderadeel beschuldigd van verkrachting der justitie en diefstal van 's lands
gelden. Hij verdedigde zich stoutrnoedig , en, daar er gemeld
wordt , dat hij door het Hof oogluikend is vrijgelaten, moet
zijne schuld toch wel niet bewezen zijn. Hij was ook Dijkgraaf
van den Leppedijk , zoo ver zijne grietenij strekte. Hij overleed den 15den Januarij 1577. Zijn zoon Sjoerd bleef slechts
korten tijd als substituut in zijne plaats.
Zie van S m in i a , .Nieuwe Naaml. van Grietm.
ons gevolgd.

bL 140 , hier door

GEULINCX (ARNOLD) werd te Antwerpen , omstreeks 1625 ,
geboren , en studeerde te Leuven in de wijsbegeerte en godgeleerdheid. In 1646 zag hij zich bij dezelfde Hoogeschool tot
Lector in eerstgemelde wetenschap , en zes jaren daarna tot
Hoogleeraar aangesteld. Twisten met zijne ambtgenooten en
de berooide toestand zijner geldmiddelen deden hem naar
Leiden verhuizen , waar hij van de Hervormde godsdienst belijdenis deed en in 1659 verlof kreeg om openbare lessen
over de wijsbegeerte te houden. De hiervan verleende acte
werd evenwel tegen het einde des volgenden jaars weder ingetrokken . In Abraham Heidanus, Hoogleeraar in de
godgeleerdheid , vond hij een steun , en het gelukte dezen hem
in 1665 eene aanstelling tot buitengewoon Hoogleeraar der
te bezorgen. G e ul incx vervulde die betrekking
•
wijsbegeerte
gedurende zes jaren , in welke hij ook den graad van Doctor
in de geneeskunde verwierf en hem werd toegestaan om ook
voorlezingen over de zedekunde te houden. Van eene vergunning , hem in 1669 gegeven , tot het bouden van Collegia Oratoria , kan hij naauwelijks gebruik gemaakt hebben, hij
elding
nog v66r het einde van dat jaar overleed. Zijne abe
ziet het licht. Hij gebruikte tot zinspreuk : Serio et candide
(Ernstig en opregt). Zijne werken , waarin hij zijne wijsgeerige denkbeelden , een rilengsel van Peripatetische en Cartesiaansche gevoelens , bekend maakte , zijn getiteld :
Quaestiones quodlibeticae , in utramque partem disputatae,
habila Lovanii in Schola Artium diebus Satu•nalium anno 1652 ,
Antv. 1653. fol. Herdrukt te Leiden in 1665 in 12°, en te
Hanover 1669 in 16°.
Logica fundamentis suis , a quibus hactenus collapsa fuerat ,
restituta , Lugd. Bat. 1662. 12°.
10*
,
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Ethica post tristia Aucturis fata , omnibus Buis partibus in
lucem edita per Philaretum, Lugd. Bat. 1675. 12°. Herdrukt
Amst. 1696. 12°. In het Hollandsch vertaald en uitgegeven
onder den titel van : De Zedekonst van Arnold Geulincx,
Dordr. 1690. 12°. en aldaar 1697. 8°. 2 deelen.
Compendium Physicae , illustratum a C a s p a r o L a n g e n h e r t.
Accedit hujusce Brutum Cartesianum , Franeq. 1688. 120.
Annotata praecurrentia ad R e n a t i C a r t e s i i principia ,
Dordr. 1690. 40.
Annotata majora in principia Philosophia Renati Descartes. Accedunt ejusdem (Geulincx) Opuscula Philosophica ,
Dordr. 1691. 4°.
Metaphysica vera , et ad mentem Peripateticam. Opus posthumum juxta MS. jam editum , Amst. 1691. 16°.
Collegium Oratoriurn ; id est , nova methodus ornnis generis
orationes per Chreias facile et solide componendi, Amst. 1696. 12°.
Geest en Wereldkunde , Dordr. 1696. 8°.
Zie Y aquot, Memoir. T. III. p. 18 ; Saxe, Onom. Liter. T. V. p
601 ; van Abkoude, Naarnreg. van Ned. Boek. D. I. St. I; Ferwerda, Naarnt. van Boek. D. I. St. II. bl. 140; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche Boogeschool, D. II. Toev. en Big. bl. 139 , 271 , 408.

GEUNS (MATTHIAS vAN) , afkornstig uit een geslacht van
Nieuwstad-Geuns of GOdens , in Oost-Friesland oorspronkelijk ,
werd te Groningen , den 2den September 1735 , geboren. Zijne
ouders, Steven Jan van Geuns ehDieuwertje Roos,
behoorden tot den, deftigen burgerstand en gaven hun zoon eene
fatsoenlijke opvoeding. Zij waren leden van het Doopsgezind
kerkgenootschap en meer bepaaldelijk van dat der Collegianten , terwijl zijn vader , zoowel als de grootvader van moeders zijde , onder de ijverige en vermaardste sprekers van
hetzelve behoorden.
Reeds vroeg openbaarde zich bij den jongen van Geuns
eene bijzondere leerlust en zucht tot de wetenschappen , die
aangevuurd werd door zijn verblijf op de Latijnsche school,
waar hij door zijne schranderheid en vlijt meestal de hoogste
prijzen wegdroeg. Meer lust tot de studie dan tot den koophandel hebbende , waarin zijn vader hem gaarne had opgeleid ,
verliet hij in 1751 de Latijnsche school, na het houden eener
redevoering de Praetoribus .Romanis, legde zich , aan de Hoogeschool in zijne geboortestad , vervolgens op de voorbereidende wetenschappen toe , beoefende het Hebreeuwsch en de
moderne talen, en begon in 1754 meer bepaald van de geneeskunde in al haren omvang zijne ijverige en naauwgezette
studie te maken. De beroemde G u a l therus van Doeveren
was daarbii voornamelijk zijn raadsrnan , onder wiens voorzitting hij den 14den Junij 1758 zijne eerste proeve in het openbaar
verdedigde , zijnde eene Disguisitio physiologica , de eo , pod
vitam constiluit in corpore animali , (Gron. 1758) op wiens
raad hij gedurende een jaar lang zijne studien aan Leiden's
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Hoogeschool voortzette , en , na het behalen van het Kandidaatschap in de geneeskunde , in 1759 naar Parijs vertrok ,
ten einde zijne vorming als geneesheer aldaar te voltooijen.
Hij keerde in het najaar van 1760 in het vaderland weder,,
hoorde vervolgens de anatomische en chirurgische lessen van
den beroemden P e t r u s Camper te Amsterdam , en verwierf
den 14den Junij 1761 den graad van Doctor in de geneeskunde, na openlijke verdediging zijne Dissertatio pathologica,
de morte corporea et causis moriendi , eene verhandeling , welke
met de te Groningen verdedigde een schoon geheel uitmaakte ,
en naderhand met dezelve gedrukt is in den Thesaurus van
den Hoogleeraar Sandifor t.
Ofschoon eerst voornemens zijnde zich te Amsterdam als
geneesheer neder te zetten , deed hem eene heerschende ziekte ,
en het overlijden van twee of drie voorname geneesheeren in
zijne geboorteplaats , besluiten zich aldaar te vestigen. Al ras
verwierf hij zich niet alleen eene zeer uitgebreide praktijk
maar zijn roem nam ook meer en meer toe; en toen in 1771
van Do ev er en naar Leiden beroepen was , vonden Curatoren der Groningsche Hoogeschool niemand geschikter om hem
te vervangen , dan van G e u n s. Tot het bekleeden van dieri
post werd als toen nog te Groningen vereischt de onderteekening van de formulieren van eenigheid , bij het Nederlandsche
Hervormde kerkgenootschap aangenomen , en daar van G e u n s
daarin zwarigheid vond , ging die beroeping niet door.
Grooten prijs stelde de stads regering evenwel op hem. Eerst
benoemde zij hem , in 1771, tot haren Physicus en tot onderwijzer der vroedvrouwen , en toen hij in het volgende jaar
aan Naar verlangen voldeed , om te bedanken voor de beroeping naar de Harderwijksche Akademie , om den naar Leiden
vertrokken Hoogleeraar N. 'G. O o s t e r d ij k op te volgen ,
stelde zij hem , op eene eervolle en zeer voordeelige wijze , aan
tot haren Archiater en Raadsman in geneeskundige zaken.
Hij moest evenwel aan eene vernieuwde en nu veel voordeeliger aanbieding der Harderwijksche Hoogeschool , waarbij
hij tevens door de Staten van Gelderland tot Archiater der
provincie werd aangesteld , gehoor geven , en op den 15den April
1776 begon hij te Harderwijk zijne werkzaamheden als gewoon
Hoogleeraar der geneeskunde en hare praktijk , alsmede der
schei- en kruidkunde , waarop hij den 5den Junij zijne intrede
deed met het houden eener Oratio qua an expediat Reipublicae facientium, opera expenditur. (Hard. 1776. 4o.)
Gedurende vijftien jaren was hij het sieraad en de steun
der Geldersche Hoogeschool. Twee malen aanvaardde hij de
waardigheid van Rector Magnificus, en even zoo dikwijls het
ambt van Secretaris van den Senaat. Toen Gelderland, vooral
in 1783, door eene hevige persloop-epidemie geteisterd word ,
was het vooral van G e u n s , die rust en leven veil had om
zijne natuurgenooten te redden. Niet te verwonderen was het
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dan ook , dat Curatoren hem hoog waardeerden , en hoe hartelijk zij wenschten hem duurzaam aan hunne stichting verbond en
te zien. Daartoe stelden zij hem in 1784 tevens tot Hoogleeraar der therapie en pathologie aan , en schonken hem den
titel van eerste Hoogleeraar der geneeskunde , terwig hem
ook het onderwijs der vroedkunde met eene vermeerdering
van jaarwedde werd opgedragen. Al deze eerbewijzingen vermogten echter niets op zijn besluit, toen hij te Utrecht, in
1791,ter vervangingvanJohannesOosterdijk Schacht,
tot Hoogleeraar der beschouwende en beoefenende geneeskunde
beroepen werd. Welke aanbiedingen hem ook gedaan werden ,
geene hielden hem terug , en op den 5den Junij van genoemd
jaar aanvaardde hij zijne nieuwe betrekking met eene redevoering , ten vervolge van de twee reeds genoemden , de providentia politica, uno maximo adverme civium valetudinie prae8idio.
(Ultr. 1792. 4°).
Even als te Harderwijk was hij ook hier op zijne plaats.
Met jeugdigen ijver vervulde hij zijne Akademische verpligtingen ; doch ofschoon hij tevens tot Archiater van de geheele
provincie Utrecht benoemd was , maakte hij minder werk van
de praktijk en wijdde hij vooral ook zijnen tijd aan de zamenstelling van geschriften , aan de zorg voor het Akademisch
ziekenhuis en den hortus botanicus , welke laatste hem in
1795 te gelijk met het onderwijs in de kruidkunde was opgedraaen
Na een aan zijne geliefkoosde wetenschap gewijd leven , was
hem de rust , die hem in 1815 ten deel viel, ten hoogste
welkom. Ruim vijftig jaren was hij het sieraad van ons land ,
van de wetenschappelijke inrigting , waaraan hij geplaatst was ,
en van de talrijke geleerde Maatschappijen en Genootschappen,
die hem , als om strijd , het lidmaatschap aanboden. Kort na
het verkrijgen van zijn emeritaat , was hij van tijd tot tijd
aan kleine aanvallen van beroerte onderhevig , ten gevolge
waarvan , met bijkomende verzwakking , hij den 9den December 1817 te Utrecht overleed. Zijne afbeelding ziet het licht.
Hij was Ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw.
Niet mogelijk is het, in weinige woorden een getrouw overzigt te geven van de diensten door van G e u n s aan de geneeskundige wetenschappen bewezen. Wat wij als zoodanig
van zijnen beroemden voorganger Her m anus Bo erhaave
gezegd hebben , is op hem in ruime mate toepasselijk. Als
arts genoot hij aller achting , en zijn aandenken bleef bij velen in eere en zegening. Als leermeester was hij bij zijne
leerlingen zoowel geliefd om zijne aangename omgang, als
geacht om zijne groote geleerdheid. Als geleerde deed hij zich
door voortreffelijke geschriften kennen. „Hij was , zegt • zijn
levensbeschrijver , reeds vroeg bij ons de stichter van het
Dunanisme. Hij was een naauwkeurig waarnemer , zoo voor
Antropologische als voor Jamatologische taken (eene hoofd-
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verdeeling , die wij aan hem verschuldigd zijn). Hij was de grootste en tevens de menschlievendste vroedkundige : en de uitoefening van deze kunst zonder werktuigen was in hem zonder voorbeeld. Hij was, sedert B o er h aav e, onze grootste practicus. Zelfs
het simplex yeti sigillum , hetwelk die groote man zoo uitmuntend in zijne kunstoefening aanwendde , maar minder in zijne
leer , straalde bij v an Geuns in zijn kunstbedrijf en in zijne
lessen even zeer door. Hij was niet alleen groot in de Dinetetische cure , maar vooral ook in de Diagnosis van Morbi
chronici en in de keuze van artsenijen. Hij was eindelijk de
vader van onze geneeskundige staatsregeling."
Bij zooveel uitmuntende eigenschappen als geleerde paarde
van G e u n s ook andere voortreffelijke hoedanigheden. Muntte
hij als mensch uit , niet minder was hij als christen te roemen. Hij was , waar hij zich ook beyond , een voorbeeld van
godsdienstigheid , en verdraagzaamheid was eene zijner deugden. Op bevordering van christelijke kenriis en deugd onder
de menschen , stelde hij hoogen prijs en nam dus , ook door
erfmaking , deel aan de bemoeijingen van Bijbel- en Zendelinggenootschappen. Hij zelf legde zich gedurende zijne langdurige loopbaan op het verkrijgen van godsdienstkennis toe,
en bij het voortgezet onderzoek der waarheid , bleef zijn geloof
ongeschokt en zijn vertrouwen onwankelbaar. En hoezeer hij
door zijne innige overtuiging aangespoord werd tot het getrouw behartigen der deugd , daarvan kan zijn geheele leven
getuigen , dat aan God en aan de menschheid gewijd was.
Wij bezitten van van Geuns, behalve de genoemde, de
volgende geschriften en verhandelingen :
Berigten aangaande eene bijzondere wanschapenheid , in het
ontleden van eene vrucht (te Parys) gevonden. Met eenige aanmerkingen over de borstbreuk der ingewanden , of hernia thoracica. Geplaatst in de Verhandel. der Hon. Maatsch. van Wetensch. te Haarl. D. VIII bl. 169
196 , D. IX. bl. 588
— 601.
Geneeskundige Verhandeling , over de belette neerzwelging , met
afb. Met goud bekroond door de Maatschappij van W etensehappen te Haarlem en in hare werken (D. XI. bl. 1) opgenomen.
Redevoering van W. van Doeveren, over de gunstige gesteldheid van Groningen voor de gerondheid , at te leiden nit
de Natuurlijke _Historie der stall , met eene verhandelende voorrede van M. van Geuns, Gron. 1771.
Verhandeling over het lreder , met betrekking tot den Landbouw ,
nit het Italiaansch van J. T o a 1 d o , i n, het Nederduitsch over
gezet en met eene Voorrede van
M. van Geuns voorzien ,
Amst. 1778.
Kort berigt aangaande den Persloop , welke , in het jaar
1779 , te Harderwijk heerschte , medegedeeld in de Geneeskundige jaarboeken van Januarij 1780.
—
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De h,eerschende Persloop , die in de laatste jaren , vooral in
1 783 , de provincie Gelderland fel getrolen heeft, nagespoord ,
inzonderheid op he quartier van den Veulwe , en ten gemeenen
nutte verhandeld, Harderw. 1786. In het Duitsch vertaald en
te Dusseldorp in 1789 uitgegeven.
Brief over eenen verbeterden toestel tot dampademing , en de
nuttigheid daarvan in borst- en keelziekten.
Geplaatst in de
Geneesk. Jaarb. D. VI. bl. 73 82.
Waarneming van eene binnen den buik verstopte darmbreuk ,
met waterbreuke vergezeld , met eene afb.
Geplaatst in de Verh.
der .Moll. Maatsch. van Wetensch. to Haarl.
D. XX. bl.
443 — 523.
Mededeelin ► van eene door hem verrigte verlossing van eene
overtydige geboorte. In de Nieuwe Geneesk. Jaarb. D. II. bl.
221.
Vergelykende afbeeldingen en beschryvinge der voornaamste
Roonhuizische werktuigen of vroedkonstige Hefboomen.
In de
Verh. van het Prov. Utr. Gen. D. II. bl. 385 — 417.
Leefregelen. Geplaatst in Martinet en van den Berg,
Geschenk voor de jeugd, lste stuk. bl. 145.
°ratio de humanitate , virtute medici praestantissitna ,
Harderov. 1790. 4°.
Orationes duae de civium valetudine Respublicae rectoribus
inprimis commendanda , Harderov. 1791. 4°. Tot dit onderwerp
behoort ook de verhandeling waarmede hij het professoraat
te Utrecht aanvaardde. Uit de vereeniging dezer drie Orationes .ontstond het volgende werk :
De staatkundige handhaving van der ingezetenen gezondheid
en keen , aangeprezen door M. v an G e u n s. Uit het Latijn
vertaald door H. A. Bake, met ophelderende byvoegselen van
den schrifver, Amst. 1801. 8..
Berigt ointrent het zoogenaamd Liquor Chittickii.
Geplaatst
in den Algem. Konst- en Letterb.
1792. D. II. bl. 42.
Berigt omtrent eene gelukkig volvoerde verlossing , door de
zoogenaamde keizerlyke snede. In den Algem. Konst- en Letterb. 1782. D. II. M. 82 , 91.
Berigt aangaande eene andermaal bloezjende Agava Americana
of groote Amerikaansche Aloe' in de Akademie-tuin to Utrecht.
In den Nieuwen Algem. Konst- en Letterb. 1796. D. II. bl. 138.
Opgave van eenige inlandsche voortbren ►selen des velds , welke
zouden kunnen dienen ter vervullinge van behoefte aan voedsel,
vooral voor minvermogenden, Utr. 1796.
De waardije der koepokken, byzonderlijk ter beveiliging voor
de kinderpokken overwogen.
In het Geneesk. Magazyn van
Stipriaan Luiscius enz. D. I. St. I. bl. 59.
Plantarum Indigenarum, in ucum , sive medicum , sive oeconomicwn , selectarum Index systematicus ; cui accedit pro indoctioribus institutio aliqua botanica , Ultr. 1816.
Behalve deze geschriften gaf hij eene merkwaardige Voor-
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cede, voor twee Leerredenen gehouden door den , van Utrecht
naar Altona vertrokkenen , predikant J. A. S. H o e k s t r a,
(Utr. 1793), waarin hij zijne gevoelens over de veranderde
denkwijze en zeden van velen in zijn kerkgenootschap , en
over hetgene in de gemeente te Utrecht van tijd tot tijd
gebeurd was , bloot legde.
Van G e u n s was den Eden November 1763 in het huwelijk getreden met Sara van D e l d e n , die op het einde van
1809 van zijne zijde werd weggerukt. Zij schonk hem zeven
kinderen , wier namen zijn : J a n, die volgt , Debora J ozina, Steven Jan, die mede volgt, Jacob, Geneesheer
te Groningen , Sophia , gehuwd met Ni kolaas van Heukelom, Izak Matthias, die verder volgt, en Josina
Gepke, gehuwd met Dr. IJsbrand de Kock.
Zie Algem. Konst- en Let terb. in 40 D. VI. bl. 3, 21, 67, 185, D.
VIII. bl. 163-166 ; Nieuwe Algem. Konst- en Letterb.
D. II. bl. 10,
106-109, D. IV. bl. 105; Nom. Konst- en Letterb. 1817. D. II. bl.
417, 1819. D. II. bl. 339, 356, 374; Vaderl. Hist. ten very. op Wagenaar, D. XXIV. bl. 301, met portret; Stuart, Vaderl. Hist. D.
III.b1.411 ; Nieuwenhuis, Woordenb. in voce; Ypeij en Dermout,
Geschied. der Ned. Herv. Kerk,
D. II. bl. 289 ; van Kampen, Geschied. der Nederl. lett. en wetensch.
D. II. bl. 604; de Jong,
Naomi. van Boek. bl. 201, 670 ; Blanpot ten Cate, Geschied. der
Doopsgez. in Groninq. enz. D. I bl. 191, 230 ; Dezelfde, Geschied.
der Doopsgez. in Holl. em. D. II bl. 26, 129, 163, 164 ; Collot
d' Escury, Holl. roem, D. VII. bl. 458-460; Bou man, Geschied.
der Geld. Hoogesch. D. T I. bl. 353, 358, 366, 394; 557, 608, 629;
Holtrop, Bibt. Medic. Chirurg , p. 110; Muller, Cat. van Portrett. bl 93 ; H a e s e r , Leerb. van de Geschied. der Geneesk. vert.
door Dr. Israels, bl. 787, 891.

GEUNS (JAN vAN) , oudste zoon van den voorgaande , werd
te Groningen in 1765 geboren, Met zijnen vader vertrok hij
naar Harderwijk , waar hij zijne voornaamste vorming verkreeg
voor het ambt van leeraar bij de Doopsgezinden. Hij verwierf
aan die Hoogeschool in 1789 den graad van Meester in de
vrije kunsten en Doctor in de wijsbegeerte , na verdediging
van zijne Disquisitio philosophica de Astilia Dei. (Harderov.
1789. 4°). In dat zelfde jaar werd hij , na ook eenigen tijd
het onderwijs aan de doorluchtige school en bij het Seminarium der Doopsgezinden te Amsterdam genoten te hebben ,
ook met roem tot proponent bij zijn kerkgenootschap aangesteld , en niet lang daarna te Leiden tot leeraar beroepen. In
die betrekking , met welke hij , in de laatste jaren van zijn
verblijf te Leiden , nog die-van schoolopziener over het tweede
schooldistrict van Zuid-Holland vereenigde , was hij , omstreeks
vijf en twintig jaren , met onvermoeiden ijver werkzaam tot het
jaar 1824 , toen de gemeente van Amsterdam hem tot Karen
leeraar begeerde. Hier nam hij , onder bet genot der algemeene hoogachting , de pligten van het herder- en leeraarsambt nog zestien jaren met getrouwheid waar , toen hij , wegens vermindering van ligchaamskrachten , in 1830, genoodzaakt
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was zijn emeritaat te vragen , hetwelk hem op de vereerendste
wijze werd toegestaan. Hij vestigde vervolgens zijn verblijf te
Nijmegen , waar hij het overschot zijner dagen in geletterde
rust doorbragt en den 25sten Januarij 1834 overleed. Hij was
twee malen gehuwd. Zijne eerste vrouw, Geer tr uida van
H euk el om , schonk hem eene dochter en overleed in 1816.
De naam zijner tweede vrouw , die hem overleefde, is ons
Diet bekend.
Van G eu n s was een man van groote kunde , geleerdheid ,
warme godsvrucht en onbepaalde verdraagzaamheid. Als Evangeliedienaar,, als mensch en als geleerde bezat hij uitmuntende
hoedanigheden , en niet tevreden met het vele goede dat hij
als zoodanig stichtte , was hij er steeds op bedacht ook door
zijne pen het edele en nuttige te bevorderen. Daaraan hebben
wij de volgende werken en vertalingen te danken :
Eendragt , Nederigheid en Onbaatzuchtigheid voorgesteld
als
noodig ter volkomene vestiging van de burgerlyke vrijheid,
Leid.
1795. 8°.
Deze leerrede hield van G e u n s op uitnoodiging van de
regering der stad Leiden , bij gelegenheid van de in 1795
geslotene alliantie met Frankrijk.
Verhandeling over de oorzaken van het vernal in den openbaren eerendienst, Utr. 1798. 8° ; met de uitgeloofde premie van
250 gulden bekroond door het Leidsch gezelschap : vrienden
van Godedienst en deszelfs openbaare oeffeningen.
J. C. F. G u t h m u t h s volledig leerstelsel van kunstmati,qe
ligchaamsoefeningen, naar het Hoogduitsch , nieuwe uitgave
met platen , 's Hage , A mst. en Breda , 1806-1812. 8°. 2 deelen.
Levensberi,qt van Cornelis de Vries, rustend Leeraar
In den Algemeenen Komi- en
der Doopsgezinden to Utrecht.
Letlerbode 1813. D. I. bl. 227.
Drie gelegenheids-leerredenen, Amst. 1826. 8°.
Behalve deze geschriften en eenige kleinere in de Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen en in de Nieuwe vaderbestaat
landsche Bibliotheek van zvetenschap , kunst en smaak ,
er van hem nog eene gelegenheids leerrede , voorkomende in
den bundel Aanspraken en Leerredenen , door Protestantsche
leeraars gehouden , ter gelegenheid van den ramp te Leiden.
in 1807 (Leid. 1807. 80.); terwijl hij eindelijk ook een voornaam deel had aan het bijeenbrengen der verzameling van
godsdienstige gezangen , welke in 1810 , onder den titel van
Vitgezochte Liederen voor den openbaren en huisselpen godsdienst, in het licht verscheen.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden ,
die der Wetenschappen te Haarlem en Teyler 's Godgeleerd
Genootschap , bragten , door de aanbieding van het lidmaatschap , hulde aan de veelzijdige verdiensten van van G e u n s.
Zie Alg. Konst- en Letterb. in 4°. D. II. bl. 147, 149; Nieuwe AlVII. bl. 73; l'aderl. Hist ten very. op
gem. Konst- en Letterb. 1).

155
Wagenaar, D. XXXI. bl. 109; Algem. Konst- en Letter& 1834, D.
I. bl. 82, 83 ; Hand. der jaarl. verg. van de Maatsch. der Ned. LetJerk. te Leid. 1834, bl. 39-45; Aanh. op het Firoordenb. van Nieuwenhnis, in voce ; de Jong, Naaml. van Boek. bl. 219 ; Cat. van de
D. II. bl. 227 ; BouBal. der Maatsch. van Nederl. Letferk. te Leid.
man, Geschied. der Geldersche Hoogesch. D. II.bl. 426, 427 ; Glasius,
Godgel. Nederl. D. I. bl. 518, 519.
GEUNS (STEVEN JAN VAN) tweede zoon van Matthias
v a n Gr e u n s boven genoemd , werd te Groningen den 18den
November 1767 geboren , en toonde reeds vroeg eenen gunstigen aanleg tot studie , voornamelijk tot natuu;kunde , te bezitten. Na het schoolonderwijs te Barneveld van den bekwamen onderwijzer P. K o k en het godsdienstig onderwijs van
den eerwaarden van den Berg aldaar genoten te hebben ,
keerde hij in 1778 te Harderwijk weder, waar hij zich aan
het Gymnasium op de Latijnsche en Grieksche talen en voorbereidende wetenschap met ijver toelegde.
Veertien jaren oud kreeg hij eene zonderlinge begeerte om
in de zeedienst te gaan. Hij hield zich namelijk te jong om
toen reeds de Hoogeschool te bezoeken , en de vrees om
zijnen tijd niet nuttig genoeg te kunnen doorbrengen , gevoegd bij zijnen lust om vreemde land en te zien , vreemde
dieren aan te treffen en fraaije natuurvoortbrengselen te verzamelen , deed hem zijnen wensch aan zijne ouders bekend
maken , in een schrijven, ons door zijnen lofredenaar medegedeeld , waarin hij , sprekende van de beroemdste zeehelden ,
de goede zijde van het zeemansleven aan zijne ouders trachtte
te betoogen.
Naar den raad van dezen luisterende , liet hij zich van zijn
plan afbrengen, en begon , nu omtrent vijftien jaren oud,
zijne studien aan de Harderwijksche Hoogeschool. Aangespoord door eene als het ware ingeschapene neiging voor de
natuur- en geneeskundige wetenschappen , en ook door het
voorbeeld van zijnen beroemden vader tot navolging geprikkeld, was er voorzeker niemand aan de Hoogeschool , die zich
met zulk een ijver aan de studie wijdde dan hij. Vooral was
de kruidkunde zijne meest geliefkoosde wetenschap , en tot
welk eene hoogte hij reeds op jeugdigen leeftijd in de kennis
daarvan gestegen was , kan opgemaakt worden uit de bekrooning met goud , die hem in 1788 bij de Maatschappij der
wetenschappen te Haarlem ten deel viel , voor de beantwoording eener reeds twee malen te vergeefs uitgeschreven prijsvraag ; uit welk antwoord een voornaam gedeelte , betreffende
de inlandsche plant ►ewassen , en derzelver nuttig gebruik , in het
26ste deel der werken van genoemde Maat4chappij is opgeno men.
Na gedurende zes jaren in naauwgezette studie aan de Harwijksche Akademie te hebben doorgebragt , vertrok hij ter
voortzetting zijner oefeningen in 1788 naar de Leidsche Hoogeschool. Het volgende jaar verwierf hij op den 20sten April ,
tegelijk met zijnen oudsten broeder , te Harderwijk , den
,
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graad van meester in de vrije kunsten en Doctor in de wijsbegeerte , na verdediging zijner verhandeling : de Corporum
habitudine animae , hujusque virium indite ac moderatrice
(Hard. 1789.)
De oude lust , om eene buitenlandsche reis te doers , kwam
nu weder bij hem op, en in den zomer van 1789 trok hij
naar Duitschland en langs den Rijn, waar hij zich in de
voornaamste plaatsen ophield en met de beroemdste mannen
van zijnen tijd vriendschapsbetrekkingen aanknoopte.
Te Harderwijk teruggekeerd , verwierf hij op den 25sten
Junij 1790 den Doctoralen graad in de geneeskunde , na verdediging van eenige Quaestiones Academicae medici argumenti,
(Harderov. 1790) bij welke plegtige handeling zijn vader hem
ale promotor was toegevoegd. Kort te voren was hij door de
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem tot lid aangenomen.
Als nu vestigde zich van G e u n s in November 1790 als
geneesheer te Amsterdam , waar hij weldra door den roem van
zijne kunde en geleerdheid eene drukke praktijk verwierf. Niet
lang zou hij als zoodanig werkzaam zijn , want nadat hij , in
hetzelfde jaar,, het aangeboden Hoogleeraarambt in de kruiden scheikunde te Harderwijk , welk aanbod door Curatoren
was gedaan om zich van vader en zoon beiden te verzekeren ,
had van de hand gewezen , werd hij kort daarop , op aanbeveling van den Hoogleeraar A. P. N a h u y s, te Utrecht aangesteld tot gewoon Hoogleeraar in de genees- en kruidkunde
en in de natuurkunde des menschelijken ligchaams , welk ambt
hij den 26sten September 1791 aanvaardde met eene redevoering: de instraurando inter Batavos studio .Botanice
(U ltraj ,
1792. 4°). Hij werd in 1792 aangesteld tot geneesheer van
het provinciaal gasthuis en van de Hoogeschool , terwijl hem
in 1794 , na den dood van den Hoogleeraar Nahuys, ook
het onderwijs in de scheikunde werd opgedragen , hetwelk hij
den 5den April aanvaardde met eene rede : de Physiologiae
corporis humani cum chentia conjunctione ?tali ac pernecessaria.
Dan niet lang mogt de Utrechtsche Hoogeschool zich verheugen in het licht dat van G e u n s rondom zich verspreidde.
Reeds den 16den Mei 1795 rukte eene hevige koortsziekte hem
uit het leven.
Smartelijk was dit verlies voor zijnen grijzen vader, die in
hem zijn beeld zag herleven , voor zijne jeugdige gade C 1 asina Johanna Jacoba de Vlieger, met wie hij nog
kort geleden in den echt was vereenigd , voor de Hoogeschool en de wetenschappen, die zooveel van hem mogten verwachten, en voor de stad zijn er inwoning , wier sieraad hij was.
Op zijn uitdrukkelijk verlangen werd zijn , stoffelijk overschot
op bet kerkhof aan de Bildt eene laatste rustplaats verleend ,
en zijne leerlingen , die het lijk van hunnen vriend grafwaarts
droegen , toonden ook daardoor hoe groot verlies het afsterven van den beminden leermeester voor hen was.
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De afbeelding van van G e u n s ziet het Licht. Zij vertoont
o zijn innernend en gunstig gelaat. Zijne gestalte was een
w einig beneden de middelmatige grootte , wel gevoed doch teder. Hij paarde een levendig , doordringend oog aan een bevallig en van frissche gezondheid bloeijend gelaat, dat altijd
vriendelijkheid en menschlievendheid uitdrukte.
Wij onthouden ons een overzigt te geven van de zeldzame
talenten van zijnen geest , en de edele gaven van zijn gemoed.
Niet lang na zijn heengaan is zulks door zijnen arnbtgenoot
Heringa op eene voortreffelijke wijze geschied , waardoor
wij den te vroeg aan de wetenschappen ontrukten van Geuns
n al zijne uitmuntende en beminnelijke eigenschappen mogten leeren kennen.
De geschriften door v an Geuns uitgegeven zijn , behalve de
reeds genoemde , getiteld.
Plantarum Belgii Confoederati indigenarum spicilegium , quo
Da v i d i s G o r t e r i Flora VII provinciarum locupletatur , Hard.
1789. 8°.
Verhandeling over de onderwerpen, betreffende de natuurlyke
historie onzes vaderlands. In de TTerh. van de Holl. Maatsch.
van Wetensch te Haarl. 1789 bi. 231.
Version van eeniye proefnemingen met houtskolen , ter zuivering van bedorven water. In den Algem. Konst- en Letterb.
in 4° 1791. D. II. bl. 9.
De bast van de magnolia glauca , een nieuw geneesmiddel. In
hetzelfde tijdschrift , 1791. D. I. bl. 90.
Bekendmaking van een beproefd en onkostbaar middel , om bedorven water spoedig zuiver te maken , uityevonden door den H r.
Kels te Gottingen. In hetzelfde tijdschrift , 1791. D. I. bl. 4.
Over eene verkeerdelyk zoogenoemde waterziekte der varken8.
In hetzelfde tijdschrift 1791. D. I. bl. 146.
Opyave van eeniye nog weinig bekende nutlige eigenschappen
van zoogenoemde onkruiden en andere inlandsche plantgewassen.
In hetzelfde tijdschrift, 1792 , D. I. bi. 129.
Zie Algem. Konst- en Letterb. in 4°. D. II. bl. 147, 149 ; 157 , D.
V. bl. 10, 21, 53, D. VI. bl. 22, noot, D VII. N. 59; 105, 204;
Nieuwe Algem. Konst- en Letterb. D. I. bl. 154, D. III. bl. 161, D.
IV. bl. 1, 193-196, 202-205 ; Faded Hist ten very. op Wagenear, D. XX1V. bl. 302, 303, 1). XXXII'. 1)1. 250-259 metportret;
Heringa, Redev. ter gedacht. van Steven Jan van Geuns (Utr.
1796, 80.) met ports.; P. W. Provo Klnit en Dr. A. J. Troulj a,
Ids ter Nagedachtenis van S. J. van Geuns, (Utr. 1795. go.) ;
Woordenb. in voce ; Bonman, Geschied. der Geld.Nieuwnhs,
Hooyesch. D. II. bl 427, 507, 606 ; Muller, Cat. van PorIre41. bl,
94, 314; Holtrop, Bibl. Med. Chirarg. p. 111, 114.

GEUNS (ISAK MATTHIAS vAN) jongste zoon van M a tt h i a s van Geuns voornoernd , was te Groningen geboren ,
studeerde aan de Utrechtsche Hoogeschool en nerd er in
1798 bevorderd tot Doctor in de regten, na verdediging zijner:
Disputatio juridica — politica qua quaeritur : An poplin erro-
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ribu8 et 8uper8titioni lege8 accommodare liceat (Traj. 1798.)
Ons zijn weinig levensbijzonderheden van hem bekend. Hij
woonde.in den Haag , was er Commies Notularis bij he toenmalig staatsbewind en vroeger Secretaris bij de Ambaisade
aan bet hof van Berlijn geweest. 14 was gehuwd met S us a n na Elisabeth Boursse Wils en overleed to 'sHage
op jeugdigen leeftijd in 1804.
en

Zie Nieuwe Algem. Konst en Letterb.
1819. D. H. bl. 363.

D. IX bl. 134; Algem. Konst-

GEURTZEN (WouTER) was een bekwaam smid te Amsterdam , die aldaar den 24sten October 1638 overleed en wiens
graf in de oude kerk aldaar nog te vinden is. Het kunstig
uurwerk in die kerk is door hem ten jare 1616 vervaardigd ,
ook heeft hij niet alleen nog andere uurwerken gemaakt,
maar hij was ook bijzonder ervaren in het smeden van ijzertralien met lofwerk en krullen doorvlochten , waarop hij zelfs
van buitenslands , onder anderen uit Zweden , orders kreeg.
Zie de Navor.scher,

D. VIII. bl. 249.

GEUSAU (CAREL Baron vAN) was in 1748 Kapitein bij

het infanterie regiment Oranje-Nassau, we'd in 1767 Majoor
en in 1779 Kolonel. Als zoodanig nani hij deel aan den
Posten-oorlog in Vlaanderen , waarin hij zich zoo dapper gedroeg , dat hij in 1793 tot Generaal Majoor werd bevorderd.
Belangrijke diensten bewees hij den lande , toen hij in
1794 bet bevel voerde binnen Breda en Pichegru deze
vesting to vergeefs trachtte in to nemen. Hij was de laatste
werkdadige verdediger der Republiek.
Zie raderl. .fist. ten very. op

Wag enaar, D. XXVII. bl. 190—
D. III. bl. 49, 60, 70, 115,

193 ; Bosscha, Nark Held. te land,
137.

GEUSIUS (JACOB) schreef:
12°.
Aanmerkingen van alderkande 800rten van Wonden.
Of hij dezelfde is met Jacobus G e u s i u s , geboren to Leeuwarden, Medicinae Doctor en proponent in 1663 , beroepen in 1671
als predikant te Paesens , doch aldaar in betzelfde jaar overleden ,
is ons niet bekend. Doze schreef ook : Hi8torie der Reu8en enz.
Leeuw. z. j. 12°.
Zie van Abkoude, Naamreq. van Ned. Boek. 1). I. St. III; Columba en .Dreas, Naaml. der Pied. in de Class. van Dokk. bi. 164;
de Navorseher D. IX. bl. 202, 203.

GEVAERTS (OcKER) studeerde te Leiden in de regten en
was Burgemeester van Dordrecht, toen hij in 1784 met Willem
Ann e Lestev en on, Raad in de Vroedscbap te Haarlem door
de Staten benoemd werd als gevolmagtigde naar Weenen , ten
einde met den Keizer de grensscheiding te regelen en gerezene geschillen te vereffenen. Hij vond echter reden om voor deze buitenlandsche zending to bedanken. Hij was een man van veel invloed
en gezag , en genoot zoo zeer de liefde en toejuiching der
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eerie partij , als de haat en de versmading der andere. In
1786 met Cornelis de G ij zelaar, Pensionaris der stad
Dordrecht , afgevaardigd ter staatsvergadering van Holland ,
was hij geregtigd tot de eerbetooningen , welke , ingevolge een
staatsbesluit , den leden dier hooge vergadering moesten bewezen worden. Tot deze behoorde ook dat de zoogenaamde
stadhouderlijke poort , door welke , naar ouder gewoonte ,
niemand , van welken rang ook , buiten den Stadhouder vermogt te rijden , voortaan gedurende der Staten vergadering moest
openblijven , om door de staatsleden te worden gebruikt.
Hierover was te 's Gravenhage op den l5den Maart van
genoemd jaar, onder de bevolking , gemor ontstaan , en meende
men , dat , door dit besluit , de regten van den Stadhouder verkort waren. De volgende dag, ofschoon het gemor toenam,
liep nogtans rustig af; maar toen op den derden dag de beide
afgevaardigden uit Dordrecht , den kortsten weg nemende naar
het huis waar de Staten vergaderden , door de stadhouderspoort reden , gelukte het hun niet , dan door behulp des
Drossaards en zijne dienaren , aan den drang der zaamgeschoolde
menigte te ontkomen. Na het eindigen der zitting gaven zij ,
ondanks het dreigende gevaar , den koetsier last om denzelfden
weg te rijden , dien hij gekomen was. Nu barstte het geweld
op hun los. Naauwelijks waren de paarden eenige stappen
gevorderd , en tot aan de overdekte gaanderij gekomen ,
of de opeengepakte menigte belette den verderen voortgang , terwijl een schrikkelijk getier en dreigend geschreeuw
de lucht vervulde. G e v a e r t s en de G ij z e 1 a a r hielden zich
bedaard , en gaven den koetsier last om voort te rijden. Nu
grijpt zekere Mourand, een paruikmaker , wiens dolle drift
hem de oogen uitstraalde , de teugels der paarden , om de koets
te doen keeren en dus bet rijden door de stadhouderspoort
te beletten. Eindelijk kwam de Dros -saard met zijne dienaren
te bulp , en de beide afgevaardigden werden uit hunnen gevaarlijken toestand gered. Mourand werd gevangen genomen
en ter dood veroordeeld , doch op voorspraak van Gevaer ts
en d e Gij zelaar daarvan bevrijd, maar naar het tuchthuis
te Gouda overgebragt , waaruit hij , bij de omwenteling in
1787 , ingevolge de amnestie van den 27sten September, ontslagen werd.
Zie Vaderl. Hist. ten very. op

W a g e n a a r , D. VII. M. 189 , 190,

D. XII bl. 7-22.

GEVERS (PAuLus), geboren te Rotterdam in 1741 , verwierf
waarschijnlijk aan de Leidsche Hoogeschool den graad van
Meester in de regten , en schijnt zich tot bet verkrijgen van
een aanzienlijk ambt naar Oost- of West-India te hebben
begeven. Hij was in 1770 Bewindhebber der West-Indische
Compagnie en keerde , volgens een der van hem bestaande
portretten , uit het „kruidrijk Oosten" weder,, waarna hij te
Rotterdam als Hoofdotlicier werd aangesteld. Als zoodanig
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deed hij zich als een ijverig patriot kennen. In de onlusten
en burgergveschillen , welke voor 1187 in die stad plaats
hadden , speelde hij eene belangrijke rol , en werd in het
laatstgenoemd jaar uit de regering ontslagen om zijne patriottische denk- en handelwijze , in bet bijzonder,, omdat hij door
de Vroedschap aangestelde regeringsleden, buiten toestemming des Stadhouders , onder den eed had genomen. Hij werd
deswege in regten vervolgd en trachtte later te vergeefs onder de afgekondigde amnestie begrepen te worden. Ten einde
onderscheidene tegen hem ingestelde proceduren te ontgaan ,
verliet hij het land. In het proces tegen de bekende Kaat
1V1 osse I. had hij zich als hoofdotlicier sterk doen gelden , ten
gevolge waarvan de geschiedschrijver B i 1 d e r d ij k niet vriendelijk ten zijnen aanzien gestemd is.
Met de . omwenteling van 1795 in het vaderland teruggekeerd , zag hij zich alras niet alleen tot lid van de vergadering
der Itepresentanten verkozen , rnaar ook tot baron voorzitter
aangesteld. Menigvuldig waren de bemoeijingen die hem als
zoodanig werden opgedragen ; hij was dan ook destijds de
spil waar om alles draaide en voerde bij onderscheidene gelegenheden het woord.
Na de veraudering van zaken uit de regering geraakt, werd
hij in 1796 tot ontvanger der Loterij te 's Gravenhage aangesteld , doch bij overleed nog in dat jaar te Noord Nieuwland , buiten Maaslandsluis. Hij was gehuwd met Vrouwe
Cornets de Groot, die hem twee zonen schonk; A br ah a m , die in 1818 overleed , en Hugo, die volgt. Zijne afbeelding ziet op onderscheidene wijzen het licht.
Zie Very. op Vaderl. Dist. van Wagenaar, D. X. bl. 190, 194
205, 206, 209, 1). XII. bl. 89, 95, 97, D. XVI. bl. 130, D. XX,
bl. 466, D. XXII. bl. 212, D. XXX. bl. 205, D. XXXI. bi . 8, 34.
87, 82, D. XXXIII. bl. 144, 162, 213, D. XXXV. bl. 58, D.
XXXVII. bl. 121, 126, 160, 200, 201, 203, 270, D. XXXVIII. bl.
23, 25; Bilderdijk, Geschied. des Vaderl. .1). X11. b1.62; Mulfler,
Cat. van portrett. uit medegedeelde berigten aangevuld.

GE V ERS (HuGo) , zoon van den voorgaande, geboren den
-gepromoveerd te Leiden in 1786 en vervulde sedert tot aan zijn
dood toe , even ijverig als naauwgezet , eene reeks van gewigtige ambtsbetrekkingen. Reeds in 1784 , dus nog voor zijne
promotie , als schepen der waterschappen rondom zijne geboortestad gekozen , werd hij in 1787 als zoodanig voor Schieland
benoemd. Het volgende jaar zette hij zich met zijne vrouw te
Dordrecht neder en bleef aldaar gevestigd tot in 1824 , toen
hij in het hoogste regterlijk ligchaam van dien tijd naar 's
Gravenhage werd geroepen.
Al spoedig werden hem , bij zijn verblijf te Dordrecht , vele
stedelijke werkzaamheden opgedragen , en later werd hij meer
bepaaldelijk tot het bestuur van die stad geroepen. In het begin van 1795 als Raad dier stad verkozen , gaf die betrekking
26sten October 1765 te Rotterdam , werd in de regten
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waarschijnlijk de aanleiding tot zijne optreding op het algemeene staatstooneel. Immers werd hij kort daarna als lid van
de provisionele Ilepresentanten van het yolk van Holland
gekozen en als zoodanig den 25sten Mei 1795 van wege Dordrecht en de Merwede toegelaten.
In mei was hij een der acht leden , die benoemd werden
als Comitte van algemeene waakzaamheid ; hij vervulde verscheidene andere commissien , die getuigden , dat men op zijn
doorzigt en vastheid van karakter prijs stelde , en hij ontving
vervolgens een bewijs van vertrouwen der vergadering , die
hem eerst tot haren vice-president , en den 27sten Julij met
eenparige stemmen tot president verkoos , toen hij verklaarde „uit
al zijn vermogen het algemeene heil te zullen behartigen."
Hij werd meermalen tot het voorzitterschap geroepen , dat ,
zooals men weet , om de 14 dagen afwisselde. Van 1796 tot
1798 was hij lid der beide nationale vergaderingen en als
zoodanig gedurende dien tijd onder anderen benoemd tot lid
der commissie voor de buitenlandsche zaken. Gevers was , zoo
wij ons niet bedriegen , bet laatste nog in leven zijnde lid
dier vergaderingen.
Hij toonde zich vooral een ijverig voorstander van de eenheld des staats, daar hij , met zoo velen in den lande , diep
van de noodlottige gevolgen van oude, langdurige geschillen
tusschen de gewesten onderling doordrongen was. Hij zag in
een staatsgestel dat Been eenheid voor Nederland zou huldigen niet dan duurzame schokken en ellende , en noemde in
den eigenaardigen stijl des tijds , het oude „een zevenhoofdig
monster."
Dat hij en andere mannen van edelen aard zich bij zoo
vele gebeurtenissen binnen- en buiten of , wel eens in personen en zaken zal vergist hebben ; dat hij in rijper jaren anders over guichelbeelden der jeugd zal hebben gedacht , bet
is de gewone loop der dingen ; maar eerlijkheid van bedoelingen , zucht om het vaderland , het algemeene heil te dienen
naar zijne beste overtuiging , zal men hem niet ontzeggen , als
men zijne handelingen meer in de bijzonderheden nagaat.
Hij gaf daarvan onder anderen een doorslaand bewijs in
zijne onderhandelingen met den Franschen gezant , den geachten Noel, die in zijne betrekking deed al wat hij kon en
mogt om de bestaande partijen te vereenigen en onlusten
voortekomen. Het vertrek van dien staatsman was hoogst
schadelijk voor de belangen des staats , en voerde tot den
schok van Januarij 1798 , toen Gevers, met de overige leden van de Commissie voor de buitenlandsche zaken en een
zeker getal vertegenwoordigers , werd gevangen genomen.
Het blijkt uit een verzoekschrift van burgers uit Dordrecht
van Junij 1798 , dat die hunnen afgevaardigde niet vergaten ;
zij smeekten echter niet voor hem , maar vroegen dat men
hem en de andere heeren regt zou laten wedervaren , dat men
11
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hunne verrigtingen na zou gaan met die naauwkeurigheid
welke de aard der zaak vordert , en zij drongen daarop te
sterker aan , alzoo zij zich overtuigd hielden , dat hieruit weldra hunne onschuld geheel zou blijken.
G e v e r s en de andere gevangenen hadden vroeger op vrije
voeten kuitnen geraken , indien zij zekere verklaring hadden willen teekenen , die hun strijdig met hunne handelingen en inzigten
voorkwam ; zij sloegen dat eenparig of , en het bewind , dat
hen had bemoeijelijkt, viel in het midden des jaars.
Nu trad hij echter voor een tijd van het staatstooneel of ,
om dat niet weder te betreden , dan toen het gold de herstelling van Nederlands eigen bestoan , dat in den stroom der
omwentelingen was weggezonken.
In het jaar 1799 werd hem het lidmaatschap opgedragen
in het geregtshof over het departement van Schelde en Maas.
Deze betrekking , en die in Dordrechts bestuur , scheen voor
zijn werkzamen geest echter nog niet voldoende te zijn , althans van 1806 — 1810 nam hij ook deel aan het bestuur van
het loodswezen op de Maas en Goedereede.
Van 1811 tot 1816 vond men hem weder als Raad en van
het laatste jaar tot 1824 als Burgemeester van Dordrecht.
Bovendien trad hij van 1812 tot 1817 op als voorzitter
der Regtbank van koophandel , van 1821 tot 1823 , als voorzitter der Regtbank aldaar. Onder andere betrekkingen , welke
hij nog in de stad zijner inwoning vervulde, was die van Directeur van den Levantschen handel op de Maas , van 1814
tot aan de ontbinding van het bestuur deswege in 1827. In
het gewigtige jaar 1813 was Hugo G e v e r s in de gelegenheid als lid van den Raad van Dordrecht , gezamenlijk met
M a tt hij s Be elaerts, kolonel der schutterij , en anderen ,
van hunne toewijding aan de zaak des vaderlands blijk te
geven ;• immers voerden zij , gedurende het bombardement van
de stad , aldaar het bevel , gelijk met den Maire Jhr. R ep elaer v an Sp ij k enisse, tot dat de Franschen waren afgetrokken , waarvoor als toen de Dordtenaren aan ieder hunner
een onderscheidingsteeken schonken.
Den 13den Maart werd hij opgeroepen onder de notabelen ,
ter bekrachtiging van de Grondwet , en hij zag zich bij de
installing der orde van den Nederlandschen leeuw tot ridder
daarvan benoemd.
De rampen des vaderlands hadden een groot heil voortgebragt ; de oude partijen en geschillen waren uitgewischt , daar
alles zich oploste in eene leuze : voor Nederland en Oranje.
Ook Geyer s had de waarheid hiervan bewezen en werd ,
om zijn karakter en ondervinding , door den Souvereinen
Vorst, later Neerlands Koning, zeer gewaardeerd.
Den 23sten Februarij 1824 werd hij tot Raadsheer in het
Hoog Geregtshof en , bij de nieuwe organisatie van het regtswezen in 1838 , tot Raadsheer in den Hoogen raad benoemd.
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Ondanks zijne klirnmende jaren , was het voor hem de lust
zijns levens ,zich van zijne pligten , het zij in de openbare
zitting, hetzij in de andere behandeling van zaken , voor dat
hoogst regterlijk Collegie te kwijten , terwijl hij nog korte dagen voor zijnen dood , die te 's Gravenhage den 9den Januarij 1852 plaats had , de werkzaamheden in zijne gewigtige
betrekkingen met den hem eigen ijver heeft waargenomea.
Zijne ondervinding van zaken was natuurlijk groot en werd
op prijs gesteld; zijn hart regtschapen ; zijn gevoel dreef hem
om wel te doen waar hij kon ; zijnen medemensch bij te staan
met onbekrompenheid , was hem eene aangename taak ; men
hoort het getuigenis daarvan algemeen. De afbeelding van
Hugo G e v e r s is en silhouette voorhanden onder de yolksvertegenwoordigers bij R o g g e.
Zie Very. op de Vaderl. Hist. van W a genaar, D. XXX. bl. 45,
224, D. XXXI. bl. 37, D. XXXII. bl. 128, D. XXXIV. bl. 45, 157,
159, 402, 408, D. XXXV, bl. 59, 74, 180, 374, 406, D. XXXVIII.
51. 199, 201, 208, 225, 229, D. XXXIX. bl. 115, 135,177, 295, 296,
D. XLIII. bl. 182; Weekblad van het Regt over 1852. N. 1295.

GEIN (DE). Zie de personen van dien naam op GHEYN
(DE).
GEYSBEEK (PIETER GERARDUS WITSEN) werd te Amsterdam den 30sten of 3lsten December 1774 geboren , en door
zijn vader reeds vroeg op een voornaam koopmanskantoor
geplaatst. Door eene onbedwingbare lust tot studie gedreven ,
besteedde hij den nacht om zich in de talen , zoo oude als
nieuwe, zonder eenigen meester te oefenen. Hij zeide het
kantoor spoedig vaarwel , en hielp zijn vader , die boekhandelaar was, in zijnen handel. Hoe lang ,hij als zoodanig werkzaam was, en of hij den handel na 's vaders dood nog
voortgezet heeft , is niet bekend; maar wel dat hij zich vervolgens geheel aan de beoefening der letteren overgaf en te
midden daarvan den 13den October 1833 te Amsterdam overleed. Zijne afbeelding ziet het licht.
Wit s e n G e y s be e k was een zeer verdienstelijk letterkundige. Hij vereenigde uitgebreide kennis met een scherpzinnig
oordeel, waardoor vooral zijne kritische werken hoogst belangrijk
zijn. Moge die kritiek soms wel eens wat al te scherp zijn
geweest, niet te ontkennen is het evenwel , dat wat W i t s e n
G e y s b e e k beoordeelde , ook door hem tot in de kleinste
bijzonderheden gekend werd. Als dichter, , vooral ook als
puntdichter,, heeft hij zich door oorspronkelijkheid en vernuft
doen kennen. Behalve een aantal hoogst verdienstelijke vertalingen , en eenige van anderen door hem uitgegevene werken ,
bezitten wij van hem de onderstaande schriften:
.De hedendaagsche Olympus ; een drown , Amst. 1796. 8°.
De hoop, eene boertig-paradoxe verhandeling , met eene pl.
Amst. 1801. 8.
Panorama der Nederduitsche taal, Amst. 1805. piano.
11*
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Beknopte leerwyze der Hoogduitsche taal, naar het ontwerp
van J. D. Deszman, Rott. 1805. 80
Saint Lambert, Amst.
Letlerkundige levensschets van
1805. 8°.
Esmenard
De Zeevaart , dichtstuk ; naar het Fransch van
gevolgd , Amst. 1806. 8°.
Tableau d' Amsterdam , ou Guide des .Strangers par cette
ville , Amst. 1807. 12°.
Verhandeling over het puntdicht, Amst. 1810. 8°.
Puntdichten , Amst. 1809. 8°.
enz. Amst.
Beknopte handleiding tot de decimaal-rekening
1813. 8°. Omgewerkt door M. Lemans aid. 1833. 8°.
Bonaparte; Ode , Amst.
De Staatkundige dood van
1814. 80.
Nieuwe puntdichten, Amst. 1818. 8°. 3 stukjes.
Epigrammatische anthologie , of keur van puntdichten nit de
beste Nederlandsche dichters , Amst. 1821. 8°.
J. G. Bertelman,
Volksliederen , gecomponeerd door
Amst. 8°.
Biographisch , Anthologisch en Critisch Woordenboek der
Nederduitsche Dichters , Amst 1821 --1 827. 8° 6 deelen.
Apothegmen of gouden spreuken van P. C z. H o o f t , Amst.
1822. 8°.
Amst.
.De kleine Zimmerman , of de aarde en hare bewoners,
1825. 8°. 3 deelen , met platen.
Gedichten, met portret, Amst. 1825. 8 °.
Historisch archief, of verzamelinq van echte stukken van
Koningen , Vorsten , Staatsmannen enz. der XVIII eeuw , Amst.
1825. 8°. lste (en eenigste) deel.
(Met G. Engelberts G e r r i t s) Schoonheden en merkwaardige tafereelen nit de Nederlandsche ,qeschiedenis , Amst. 1825 1829. 80 8 deelen met platen.
Apollineum. Bydragen , de Nederduitsche taal , dichtkunst ,welAmst. 1823 - 1826
sprekenheid en fraaije letteren betreffende ,
8° 3 deelen. (In deze bundels komen ook stukken van anderen voor.)
Eenvoudige en gemakkelyke aanwijzing om de stenographie
of kunst van snelschryven, door middel van slechts twee kaE rd mann,
rakters to leeren , volgens de uitvindinq van Dr.
Amst. 1827. 8° m. pl.
Amst. 8° 2 stukken
Galen)* van Nederlandsche dichters ,
met portrett.
Nederduitsch Rifmwoordenboek waarin de bruikbare remwoorAmst. 1829.
den nit de bate dichters bijeenverzameld zyn.
gr. 160. 2de druk Zaltbommel 1849. 120.
Hel leven en de verdiensten van J. Cats, Amst. 1829. 8°.
met platen.
Amst. 1831. 8°.
Het geheim der vrijmetselary opengelegd ,
Met God! Slagzang , Amst. 1831. 8°.
.
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Algemeen Noodwendig woordenboek der Zamenleving ,
Amst.
1831. folio , tot en met bet artikel G r o e n 1 a n d , en later
door eene vereeniging van letterkundigen voortgezet.
Reizen naar vreemde landen , in het hoekje van den haard.
Nieuwe uitg. Dev. 1848. postform. met platen.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
bezit van hem in handschrift een ,Haar het schijnt tot eigen
gebruik zamengesteld , Nederduitsch- Deensch en Deensch-Nederduitsch Woordenboek , en voorts eene belangrijke verzameling van ongeveer een dertigtal uit het Fransch of Hoogduitsch
door hem vertaalde tooneelstukken , daaronder treffen wij nog
een oorspronkelijk stuk aan getiteld :
De zegepraal der Vrijheidsvrin,den, Nationaal tooneelspel,
met zing , Amst. 1795. 80.
Van de afzonderlijk door Wit sen Geysbeek uitgegevene
dichtstukken , die later in zijnen bundel gedichten zijn opgenomen , is door ons pier geene melding gemaakt. Hij bezat
eene uitgelezene boekerij , die in December 1833 openlijk
verkocht is.
Zie Algem. Sonst- en Letterb. 1833. D. H. bl. 290 ; Aanh. op het
Woordenb. van Nieuwenhuis, op het woord; van der Aa, Nieuu)
de Jong, Naaml. van Boek en SupWoordenb. van Ned. Dichters ;
plem.; Brinkman, Naaml. van Boek.; (Bode! Nijenhuis) Opgave
van Stedenbeschrijv. enz. in den Vriend des Vaderl. D. 1V. St. IV. bl.
293 ; Muller, Cat. van Portret; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van
D. I. bl. 89, 122, 146, 204, 281, 326,
Nederl. Letterk. te Leiden,
b. bl. 98. D. II. bl. 538, 545.

GEYSER (MELcHioR) , geboren te Goes in 1694 , was de
zoon vanJohan Lodewijk Geyser en Adriana Boslenb I ij. Hij werd eerst predikant te Ellewoutsdijk in 1723 , te
Dreischor in 1727 , te Sluis in Vlaanderen in 1729 , waar hij
den 2den December 1741 overleed. Hij schreef een boekje
getiteld :
Heylige kindermelk. 80.
Zie Boeka. der gel. Wereld, 1723. b. bl. 372, 1727. a. bl. 243,1729.
a. bl. 371, 1741. b. bl. 729, 1742. a bl. 350; van Abkoude,
Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. III , uit medegedeelde berigten aangevuld.

GEYSTERANUS. Zie de personen van dien naam op GE ESTERAN US.
GEZEL (C. V.) schreef:
Algenzeen koopmans Boekhouden, vervattende in zich een Memoriaal , Journaal en Grootboek , Anist. 40.
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. D.

I. St. I.

GEZELIUS (CoRNELis). Zie GESELIUS (CoRNELis).
GHEEL (CoRNELis VAN) , Vrijheer van Spanbroek , Spierdijk , Zuidermeer,, Heer van Bulkensteijn Oudenberg , tot
Fumay,, in Wissekerk , Gersdijk enz. enz. werd in 1652 geboren en was de zoon van Daniel van G h e e l en van
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Johanna Boo m. Hij was groot Bailluw van den lande van
Vrije en van Sluis , en gewoon gedeputeerde wegens Zeeland
ter vergadering van 's lands Staten. Hij werd in 1712 wegens
de Staten gecommitteerd tot den vredehandel to Utrecht, en
stierf in 1719. Hij was in 1682 gehuwd met Jac oba van
R e i gersbergen, vrouwe tot Couwerve , van Bulkensteijn
en Schoordijk , Oudenburg en Renoy , weduwe van Will em van
Tuyll van Bulkensteijn. Zij verwekten een noon , Daniel
genaamd , die den 20sten September 1687 geboren werd en
Vii.jheer van Spanbroek , Spierdijk , Zuidermeer en Zandwerve
was. Hij koos de militaire loopbaan , werd Ritmeester der
karabiniers van den Graaf van Albemar le , Majoor en.
daarna Kolonel in het regiment kavallerie van Hessen-Philipsthal , en Kommandant van Naarden. Hij stierf den 12den
April 1719, en was gehuwd met Jacoba de Casembroot.
Zie Wagenaa r,
berigten aangevuld.

Vaderl. Hist. I). XVII. bl. 427, uit medegedeelde

GHEELEN (HANS VAN). Zie GEELEN (JAN VAN).
GHEERT (G. VAN DER) schreef een gedicht v661- J. V e c h
Hantleyding voor degeene , welke zig ten H. .dvondmaal
begeven sullen, (Tiel. 1699.)
Zie v an der Aa, Woordenb. van Ned. dial.

GHEIN (DE). Zie de personen van dien naam op GHEYN
(DE).
GHEMMENICH (PAuLus VAN) was een Friesch Advokaat ,
die de Latijnsche dichtkunst slechts zeer middelmatig beoefende ,
en niet dezelfde is met Paul us van Gemmenich, dien
wij vroeger noemden. Hij werd door Koning Wi 11 e m III
met eene gouden gedenkpenning vereerd , en voor zijn Latijnsch gedicht , op de verovering van Landau in 1702 , door
den Roomschen Koning Joseph, tot Ridder van het Hongaarsche Rijk verheven , waarvan het diploma hem werd toegezonden. Zijne Latijnsche gedichten zagen het licht onder
den titel van :
Carmen locoserium in quatuor anni parses digestum, cum versione Belgica J o h a n n i s Sande, nec non ejusdem auctoris
Carmina Miecellanea , Leeuw. 1746. 4°.
Zie Hoeufft, Parnas. Lat. Belg. p. 210; Coilot d' Eseury, Hon.
roem , D. IV. St. I. Aant. bl. 173 ; Eekho ff, Letterk. Nalatensch. van
J. van L e e u w e n , bl. 67; Cat. van de Prov. Bal. van Fried. bl. 199 .

GHENDT. Zie de personen van dien naam op GENT.
GHEILOVEN (ARNoLDus). Zie ROTTERDAM (ARNOLD
VAN).

GHERRIT (Mr.). Zie KUILENBURG (GERRIT vAN).
GHERWEN (ARNAUD vAN) , wiens zinspreuk was : Leefd
en leert 8terven, schreef:
.De ghulde Fonteyne, Goud. 1618, 160.
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Zie v an der A a , Woordenb. van Ned. Dicht.. aldaar verkeerdelijk
van G h e r v en genaamd ; Cat. van de Bibl. der Doopsgez. gem. te Awe.
2de afd. bl. 58.

GHEYBELS (GHBEB,Tus), geboren te Peer in NoordBrabant , was Roomsch Catholiek Pastoor te Tilburg , waar
hij in 1716 overleed. Wat hij schreef over de geschiedenis
des vaderlands is ons niet bekend.
Zie Herman a, Conspect. Onomast. Literar.

p. 21.

GHEYN (JACOB JANSZ. DE). Omtrent dezen en de volgende
kunstenaars van dien naam zijn wij aan den Heer Kramm
belangrijke berigten verschuldigd , aan welke wij de volgende
mededeelingen ontleenen.
Jacob Jans z. de Gheyn werd omstreeks 1532 te
Utrecht geboren , vestigde zich , of om zijne studie voort te
zetten , of om den bloei der kunst , te Antwerpen , alwaar hij
in 1582 overleed. Zijn zoon en kleinzoon volgen. Hij was
een rneer dan gewoon kunstig meester in het glasschilderen ,
zegt van Man der van hem. Hij heeft ook miniatuurwerk
vervaardigd , en zich mede op het olieverwschilderen'toegelegd.
Zie Immerzeel, Lev. en Nerk. der Kunstsch. ;
;Perk. der Kunstsch. D. H. bl. 571, 572.

Kramm, Lev. en

GHEYN (JACOB DE) de Oude, zoon van den voorgaande ,
werd te Antwerpen in 1565 geboren, beoefende aanvankelijk
de kunst van zijnen vader,, doch meer tot de graveerkunst
neiging gevoelende , vertrok hij reeds op jeugdigen leeftijd naar
Haarlem , waar hij gedurende twee jaren het onderwijs van
den vermaarden Goltzius ontving. Ofschoon hij ook te Amsterdam schijnt gewoond te hebben , waar hij in 1594 lid der
Rederijkerskamer was , heeft hij zich echter bepaaldelijk te
Haarlem opgehouden , waar hij in 1615 overleden is. Zijne
afbeelding ziet het licht. Zijn zoon volgt.
Ofschoon deze de Gheyn ook de schilder- en teekenkunst
beoefende , was echter de graveerkunst zijn hoofdvak , en het
is daarin dat hij zich eenen welverdienden roem heeft verworven. Wel heeft zijn werk lets droogs en stijfs , maar het
munt uit door buitengewone netheid. Onder zijne platen zijn
bijzonder merkvvaardig :
De belegering van Geertruidenberg (1593).
De slay van Turnhout. (1597).
De zeilwagen van Prins Maurits door Simon Stevin uitgevonden (1603.)
Voor deze drie stukken werd hij even zoo veel keeren door
de Staten geoctrooijeid en met eene aanzienlijke belooning
in geld vereerd. Voorts bestaan er van hem vele portretten
en andere prenten , naar de vermaardste meesters vervaardigd.
Ook als schrijver en teekenaar maakte hij zich door de
volgende werken bekend :
Arataea sive signa caelestia , in quibus astronomicae speculationes veteruin ad archetypa vetustissima Araetaeorum codicil
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XLIV aeneis formis expressae ob oeulos ponuntur, Amst. 1621.
fol. Ook in het Fransch onder den titel van : Le8 Planetes
et .Fiqure8 du Zodalque, gravez en 44 planche8 S. 1. 4°.
Wapenhandelingen van goers, musketten ende 8pie8en, achtervolgende van 8yn Excellentie Maurit8, Prince van Orange,
enz. (Amst.) 1607, fol.
Voor dit werk, hetwelk d e 0 h e y n aan de Staten had opgedragen , werd hem eene voor dien tijd zeer belangrijke vereering toegelegd. Hetzelve werd in het Hoogduitsch en Fransch
uitgegeven , onder de volgende titels :
Wa f'enhandlung von den Roren , Muequetten and Spieeeen.
BeetaU nach der Qrdnunq des Hoochgebornen J1 irsten and Herrn
.Herrn Moritzen , Printzen zu Oranien , u. 8. w. Eigurlichen
abgebildet dutch J a k o b d e G e y n. Mitt beygefugten 8chriJtlichen Undterrigtungen u. e. w. , Amst. 1640. fol.
Maniement d' armee , d' arquebuses , moucquete et piquee
repreeente par figures de J a c. d e G e y n, Z utph . (16 91) 4°.
Zie Co 11 o t d' E s c u r y, Holl. roem , D. III. dant. bl. 213 ; I mm e r z e e 1, Lev. en Werk. der Kunstsch. ; K r a m m , Lev. en Werk.
der Kunstsch. D. I1, hl. 569--571.

GHEIN (JACoB DE) de J'onge, zoon van den voorgaande ,
werd niet to Antwerpen , rnaar to Haarlem in 1610 geboren.
Hij oefende zich onder de leiding zijns vaders in de graveerkunst, dock heeft hem niet kunnen evenaren. Hij hield zich
eenigen tijd in Italie op. De tijd en plaats van zijn overlijden
zijn niet bekend. Zijne afbeelding ziet het licht. Zijne voornaamste gray uren zijn:
Daden van .Karel V. 8 bladen fol. (Met C. B o e 1).
Frans I in den slag bij Pavia , naar A. Te m p e s t a , fol.
Karel Tl to paard, met zone generaale, na den slag bij
Mulhberg , naar denzelfden , fo1.
De H. Petrue en Paulue.
Maequee en Phantastische koppen , 8 °.
De Laocon , folio.
Zie I in me r z e e 1, Lev. en Werk. der Kunstsch. ; K r a m m, Leo. en
Werk. der Kunstsch. D. II, b1. 571.

GHEIJN (WILLEM DE), waarschijnlijk :en bloedverwant
van de voorgaanden , werd in het begin der zeventiende eeuw
geboren. Hij was lang to Parijs gevestigd en aldaar voor den
uitgever J e a n 1 e B 1 o n werkzaanl. De volgende graveerwerken worden van hem genoemd :
.Het bezoek der H. Maagd , naar G u i d o R e n i.
De Maagd met het kind Jeeue , naar J a k o b d e G h e y n.
Lodewij k XI V , ale Prins van 12 jaren , ter jag rij dende.
Hertog Bernhard van Weimar to paard.
De lente en de zomer, door vrouwelijke figuren voorgeeteld.
Zie I m m e r z e e I, Lev. en JPerk. der Kunstsch. ; K r a m m, .Lev. en
Werk. der Kunstsch.
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GHIBERCIUS was een der voornaamste drijvers en onderteekenaars van het verbond der Edelen. Door te Water
wordt hij gehouden voor dezelfde met G y b e r eye of G ijv e r ij e bij B o r en anderen genoemd.
Zie te Water, Hist. van het verb. der Edel. D.

II. bl. 413.

GHIESEN (FiLiPs VAN DER), Heer van Schotervlieland.
Nadat men , in het jaar 1749 , den Prins van Oranje ,
i 11 e in IV , het Opper-Directeur-en Gouverneurschap der
Oost- en West-Indische Maatschappijen had opgedragen , eene
waardigheid nimmer te voren door eenigen Stadhouder bekleed ,
werden , in de maand Junij van dat zelfde jaar, Filips van
der Ghiesen en Josua van der Poorten, door den
Prins , als zijne representanten , bij de Oost-Tndische Maatschappij ter kamer van Amsterdam , aangesteld en op eene
plegtige wijze ingehuldigd. Van der G hi e s e n was hoofdparticipiant van gemelde Maatschappij , alsmede Directeur van
de kolonie Berbice, en sedert 1717 Regent van het Burger-.
Weeshuis. Alle deze posten zijn door hem met lof bekleed ,
tot aan zijnen dood , die voorviel op den lsten Februarij 1757.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XX. bl. 334; Kok, Vad.1Voordenb.
GHIGNY (CHARLES ETIENNE Baron) , zoon van E t i e n n e
G h i g n y en van M aria S e g e r s, werd te Brussel den 14den
Januarij 1771 geboren. Hij diende van 1792 tot 1815 bij de
Fransche kavallerie , en was in 1811 Kolonel van het 12de
regiment jagers te paard. Aan vele verrigtingen van de Fransche
legers heeft hij deel genomen , eerst bij de Noorder-armee ,
later bij die van de Sambre en Maas , daarna van den Rijn.
Hij was in 1810 en 1811 in Spanje en Portugal, in 1812
in Rusland , in 1813 in Pruissen en in 1814 in Frankrijk.
Hij heeft zich bij alle die gelegenheden manhaftig gedragen.
Reeds in 1804 begiftigd met het legioen van eer,, werd hij
otlicier en in 1814 e.kommandeur van die orde , en daarenboven door Keizer Napoleon vereerd met den titel van Baron.
In 1815 werd Ghig ny als Kolonel bij het Nederlandsche leger geplaatst , en nog hetzelfde jaar bevorderd tot Generaal Majoor der Kavallerie. Hij bad toen het bevel over de late brigade kavallerie van het leger te velde , waarmede hij den
veldslag bij Waterloo bijwoonde. In 1826 was hij LuitenantGeneraal en bevelheber in het derde groot militair kommando.
Tijdens de Belgische omwenteling was hij te Gent, welke
stad hij in staat van beleg verklaarde. Hij we rd spoedig
daarna op nonactiviteit geplaatst , en bekwam den 3laten December 1830 een eervol ontslag uit de Nederlandsche dienst.
Koning Willem I had hem benoemd tot Ridder der militaire
Willemsorde 3de klasse, en van den Koning van Frankrijk
ontving hij de orde van St. Louis. Hij overleed den 30sten
November 1844.
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Zie Journal de l' armee Belge T. IX.; Bossch a, Neirl. Held. te
land , D. III. bl. 497, 531, 573, 660.

GHISIGNIES (LEONARD DI) Bus DE). Zie BUS DE GHISIGNIES (LEONARD Du).
GHISTELLES (Maims DE) behoorde tot het zeer oud en aanzienlijke Vlaamsch geslacht van dien naam , waarvan W o 1 fa r d
van Ghistelles, die in 1100 geleefd heeft , de stamvader ge
noemd wordt en waarin de waardigheid van Camerarii of Kamerheeren der Graven in Vlaanderen erfelijk was. Hij was in
1577 Groot Baljuw van Iperen , en in die hoedanigheid verscheen hij op de vergadering der Algemeene Staten als afgevaardigde van die stad , en teekende in 1577 de Unie van Brussel.
Zie de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 74, 75.

GHISTELLES (CHARLES DE) Ridder , Heer van la Motte
en Provene , was uit het geslacht van den voorgaande gesproten. Hij werd in 1574 Souverein Baijuw van Vlaanderen ,
hoedanig hij in het volgende jaar vrijwillig afstand deed. Na
de zaak der vrijheid eenigen tijd te hebben voorgestaan , verliet
hij dezelve , begaf zich onder Parma, en , non in diens
naam , in 1585 , bezit van Mechelen , over welke stad hij tot
bevelhebber werd aangesteld. Hij bekleedde deze waardigheid
tot aan zijnen dood , die in 1592 voorviel.
Zie de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 75.
GHISTELLES (CoRNEus VAN), merle afkomstig uit het
geslacht van de voorgaanden , was reeds vroeg de zaak der
vrijheid toegedaan en behoorde tot het verbond der Edelen.
Hij werd in vele en belangrijke zendingen gebruikt , en diende
ook onder Henderik van Bred erode, op wien hij, door
zijn huwelijk met Antoinette Penelope van Breder ode, weduwe van den Graaf van Isenb ur g , wiens hofmeester hij ook geweest was , nadere betrekking had. Zijn
levenslot is verder onbekend. Sommige schrijvers meenen hem
weder te vinden in Cornelis van Ghiste Ile s, Factor der
Rederijkerskamer te Antwerpen , die tot de Belgische letterkunde behoort , maar zijne getrouwheid aan den Prins van
Oranje is niet overeen te brengen met het Latijnsche gedicht van gelukwensching, door genoemden Factor aan F
1 ip s II , bij gelegenheid van zijn voorgenomen huwelijk met
Elizabeth Koningin van Engeland , overgegeven. Meer
waarschijnlijk is het, dat hij die Gh istelles was, die, in
1600 door de Spanjaarden gevangen genomen , tegen hun
gegeven woord vermoord is. Zijn zoon volgt.
Zie te Water, Hist. van het Verb. der Edelen, D. II. bl. 413 -415, D. III. bl. 533, D. IV. bl. 437; Groen van Prinsterer, Archly. T. II. p. 59, 63,153, 162, 225, 229-231, T, III. p. 244.

GHISTELLES (PETER VAN), zooals hij zich teekende,
en niet Pieter of Filips, zoo als sommigen hem verkeer-
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delijk noemen , was de zoon van den voorgaande , en had
zijne beste krachten veil voor het vaderland.
Hij woonde in 1597 de belegering van Meurs bij als overste-Luitenant van den Graaf George van So 1 m s , en werd ,
na de overgave dier stad , tot derzelver Gouverneur aangesteld. In 1598 echter , toen het Graafschap Meurs onzijdig
was verklaard , keerde G hist e 11 e s naar het leger terug , woonde
in 1600 de verovering der forten Crevecoeur en St. Andries
bij , en was tegenwoordig in den slag bij Nieuwpoort , waar
hij zich dapper kweet aan het hoofd van zijn regiment tegen
de Spanjaarden en Italianen van del V il 1 a r en d' A v a 1 o s.
In 1601 werd hij Gouverneur van Rijnberk , tot wier inneming hij had medegewerkt.
In 1602 woonde hij den togt van Graaf Lod e w ij k van
Nassau naar Luxemburg bij , en werd in December 1603 tot
Gouverneur van Ostende benoemd , tijdens die vesting door
Alb ertus van 0 ostenr ij k belegerd werd. In een brief
van den 1 Februarij 1604 , die nog voorhanden is , gaf hij
de Staten van Utrecht een omstandig verhaal van de nieuwe
belegerings-werken , die tegen de stad waren opgerigt , en hij
sneuvelde aldaar op den 2lsten Maart 1604 door een musketschot in de borst. Hij werd om zijne dapperheid en krijgskunde van ieder betreurd. Van Me ter en noemt hem „een
kloek en vroom man." Zijne afbeelding ziet het licht. Hij
was gehuwd , eerst met Anna C 1 o e t , dochter van Fred erik Clo e t , Gouverneur van Nuits , bij wie hij geene kinderen verwekte , en daarna met A d r i an a S wet e r s, dochter
van den Baljuw van Rijnland , die hem een zoon schonk ,
Pedro genaamd , die behoort had tot het krijgsvolk dat
Breda door middel van een turfschip verrastte , en die, als
tig
vaandrig van eene compagnie en als het land een en der
jaren gediend hebbende , voorkomt op eene lijst van officieren ,
denkelijk omstreeks 1621 opgemaakt , die als kapitein van eene
compagnie geplaatst wenschten te worden. •
Zie Ph. Fleming, Oostende : vermaerde.... ende bloedighe belegheringe , enz. bl. 418, met zijn portret; Hoogstraten, Woordenb. ; te
Water, Hist. van het verbond der Edel. D. II. bl , 415 ; Kok, Vaderl.
Woordenb.; Schuller tot Pearsam; Verz. berigt. °mgr. de krijgsbevein. bij Nieuwp. bl. 56, 57; Bosscha, Nedrlands Reid. le land, D.
I. bi. 381 , Kron. van het Hist. Gen. te Utr.
D. V. bi, 94 —96, D.
IX. bl. 168.

GHOIR (W.) of G h o re, komt op de lijst der verbondene
Edelen voor , en wordt vermoed behoort te hebben tot het
geslacht Ghoir of Goo r, hetwelk in de vijftiende en zestiende eeuw vermaagschapt was aan dat van Gro esb eek en
•L a n n a y s. Indien dit zoo is , dan kan hij geweest zijn W i 11 e m van G o o r , Heer van Eenrade en Schimperen , zoon van
Daniel van Goor en Maria van Oije, die in 1572 overleed, zonder kinderen na te laten bij Eva van Ho r s s e 1 e r.
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Zie te Water, Hist. van het Verb. der Edel.
D. III. bl. 533, 534.

D. II. bl. 416; 417,

GHIJBEN , wier voornaam onbekend is , was eene verdienstelijke actrice , die eerst de zoogenaamde eerste rollen , bij
voorbeeld : de Cleopatra, in Pompejus, de Semerami8, in
Sernerami8, of de dood van Ninu8, en de Phedra in Racines
treurspel van dien naam , uitmuntend speelde ; later voldeed
zij zeer goed als Koninginnen-moeder.
Wij nemen hier de meesterlijke beschrijving van haar spel
over , die de beroemde Simon St ij 1 van haar geeft , dus
luidende „Misschien is op geenen wezenlijken troon de achtbaarheid van eene trotsche vorstin ooit beter uitgedrukt , dan
op het Amsterdamsch tooneel door Jufvrouw G h ij b e n. Rijzige gestalte , kloeke hooding , vaste en bijna mannelijke tred ,
schoonheid , die veeleer aanbiddelijk dan beminnelijk was , met
een hoop voorhoofd en dreigende wenkbraauwen , waaronder
cen snel en schitterend gezigt , met eenen beslissenden mond ;
als of Juno van den Olympus kwam , daar de Koningen der
aarde geknield lagen om haren scepter te kussen. Voeg hierbij
eenen schellen toon , die met overredende leiding door hart
en nieren drong , en de uitvoerigste werkzaamheid van gebaren met bekoorlijker handen bestierd , dan imrner door van
D ij k geschilderd zijn. Zoo had zij alle driften en hartstogten
elk oogenblik tot haren dienst , hoewel zij doorgaans eene
grootschheid vertoonde , die boven 't wuft geval verheven is ,
en zich door geenen hartstogt slingeren laat. Maar wanneer
zij eenmaal uitborst , om , bij voorbeeld als Octavia of Camilla
Rome in brand te vloeken , dan rolde er eene algemeene siddering door den ganschen schouwburg. Zij wist in sommige
rollen ook genoegzame tederheid te brengen , doch op eene
wijze die haar alleen in eigendom behoorde. De eerste ontmoeting van Zenobia met .Rhadamietu8 was altoos verrukkelijk ,
zelfs wanneer zij tegen Brinkman speelde. Dat wonderlijk
mengsel van tederheid en woede in de vervoeringen van Roxand,
bovenal in het angstvallig tooneel daar zij Statira den ponjaard op de borst zet , terwijl Perdikka8 aan den anderen kant
haren vergeefs beminden Orondatu8 doorstooten wil, dat scheen
voor Jufvrouw G h ij b e n geschapen : en geen wonder , dewij1
geen speeler noch speelster ooit zoo veel gemeenschap had
met den heldentoon van Antonides, die hier gedurig onder
dondert. Jufvrouw G h ij b e n moest Beene Monima noch Ifigenia spelen , ten minsten niet in Auli8. De dood van Ninu8
was het meesterstuk van deze natuurlijke Semirami8."
Mejufvrouw G h ij b e n overleed in 1752. Hare dochter volgt.
Zie Levensbes. van Ned. Mann. en Vrouw. D. IX. bl. 64, 65 ; Van
enz. bl. 38. 39.
Halmael, Bijdr. tot de Gesehied. van het tooneel,

GHIJBEN (CoRNELIA.), dochter van de voorgaande en
gehuwd met den Heer B o u h o n. Ofschoon reeds op dien naam
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vermeld (D. II. bl. 1079) willen wij , haar betreffende , hier het
een en ander nog mededeelen. Door hare verdienstelijke moeder in de tooneelspel-kunst opgeleid , werd zij weldra eene
vermaarde actrice. Zij betrad in 1752 voor bet eerst bet tooneel, en scheen als bij overdragt alle de uitstekende begaafdheden harer moeder ontvangen te hebben. Zij bezat bovendien
eene edele hooding en fiere gestalte , eenen vasten tred , een
schitterend uitzigt , uitmuntende en gepaste gebaren en eene
doordringende toon ; eigenschappen , waardoor zij zich zelfs
in het gewoone leven onderscheidde. Ofschoon zij zich naar den
vrolijken en luchtigen toon van het. blijspel wist te voegen
en ook zachte gewaarwordingen kon uitdrukken , bestond echter hare grootste kracht in het treurspel , waarin zij zich door
stem , gelaat en gebaren , even welsprekend uitdrukte.
In 1763 trad Cornelia Ghyben met haren man , met
C o r v e r en anderen van den Amsterdamschen schouwburg of ,
maar vervulde , reeds den 25sten Februarij 1765 , op denzelven
wederom de rol van Elise, in het treurspe148trate, van Q u
nault, door B u y z e n vertaald., Na het verbranden van den
Amsterdamschen schouwburg , speelden zij , aan de zijde van
Punt, op den Rotterdamschen , welken zij welhaast verliet,
om op den nieuwen Amsterdamschen schouwburg te verschijnen. De tijd van haar overlijden is ons niet gebleken. Haar
echtgenoot was mede geen onverdienstelijk acteur, vooral in
het vak van de , toen in vele blijspelen voorkomende, Arlequins. Hij sprak evenwel onze taal niet zuiver en naar den
vollen eisch uit, als zijnde geen Noord Nederlander van geboorte. Er komt nog eene derde Jufvrouw Gh y b e n voor,
die gehuwd was met den verdienstelijken akteur A d ri a n u s
van Marl e , en die, in de school van den grooten C o r v e r
gevormd , eene zeer goede actrice was.
Zie Nienwenhuis, Woordenb. op het woord; van Halmael, Bijdragen tot de geschied. van het tooneel , bl. 39, 53.

GHIJBEN (KLARA), gehuwd met Joannes Bado n. Over
haar is reeds op diens artikel (D. II. bl. 21) melding gemaakt. Zij was geboren te Dordrecht in 1703 en overleed te
Vlaardingen in 1747.
Zie de Vries, Proeve eener geschied der Ned. Dichtk.

D. II. 131.175.

GHIJBEN (JAN KAREL BADON.) Zie BADON GHIJBEN
(JAN KAREL).
GHIJBEN (HENDRIK) was goud- en zilversmid en voorzanger in de Amstelkerk te Amsterdam. Volgens L a m b e r t u s
Bidloo was hij een geboren poeel en volgens Andreas A ndriessen der dichtkunde ten eenemaal onkundig. Hij onderiiam om uit zeventien onderscheidene Psalmberijmingen eene
nieuwe te maken. Hij koos daarvoor van ieder de beste iregels
nit en gaf deze nieuwe Psalmberijming in het licht onder den
titel van:
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Den Hoonig-raat der Psalm-dichten ofte Davids Palmen
met d' andere Lof - sangen , op sang-maate gestelt. Zilnde
P.
een versaameling nit de 17 berg mde Psalm-boeken van
Dathenus enz. Geheel op nooten en op een sleutel gestelt
enz. Amst. 1686. kl. 8°. De tweede druk , „van fouten gesuivert." verschenen te Amst. 1708. 8°.
Deze Psalmberijming, aan den Amsterdamschen Burgemeester
N i c o l a a s W i t s e n opgedragen , en vereerd met de lofgedichten van Huygens, Bekker, Vollenhove, Schelte
en V e rl o v e, werd algemeen geprezen en goedgekeurd. De
man moge dan ook geen dichter geweest zijn , als compilator
had hij zeer groote verdiensten. Teregt zong daarom H u ygen s van zijnen arbeid :
't Gerijm van seventhien in een gerym te rygen.
En daer een beter uyt als seventhien te krijgen ,
Soo keurelyck een werk
Was noodigh in de kerck.
Wien meet men van agthien den meesten danck toewysen,
Aen seventhien voor 't werck , of voor de keus aen Ghysen?

Deze Psalmberijming bleef altijd in hooge achting. Zij legde ;
met de berijmingen van V o e t en van het Genootschap Laus
Deo , niet' alleen den grondslag -der nieuwe Psalmberijming in
1772 , maar nit dezelve is ook een tiental Psalmen en de
meeste gezangen woordelijk overgenomen.
Zie Andriessen, Aanm. op de Psalmber. van Da th en us, bl. 192;
Bidloo, Pan Poiticon, bl. 101; Pars, Naamrol, bl. 235, 236,
van Iperen, Hist van het Psalmgezang , D. I. bl. 198; Witsen
Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; Cat. van de Bibl. der Haatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. bl. 173; Muller, Cat. van Godgel. Werk. Supplem. bl. 16.

GYIIJSIUS (JoHANNEs). Zie GIJSIUS (JoHANNEs).
GIANIBELLI (FREDERIco) werd te Mantua geboren , en
woonde reeds geruimen tijd te Antwerpen , toen die stad gevaar liep van door Par m a belegerd te worden. Terwijl men
in groote vrees was voor gebrek aan mondbehoeften , sloeg
Gianibelli een middel voor , om de stad , voor een
men tijd van voorraad te voorzien. Ofschoon dit middel, daarin
bestaande , om voor eene som van zes en dertig tonnen gouds
eetwaren en benoodigdheden zich aan te schaffen , wel uitvoerbaar was , vond hetzelve geen ingang en kwam Parm a intusschen , in 1585 , digter voor de stad. Het gelukte hem
zijne schipbrug over de Schelde te slaan , waardoor de stad
zeer benaauwd en de voornaamste toevoer belet werd. Zeer
spoedig zag men in, dat het behoud der vesting van het al
of niet vernielen van dezen brug afhing. 'Gianibelli, die
destijds als ingenieur in dienst der Staten te Antwerpen was ,
wordt gezegd uitvinder te zijn geweest van de beide helsche
werktuigen of brandschepen , die toen tot vernietiging van den
brug zijn gebruikt, en waarvan de uitvoerige beschrijving en
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de uitwerking, die zij te weeg bragten , bij de geschiedschrijvers te lezen is. Er is evenwel an schrijver, en wel een
tijdgenoot van Gianibelli, Henricus Hondius, die
destijds in het leger van Parma zich beyond , die in zijn
werk : Korte be8chryving ende afbeeldinge van de generale regelen
der Fortificatie enz. Hage 1624. fol) een hoofdstuk wijdt
aan de bedoelde gebeurtenis , en die de grootste eer der nitvinding geeft aan Pe eter Timmerman s, destijds ingenieur
te Antwerpen , en slechts een klein gedeelte daarvan aan G
a ni bell i, toeschrijft.
Het zal bezwaarlijk gaan , zonder nadere ophelderingen , in
deze zaak tot de waarheid te komen , even als uit te maken,
of G i a nib e 11i werkelijk te Antwerpen woonde , daar er ook
zijn , die meenen , dat hij door koningin Elisabeth derwaarts
werd gezonden. Hij schijnt intusschen na de overgave der stad
in Engelsche dienst te zijn overgegaan of teruggekeerd. Als
zoodanig was hij in 1586 met Leicester in het leger voor
Zutphen , door wien hij naar Deventer werd gezonden , om
er met alien spoed een brug te slaan. In eene rekening van
onkosten beet hij Postmeester Generaal van zijne Eaccellentie.
Met Leicester beyond hij zich in het volgende jaar te
Amsterdam , en verkreeg volgens resolutie van de Staten van
Holland, van den 24sten Maart 1587, een octrooi van vijf
jaren tot het maken van watermolens en fonteinen. Toen nu
het vermoeden ontstond dat Leicester eene aanslag op de
stad voorhad , verwekte de tegenwoordigheid van G i anibelli
achterdocht. Men sloeg hem in stilte gade, en plaatste een
spion , in het huis tegen over de herberg in de Warmoesstraat waar hij zijnen intrek genomen had. Het blijkt niet
dat er zoodoende iets is uitgelokt.
Gianibe 11 i schijnt zich verder in Engelsche dienst te
hebben opgehouden. Hij beyond zich althans bij de Engelsche zeemagt, toen Spanje's onoverwinnelijke vloot naderde.
In den nacht van den 7den op den 8sten Augustus 1588,
terwijl de vloten door eene plotseling ingevallen windstilte
genoodzaakt waren werkeloos te blijven liggen , deed G i a n ib e 1 li een middel aan de hand , waardoor den vijand grooten
schrik aangejaagd en welligt in wanorde Lou worden gebragt.
Hij liet daartoe acht onbruikbare schepen met pek , zwavel
en allerlei brandstoffen vullen , die , tot in het hart der vijandelijke vloot gevoerd en aldaar aangestoken , grOote schrik
en verwarring bragten. Gedachtig aan het onheil te Antwerpen, verhief zich op de Spaansche schepen de kreet: Het
vuur van Antwerpen ! Het vuur van Antwerpen ! De Spanjaarden dachten dat de branders met buskruid gevuld waren,
en derhalve gelijk aan die gevaarlijke helsche werktuigen,
waarvoor de Antwerpsche brag was vernield geworden.
Na dit voorval wordt de naam van Gianibelli niet meer
genoemd en ligt zijn verder levenslot in het duister. Uit al
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het medegedeelde blijkt het dat hij was „een man van een
snedig en vindingrijk vermift."
Zie Bor, Ned. Dort. B. XIX. bl. 500 (36), B. XX bl. 596 (32);
van Meteren, Ned. Hist. D. IV. bl. 207, 243 ; Hondius, Beschrijv.
der Fortificat. bl. 71 —75 en het daaruit , door Prof. G. M oll, medegedeelde in den Jig. Konst- en Letterb. 1833. 1). II. bl. 6-9, 19 —
24; Wa g ena a r, Beschrijv. van Amst. D. IV. bl. 68; Dezelfde, Vaderl. Hist. D. VIII. bl. 22, 243; de Tonge, Geschied. van het Ned.
Zee:vex. 1). I. bl. 192 — 195; Wiersbitzky, Tachtigj. Oorl. D.
I V. bl. 23, 83 —96, 291, 327 ; Overijas. voor Oudh. en letter.
1848, bl. 109, noot.

GIBSON (JoH-ANN) was Ridder en Luitenant-Kolonel in Engelsche dienst. Hij kwam waarschijnlijk met den Graaf van
L e i c e s t e r hier te lande , en verkreeg van de Staten een Kapiteinsplaats. Hij nam als zoodanig deel aan verschillende ondernemingen tegen de Spanjaarden, en was bepaald tegenwoordig
bij de verdediging van Bergen op Zoom in 1622, waar hij
tot Generaal van de artillerie werd aangesteld. Hij overleed,
in den' ouderdom van 55 jaren , in 1635, en werd te Oudewater op het koor in de Hervormde kerk begraven , waar
zijne nagelatene weduwe op zijn graf een grafzerk deed
plaatsen , met een opschrift , waaruit wij de meeste der bovenstaande bijzonderheden ontleenen.
Zie Bergen op den Zoom beleghert. ende ontleghert
(Middelb. 1623.
40) bl. 100, 336; van Kinschot, Beschrijv. der Stad Oudetvater.
bl. 38.

GICHTEL (JoHAN GEORGE) werd te Regensburg in 1638
geboren , studeerde te Spiers in de regtsgeleerdheid en oefende
gedurende eenigen tijd de praktijk in zijne geboorteplaats uit.
In 1664 begon hij zich als een dweeper of liever krankzinnige te gedragen , waartoe , zoo men zegt , het verdriet over
het huwen eener oude weduwe de oorzaak was. Hij verklaarde
Hemelsche openbaringen te hebben en zelfs met God te spreken. Besloten zijnde om zich naar Holland te begeven , en
van daar nit te gaan ter bekeering der Heidenen , trok hij
van stad tot stad , profeteerende , preekende en levende van
aalmoessen. Ofschoon hij in den beginne eenigen aanhang verkreeg, was dit evenwel van korten duur, even zoo als zijn
verblijf hier te lande. De bekeering der Heidenen bleef in
den steek en hij keerde naar Regensburg weder. In plaats van
de man in een gekkenhuis te zetten , werd hij kort daarop
om zijn onrustig gedrag uit de stad gebannen, Naar Weenen
vertrokken , kwam hij in 1666 hier te lande eene nieuwe
schuilplaats zoeken. In den Lutherschen predikant Frederik
Br echl in g te Zwolle, dien hij vroeger leerde kennel' en
die even als hij de mystieke gevoelens van Jakob Böhme
aankleefde, vond hij een steun. Zijne gedragingen verschaften
hem nieuwe onrust. Hij werd een paar malen vastgezet , ge.
schavotteerd en uit Overijssel gebannen. Daarna vestigde hij
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zich te Amsterdam , waar hij voortging zijne leer te verkondigen , die bij velen ingang vond. Hij leefde toen van de
weldaden zijner aanhangers , die hem voornamelijk uit Duitschland werden toegezonden. Weldra ontstond er tweespalt onder
zijne volgelingen , en zij , die vroeger met hem dweepten , begonnen nu te begrijpen dat zijne leer niet alleen schadelijk
was voor hunne zielen , maar ook hoogst nadeelig voor hunne
stoffelijke belangen , daar G i c h t e l leerde dat arbeiden en
zorgen voor de behoeften des levens zondig was , en de
mensch alleen op God moest vertrouwen , zonder zich verder om het aardsche te bekommeren. Met het afnemen
zijner aanhangers verminderden ook zijne inkomsten , en dit
bragt de man in zulk eene verlegenheid , dat hij volgens eigene bekentenis , met al zijne schoone theorien , vijf
malen op het punt stond om zich van kant te maken. Hij
was evenwel in het hemelsche nog niet zoo ver gevorderd om
het aardsche te verachten , en hij had alzoo den moed niet
een einde aan zijn ongelukkig bestaan te maken , evenmin
als terug te komen van zijne dwalingen. Hij zonk al dieper
en dieper , totdat hij eindelijk te Amsterdam in de hoogste
armoede overleed. Zijn aanhang , naar hem Gichtelianen genoemd , liep langzamerhand te niet.
Na zijn dood zijn in 1710, zonder naam en zonder aanwijzing van drukplaats , van hem uitgegeven 5 deelen met
Theosophische Sendschreiben , en door de zorg van een zijner
ijverigste aanhangers, Johann Wilhelm von Ueberfeld,
vroeger koopman te Frankfort, in 1684 te Leiden gevestigd
en aldaar in 1732 overleden , en die zich na Gichte s dood
aan het hoofd der Gichtelianen stelde , zagen in 1722 te Leiden zijne gezamenlijke werken het licht onder den titel van
Theosophia practica, 6 deelen in 80.
Zie Y p e ij , Serk. Geschied. van de achtliende eeuw, D. X. bl. 322 —
330; Woordenb. tier Zamenlev.
op het woord; Biogr. univ. T. VIII.
p, 248 ; van B e r k u m , de Labadie en de Labadisten , D. II. bl. 73,
211; Gla si us, Godgel. Nederl. D. I. bl. 520 522 , D. III. bl. 659.

GIDEONS (JAN) of G i d e o n s zoon, was een vermaard
bestrijder der Duinkerksche Kapers in 1632.
Zie W a gen a a r , Vaderl. Hist.
bl. 908 artik. Crijns s en.

D. XI. bl. 162; dit Woordenb. D.

GIER (W. DE) was een plaatsnijder,, die in het begin der
negentiende eeuw bloeide. Er is van zijn werk niets bekend
dan de titel van het werk getiteld :
Zaltbom.
Tafereelen van Staatsomwentelingen in Frankrijk ,
1827. 8e.
Zie•Kramm, Lev. en Werk. der runstsch.

GIESSEN (G, vAN) was een verdienstelijk teekenaar , door
den Heer K r am m voor het eerst vermeld. Hij vervaardigde
12
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het bekende Grafmonument van Assendelft en zijne vrouto Beatrix
van Dalen, in piano gesneden door P. van C uyc k , en in
1729 alle de gezigten van 's Gravenhage , voor de beschrijving
dierstad van de Riemer. De Heer Mr. Bodel Nyenhuis
te Leiden bezit van hem een folio band met 18 teekeningen van dorpen en adellijke huizen in Delfland , nimmer in
plaat gebragt.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.
GIETERMAKER (KLAA.s HENDRIKSZ.) werd te Medemblik
in 1621 geboren , voer een tijd lang ter zee , en zette zich
daarna , als onderwijzer in de schrijf- en cijferkunst alsmede
in het boekhouden en de geometrie der landen , te Amsterdam neder. Hij zelf noemt zich , in de opdragt of voorrede
van een door hem in 1662 uitgegeven Almanak , Leermeester der navigatie, in dienste van de Ed. Heeren bewindhebbers van de geoctrooijerde Oost-Indische Company ter
Kamer van Amsterdam en examinateur over de Stuerlieden.
Gietermaker, die op het schrijven van zijn naam niet
heel vast schijnt geweest te zijn , daar wij dien ook op zijne
boeken Giettermaecker en Giettermaker gespeld vinden , schreef de volgende werkjes :
De vier boeken van 't ver,qulde licht der Zeevaart of de
konst der Stuurlieden, Amst. 1660. 4°.
Dit is de eerste druk van dit werkje , hetwelk naderhand
te Amsterdam in 1668, 1697, 1712. 1727, 1734, 1742,
1757 en welligt nog in andere jaren herdrukt is ; over deze
herdrukken wordt in den Navorscher,, alhier aangehaald , in
het breede gehandeld. Daar het evenwel niet mogelijk is , om
zonder vergelijking van al de drukken , tot eene juiste opgave
daarvan te geraken , zoo laten wij de gissingen , daarover gedaan achterwege.
Arithmetica ofte Rekenkunst, Amst. 1661. 8 ° .
Driehoeks Rekening , Amst. 1665. 80.
Almanach na den nienwen stijl van een-en-dartigh achtereen volgende jaren; dat is van het jaer
1669 tot het jaer
1700 , gestelt op den Meridiaen deser Stadt Amsterdam. Ziande
geheel dienstigh voor alle Schippers , Stuerlieden en andere
Curieuse personen, Amst. 1662. 8°. herdrukt aid. 1668. 8 8.

De afbeelding van Gietermaker ziet meestal voor de uitgaven zijner werken het licht. Zijne zinspreuk was : Niel sonder moeite.
Zie' van Abkoade, Naamreg. van Ned. Both. D. I. St. I; Ferwerda, Naaml. van Boek. D. I. St. 1. bl. 166; St. II. bl. 141 ; de
Navorscher, 1). II. bl. 1, 304, 305, 358, D. III. Bijbl. bl. LII;
Kron. van het fist. Gen. te Utr. D. VII. bl. 447, 448, 451.

G1FFEN (HuBERT VAN) of Huber tus Giphianius, werd
omstreeks het jaar 1533 te Buren in de Betuwe geboren. Hij
begon zijne studien te Leuven , zette die voort te Parijs en
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voleindigde ze te Orleans , werwaarts hij zich in 1566 begeven had. Ten behoeve van Nederlanders en Duitschers rigtte
hij aldaar eerie leeszaal op en behaalde er in 1567 den graad
van Doctor in beide regten.
Hij trok vervolgens, in het gevolg van den Franschen Ambassadeur te Venetic, naar Italie , en , na zich aldaar eenigen
tijd te hebben opgehouden , naar Duitschland. Hij zette zich
vervolgens te Straatsburg neder, en onderwees er het burgerlijk
regt , waarmede hij veel roem behaalde , en de wijsbegeerte.
Nog in 1577 hield hij zich daar op, werd vervolgens tot Hoogleeraar in de regten te Altorf beroepen en zag zich eindelijk als
zoodanig te Ingolstad door den Hertog van Beijeren aangesteld , echter niet dan nadat hij het hervormde geloof had afgezworen , waaraan hij sedert zijn verblijf in Frankrijk gehecht
was. Zoo groot was intusschen , in de vijftien jaren dat hij
den professoralen leerstoel bekleedde , zijn roem gestegen , dat
hij door Keizer R u d olph II tot Raad en Referendaris gekozen werd. Ms zoodanig overleed hij te Praag den 26sten
Julij 1604. Hij was gehuwd met eerie dochter van Johan
Marbach, predikant te Straatsburg.
Als beoefenaar der letterer , staatkunde , Grieksche en Romeinsche oudheden en voornamelijk als regtsgeleerde bezat
van Giffen groote verdiensten. Hij werd dan ook door de
beroemdste mannen van zijnen tijd om zijne geleerdheid geprezen , ofschoon hij door L a m b i n en D o uz a van plagiaat
beschuldigd werd. Zijne werken zijn getiteld :
Titi Lucretii, de ?merlon Natura libri sex emendati et ex manuscriptis restituti ab O b e r t o Giphianio etc. Antv. 1565.
12° Lugd. Bat. 1595 , 12° 1597 en 1611. 16°.
Homeri Ilias , sem polius omnia ejus , quae quidem extant ,
Opera , Graece : cum Latina versione ad verbum , emendata ab
O b e r t o Giphianio, et illustrata Scholiis , Argent. 1572.
8°. 2 vol. herdrukt ald. 1602 (of 1608). 8°.
De Imperatore J u s t i n i a n o Commentarius , cui sub eiicitur
Index historicus rerum Romanorum et Disputatio de Actionibus , empti et venditi , Ingolst. 1591. 40.
Notae in Corpus Juris Civilis. V6Or de uitgave te Ingolstad
in 1594 , in fol. en 4° verschenen.
Commentarius ad Institutiones Juris Civilis , Ingolst. 1596.
4°. Agent. 1606 , 1630. 4°.
H uAntinomiarum Juris Civilis , sive Disputationum , ex
berti G i p h a n i i J. C. supremi sacrae Caesareae Majestatis
Consiliarii , etc. praelectionibus desumptarum , libri quatuor ,
Francof. 1605 40, ibid. 1666. 4°.
Lecturae Altorphinae in aliquot Titulos Digestorum , et Codicis , Francof. 1605.
De .Renunciationibus. In het werk getiteld : Tractatus praecipui
de .Renunciationibus etc. Edente S chilter, Argent. 1701.2 vol. 4°.
Antinomiae Juris Feudalis , sive Disputationes undecim , ex
12*
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Hubertii Giphannii, J. C. surnini , sacrae Majestatis
Consiliarii , etc. praelectionibus desumptae , etc. Francof. 1606. 4°.
Oeconomia juri8; 8eu Dispositio methodica librorum ac titulorurn
Maus Iuris Civilis , Francof. 1606. 4" Ibid. et Argentore 1612. 4°.
ArTractatus de diversis Reguli8 Juris antiqui utilissimus ,
gentor. 1607 , 8°.
Arg. et Francof. 1608.
Aristotelis Politicorum libri octo,
8° It. Helmaest. 1637. 12° It. Ibid. 1656. 4°.
Commentarii in decern libros Ethicorum Aristotelis ad Nico
machum ,post sat bene long am suppresionem , boni publici gratia
jam primum in lucem editi , etc. Francof. 1608. 8°.
.Explanatio difficiliorum et celebriorum guaestionum in octo
Basil. 1615. 4° It. Francof.
libris codicis occurrentium ,
1631. 40.
Libellus de Pactis ; auctore Joanne L u d o v i c o L a n g i o.
Accessit Disputatio eadem de re O b e r t i Giphanii, Francof.
1620. 80.
Tractatu8 duo de Ordine Judiciorum ; sive Processu8 Juris ,
Jenae, 1624. 40. It. Schlusing. 1626 4o It. Jenae, 1628. 40.
Observationes eingulares in Lin,quam Latinam , Francof. 1624.
8°. Ook in het werk : Thesaurus cultae Latinitatis etc. collectits a Joanne Verwey, 1701. 40.
Huberti Giphanii et Francisci Guineti, de JustiC h r i s t o p h. Arnian° Imperatore , Commentarii duo ; edente
nold , Noriberg. 1660. 12°.
Brieven van Gip h i a n u s komen voor , 6 in Matthaei
Sglloge Epistolarum , Lugd. Bat. 1695. 80; 2 in Fran c i s c i
Hotomani et joannis filii Epistolae , etc. Hagae- Corn.
1730. 4° ; eenige in Thomas Crenii, Animadversiones Philologicae et Historicae , T. III , Lugd. Bat. 1698. 8° ; eene
in G o 1 d a s t Philologicarum Epistolarum Centuria una , Francof. 1610. 8°.
In de Amoenitates Literariae van Schelhorn (T. XII. p.
587 591) vindt men een verzoekschrift , waarin Jan Giph anius, zoon van Hubert, aan den Franschen Koning
privilegie vraagt tot het drukken van de in handschrift nagelatene werken zijns vaders , die, blijkens eene bij dat verzoekschrift gevoegde lijst , niet minder dan uit zeventien stuks
bestaan.
Zie Sweertius, "Pk. Belg. p. 586, 587, Foppens, Bibl. Belg.
928, 929; Paquot, Memoires, T. III. p. 354-359.

GIFFEN (DAVID FLUD VAN), waarschijnlijk afstammeling
van den voorgaande, werd te Sneek in 1653 geboren en
aldaar in de eerste beginselen der wetenschappen onderwezen. Ofschoon zijne betrekkingen en vrienden liever gezien hadden , dat hij zich op de regtsgeleerdheid zou toeleggen , was de godgeleerdheid alras de studie zijner keuze aan
de Franeker Hoogeschool. Hij verliet haar in 1674 en werd
nog in dat jaar beroepen tot predikant te Wijkel in Gaaster-
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land. Zijne Coccejaansche predik- en denkwijze , waarin hij
door zijne vriendschappelijke betrekking met den Hoogleeraar
in de godgeleerdheid te Franeker, van d er Waeij en, gesterkt werd , berokkende hem toen reeds afkeuring van het
meerendeel zijner ambtsbroeders , die de begrippen van V o etius aankleefden. In 1678 tot predikant te Nieuw-Brongerga
of de Knijpe beroepen , steeg die afkeuring ten top , en sloeg
in 1680 tot vijandschap over.
Het was toch in dat jaar dat van Giffen, in Jan uarij ,
eene leerrede in de groote kerk te Leeuwarden over Ps. VIII:
10 hield , en deze deed volgen , den 23sten Januarij , van eene
andere leerrede over J o b XIX : 25 , beiden handelende over
Jobs levende Goa en de nog verzvachle heerlijkheid der kerke
in de laatste dagen (Leeuw. 1680. 12°.), die hij in de kerkzaal

van het vorstelijk paleis Oranjewoud , dat onder zijne gemeente
was gelegen , voor Prinses A 1 b e r t i n e Agnes van Oranje
eu haren zoon Prins H e n d r i k Casimir II uitsprak.
Door de laatste verwierf hij de goedkeuring der vorstelijke
familie , maar door de eerste „geraakte de geheele stad en
provintie in opschudding en de broederen in groote alteratie."
Op verzoek der vorstelijke familie gaf hij beide leerredenen ,
met eene uitvoerige voorrede en een opdragt aan de Prinses ,
voorafgegaan door een brief van zijn vriend van der
Waeijen, in het licht , doch zonder kerkelijke approbatie.
De classis van Zevenwouden , die hem reeds vroeger van Brownisterij verdacht had gehouden , nam dit euvel op , en verklaarde , den lsten September 1680 , nadat van Gi ff e n
zijn boek aan derzelver visitatie onderworpen had , „dat het
niet geapprobeerd maar geimprobeerd moest worden , wegens
eenige onregtzinnigheden en dwalingen tegen de leere en
eenige aanstotelijke redenen en uitdrukkingen tegen de liefde
en zeden." Inmiddels was van Giffen te Sneek beroepen
en de classis van Zevenwouden , die hem het geven van
satisfactie bevolen had , weigerde nu hem zijn ontslag te verleenen. Daarentegen bekrachtigden die van Sneek het op hem
uitgebragte beroep , en de kerkeraad van Nieuw-Brongerga
gaf van Gi ffe n een eervol ontslag. De classis zelve ontsloeg hem evenwel niet , hetgeen van Giffen niet belette
den 23sten October 1681 te Sneek zijne intrede te doen. Het
lust ons verder niet over het vervolg dezer zaak uit te weiden. Ofschoon van Giffen door de afgevaardigden der
Friesche Synode in het gelijk werd gesteld, was de classis
van Zevenwouden daarmede niet tevreden , en voorzeker zouden er nog vele onaangenaamheden voorgevallen zijn , indien
de Gedeputeerde Staten van Friesland genoemde classis niet
gelast hadden , noch kerkelijk noch wereldlijk verder met of
over van Giffen iets te ondernemen.
Deze genoot intusschen de liefde zijner gemeente en de
hoogachting en toegenegenheid der vorstelijke familie , die hem
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tot haren hofprediker aanstelde , en zonder twijfel had v a n
Gif fe n vuriglijk gewenscht het verdere van zijn leven in
zijne vaderstad door te brengen , ware het niet , dat de gemeente te Dordrecht hem tot haren leeraar verkozen had.
Noode verliet hij zijne geliefde Sneeker gemeente en verbond
zich den 2lsten Augustus 1688 aan the van de Merwestad.
Ook bier handhaafde hij zijnen roem als voortreffelijk prediker , en toed hij zijne gemeente in het midden van 1701
ontviel , werd hij diep betreurd , en was zijn dood een groot
verlies voor de vaderlandsche kerk in het algemeen , „die in
hem een man van veel kunde , oorspronkelijk denker en een
ijverig prediker der godzaligheid" derfde.
Met de vermaardste mannen van zijnen tijd was van G i ff e n bevriend , of hij hield er eene geleerde briefwisseling
mede. Niet alleen toch als godgeleerde en prediker , maar
ook als beoefenaar en kenner van meest alle vakken van wetenschap , muntte hij uit. In de schriften der ouden was hij
bijzonder ervaren , en zijne uitgegevene werken getuigen , naar
het oordeel van D r. Schotel, van zijne oordeelkundige beoefening der klassieke schrijvers , en eischen voor hem eene
plaats onder de verdienstelijke letterkundigen zijner eeuw.
De afbeelding van van Giffen , door Arnold Houbrak en geschilderd , en door A. Haelwegh gegraveerd , ziet
het licht , behalve met een Latijnsch bijschrift van Herman us
Neuspitzer, met het volgende vers van zijn ambtgenoot te
Dordrecht Abraham Leonard:
Wat pooght ghij Schilder! ons , van G if fe n of te maelen P
't Lijkt niet : want in dees Man blixempt Godts geest sijn straelen.
Prent Taalkund', Godspraak , Deugt en Wijsheen op een rij ,
En geeft aen Dordrechts Kerck , dit beelt in schilderij.

V an Gi ff e n liet eene hoogst belangrijke verzameling autographen en eene uitmuntende bibliotheek na. Zijne van tijd
tot tijd uitgegevene leerredenen bij bijzondere gelegenheden
en andere geschriften , zijn door den Hoogleeraar Albertus
V o g e t verzameld en uitgegeven onder den titel van :
Verzameling van alle de werken, nagelaten en uitgegeven
van den hooggeleerden en godyruchtigen beer David F 1 u d
van Giffen, in zijn weleerw. leven , laatst seer waardig en
getrouw dienaar des H. Evang. te Dordrecht met een voorrede
en aanhangsel van bijbelsche keursteen door A 1 b. Voget,
enz. Gron. 1735. 4°; 2de druk vermeerderd met een kerkreden over Markus IX vs. 49 en 50 . Gron. 1753, 40: 3de
druk Amst. 1767. 4°.
Zie Engelsma, Volglijsi van Predik. onder de Class. van Zevenwoude . bl. 168-173; R ein al d a , Naamreg. der Fred. onder de Class.
van Sneek , bl. 44, 51; van Abkoude, Naamreg. van Ned. Both. D. I.
St. I. V; Ypeij , Kerk. Geschied. van de 18de eeuw. D. VIII. bl. 333,
334, 593-599; Ypeij en Dermout, Geschied. der Herv. Keil, in
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Nederl. D. II. 131. 516-524; .ilanteek. bl. 341-348; Schotel, Kerk.
Dordr. D. II. bl. 63-87, 105 ; Diest Lorgion, de Nederd. Hero.
Kerk in Friesl. enz. bl. 166-179 ; G 1 a s i u s , Godgel. Nederl. ; Muller, Cat. van Portret. ; Dezelfde , Cat. van Godgel. Werk. bl. 124.

GIFFEN (DAVID FLUD VAN) behoorde tot het geslacht van
den voorgaande en werd den ilden Junij 1760 te Groningen
geboren. Reeds als jongeling bezielde hem de lust om verkondiger van het Evangelie te worden , waartoe hij de scholen
met zoodanig gelukkig gevolg doorliep, dat hij herhaalde malen met eereprijzen begiftigd werd.
In 1777 als student te Groningen ingeschreven , werd hij
7den
Nj oaem_
av rte
in 1784 proponent en den 18den Augustus vandat
Blankenham als leeraar beroepen , alwaar hij den
berdanvolgzijtred.Nalzvnjre
met ijver gewerkt te hebben, werd hij , in 1791, beroepen te
Nieuweveen in Drenthe en vertrok van daar in 1797 naar
Heerenveen.
her staande gaf hij een bewijs van zijnen liberalen geest,
door de afschatling der openbare catechisation in de kerk , en
het daarvoor in de plaats stellen der Bijbel-oefeningen , die
hij tot veel nut en genoegen des winters op zondag-avond
hield. Bijbeloefeningen waren destijds iets nieuws , en , zoo wij
ons niet vergissen , was hij een der eersten , zoo niet de eerste ,
die dezelve invoerde.
Na in 1834 zijne vijftigjarige dienst gevierd te hebben ,
legde hij op den 30sten Junij 1839 dezelve neder, doch had
slechts vier jaren genot van de hem geschonkene rust, daar
hij op den 2den Junij 1843 overleed. Hij was gehuwd met
H e n d r i k j e Heggers, die hem acht kinderen schonk. Van
hem ziet het licht:
Redevoering ten beto,qe dat de invloed van den godsdienst op
he bestaan en de voortduring eener welgereyelde bur,qerlijke
maatschappij van zoodanig een uiterst gewi,qt is , dat dezelve
niet geheel aan de zorg en het oppertoezi,qt van de politieke
regering behoort onttrokken te worden , Gron. 1805. 8 ° .
Zie Boekz. der gel. Wereld,
aangevuld.

1843. a.

793, uit familieberigten

GILBERT (J. L.) schreef:
Aanmerkingen op de propozitie ofte voorstel , ende aenneminge
van het zoet-water le yeleiden in de huizen van de burgers van
Amsterdam, Amst. 1627. 4°.
Zie Muller,
bl. 17.

Cat. van boek. en Kaart. over Neerlands Waterstaat.

GILBERTUS (DAVID) was een Utrechtenaar , die in bet
midden der zeventiende eeuw te Amsterdam leefde. Hij wordt
genoemd een tegenstander van den beruchten Jacob Bo h m e,
de stichter van de sekte der Vuurmystieken , tegen welken hij
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eene vermaning zou hebben geschreven , waarvan de titel evenwel niet wordt vermeld.
Zie Burman, Traject. Erudit.

p. 105, 106.

GILDE (ABRAHAM 't) werd in 1690 predikant te Wijngaarde , waar hij in September 1736 overleed. Hij schreef:
Over jesaias , Dordr. 4°.
Nederlands Danksegginge op den 13 December 1702 over
Psalm cxxxvm , Dordr. 1703. 4°.
Onderzoeking des Geloofs, Dordr. 1726. 8°.
Tempelwerk in een Leerreden ter dienstinwijinge van zijn zoon
uyt 1 Chronica xviii vers 20 , Dordr. 1726. 4°.
Tafereel der kerke Jesu Christi, Dordr. 1731. 4°.
Dordr.
Over de Brie Sentbrieven van den Apostel Manna ,
1736. 4°.
's Mans zoon , Go s u i nus, werd in 1725 predikant te Langerak over de Lek.
Zie Boekz. der gel. Wereld,1725. b bl. 117 , 1736. b. bl. 367 , 478;
Soermans, Kerk. Beg. van Zuid-Roll. bl. 29 ; van A bkoude, Naamreg. D. I. St. I, III; Ferwerda, Naamreg. van Both. bl. 166.

GILDEMEESTER (JAN JANSZ.) was Agent en Consul generaal van Portugal bij de Bataafsche Republiek , en overleed
in den oudeidom van 55 jaren te Amsterdam den 18den Februarij 1799. Om het vele goede en nuttige , door hem tot
stand gebragt en ondersteund , geacht , was hij als kunstminnaar verrnaard. Zijn aanzienlijk kabinet schilderijen bestond uit
300 nummers , en werd in het begin van Junij 1800 te Amsterdam in het Trippen-huis verkocht , voor eene som van
honderd zeven en zestig duizend gulden. Ofschoon eenige der
voornaamste stukken hier te lande bleven , werd echter het grootste gedeelte van doze uitmuntende verzameling , die meerendeels
bestond uit voortbrengselen van de Nederlandsche school , door
buitenlanders aangekocht.
De afbeelding van G ildemeester ziet het licht.
Zie Nieuwe illgenz. Konst- en Leiterb. D. XIII. bl. 193 , 202 , 203 ;
M u 11 e r , Cat. van Portrett. uit medegedeelde berigten aangevuld.

GILDEKLOK (MATTHEUS), een Dordtenaar , vervaardigde
een vers op de Gedichten van R. Arends de Ionge, Amst.
1657.
Zie Her inga, in 41g. Konst- en Letterb.

1848. D. I. bl. 102.

GILKENIUS (PETRUS) of Pieter Gilk ens, werd te Roermond omstreeks 1558 geboren. Zijn vader was Leon Gi
kens , vroeger Raadsheer te Utrecht , en zijne moeder U rs ul a van Gee I. Hij studeerde in de wijsbegeerte te Leuven,
te Douai en aan vijf andere buitenlandsche Hoogescholen. Na
een zevenjarig verblijf in Italie verwierf hij te Leuven den
grand van Licentiaat in de beide regten en oefende aldaar
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gedurende eenige jaren de praktijk uit. Bij het hernieuwd uitbreken der onlusten in de Nederlanden zag hij zich aangesteld tot Hoogleeraar der regten te Wurtzburg, en tevens tot
Raad van den Vorst-Bisschop Julius Ech ter van Me sp elb ru n n. Beide betrekkingen vervulde hij tot aan zijnen
dood , die waarschijnlijk na 1608 plaats had. Hij schreef de
volgende werken :
Commentarii .... in L. video , §. Ex. divrrso ,
de acquirendo rerum dominio , de inaedificatis solo alieno aut proprio ,
ex materia aliena aut propria. etc. Fran cof. 1600. 12°.
Tractatus de Uszycapionibus et diversi temporis Praescriptonibu8 , ad Theoricam praximpe utilissimus , et legum studiosis
tam in schola quam in Toro valde necessariu8;
etc. Francof.
1600. 4°. Hij voegde hierbij : Index rerum et verbum locupleanimus , Francof. 1602. 4°.
Commentarii.... in titulos if. et Institutiones de acquirendo
rerum domino etc. Franca. 1601. 12°.
Commentarius in titulos Institutorum de rerum divisione,
Francof. 1602. 4°.
Francof.
Commentarius in Ethica et Politica Aristotelis ,
1605. 4°.
,Turisprudentiam esse scientiam proprie dictam; contra Thium
et Zarabellam , Francof. 1605. 4°.
Commentaria in praecipuos universi codicis titulos. etc. Francof.
1606. fol. 2 vol.

Ractatus de mora,

Jenae , 1608. 16°.

Zie Sweertius, .nth. Belq. p. 616; Foppens. Bibl. Belg. p. 978;
Paquot, Memoires, T. H. p. 152, 153.

GILLE (SALomo) werd te Utrecht uit deftige ouders geboren. Hij wijde zich eerst aan het onderwijs , doch rigtte later
eene cementfabriek op. Hij stierf op het laatst der 18de eeuw
en beoefende de dichtkunst blijkens een bundel Mengelingen
uitgegeven door het Utrechtseh Genootschap : V/ijt is de voedseer der wetenschappen, waarvan hij lid was , en in welken
bundel van hem voorkomen een gedicht op de Prilheid en
een op de Diehl- en .Letterkunde, benevens een proza-opstel ,
getiteld : de christen het zout der maatschappy.
Zie Heringa, in den Algem. Konst- en Letterb.

1848. D. I. b1.103.

GILLES (JACOB) was een welsprekend en kundig advokaat ,

toen hij in 1731 tot Pensionaris van Haarlem werd aangesteld , in welke waardigheid hij door de Staten van Holland
met anderen werd afgevaardigd naar de steden Dordrecht en
den Briel , om dezen te doen stemmen in den onderstand
van twintig duizend man , ten behoeve van de Koningin van
Hongarije. Hij werd in 1 744 tot tweede Grifher der Algemeene Staten benoemd , en in 1746 aan U n i co W i 11 em ,
Graaf van Wassenaar, toegevoegd als mede onderhandelaar
in Frankrijk , ten einde de vijandelijkheden van ons grond.
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gebied af te wenden. In hoeverre het aan hem of aan zijne
meesters lag , dit is niet te ontkennen , dat de daar gevoerde
onderhandeling eene groote beschroomheid voor en afhankelijkheid van Engeland kenschetste. Zij bragt dan ook niets
anders te weeg dan dat er eene nadere bijeenkomst te Breda
werd vastgesteld. Intusschen werd Gilles in 1746 tot Raadpensionaris van Holland verkozen , op veel voordeeliger voorwaarden dan iemand zijner voorgangers genoten had. Hij deed
als zoodanig den 23sten September den gevorderden eed en
werd ten zelfden dage ook als Pensionaris van de Ridderschap
voorgedragen.
Inmiddels waren de onderhandelingen te Breda voortgezet ,
waarover wij bier niet zullen uit\A ijden. Eigenlijk werd er niets
uitgevoerd , en de inval der Franschen op ons grondgebied
was de wrange vrucht van vrees voor Engeland. Teregt zegt
de Heer S oh e it em a „zorgvol was de tijd. De staat was buitensland in oorlog, binnensland in beroering , de vredehandel
te Breda liep vruchteloos af, eene omwenteling was onvermijdelijk;
Willem IV werd Stadbouder , en bij dit alles schokken en oproer"
Gille s had daarvan dan ook zijn deel. Het yolk schold hem
voor Franschgezind en landsdief uit. Zijn huis werd aangewezen om door het graauw geplunderd te worden. De Raadpensionaris gaf er den Staten kennis van, die hun genoegen
betoonden over hetgeen door hem was verrigt , en die, de uitstrooisels tegen hem voor vuile lasteringen hebbende verklaard ,
op raad van den Prins , hem eerlang in hunne hooge bescherming
namen , en hem in persoon , huis en goederen kost- en schadeloos beloofden te zullen houden. De prins zelf had schikkingen gemaakt om bet huis van Gilles door krijgsvolk te
doen beschermen , doch deze voorzorg bleek onnoodig te zijn,
daar er verder niets meer tegen hem ondernomen werd.
Ofschoon het gebleken was dat Gilles de staatsgezinde
partij was toegedaan , was hij , onaangezien de veranderingen
die door de verbetling van Willem IV hadden plaats gehad ,
in zijn ambt van Pensionaris gebleven. Doch op den 3den
Mei 1749 gaf hij zijn wil te kennen , om ontslagen te worden.
Men wil , dat , de dag te voren , twee aanzienlijke personen
hem den raad hadden gegeven om zijne bediening neder te
leggen. Hij verkreeg dat ontslag met den titel van Thesaurier Generaal van Holland , op eene wedde van vierduizend
guldens , benevens eene gelijke som als Oud-Raadpensionaris ,
volgens belofte hem bij de aanvaarding van zijn ambt gedaan.
Hij leefde sedert als een vergeten burger op zijne fraaije hofstede Ypenburg bij Rijswijk , tot aan zijn overlijden , hetwelk den 10den September 1765 aldaar plaats had. Zijne
afbeelding ziet het licht ; ook bij Wagen a ar (D. XX. bl. 46.)
„Schroomvalligheid" zegt de Heer van Kampen, „meer
dan een staatsman past , schijnt hem te hebben bezield. Wij
bekennen ronduit , in zijne daden geen aanspraak gevonden
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te hebben tot den eertitel , dien Zeker scbrijver (K o k) hem
bijlegt ; een der verdienstelipate staatsmannen van dem eeuw ,
eene eeuvv , welke toch hare Sling el a nden, Heinsiu ss e n en Fagel 's gehad had. Als mensch en eerlijk man verdiende hij nogtans acbting , en deze weegt zwaarder in de
schaal der menschelijke waarde , dan een schrander, , maar ondeugend staatdienaar."
Zie Wagenaar, Paderl. Hist. het Register bl. 100 ; van Wijn,
D. XX. bl. 33 ; Kok, Vad. Woordenb. D, XVIII. bl.
899-405; van Kampen, Karakt. D. II. bl. 600-603; Scheltema,
Staatk. Nederl. D. I. bl. 371-373; Muller, Cat. van Portrett.
Aanm. en Bijv.

GILLES (PAuLus ABRAHAM), waarschijnlijk een bloedverwant van den voorgaande, was regtsgeleerde , Pensionaris der
Stad Haarlem en Secretaris van den Raad van State. Hij
werd in 1769 als opvolger van Jan Hop aangesteld tot de
hoogst gewigtige betrekking van Thesaurier Generaal der
Unie. Hij was in 1742 gehuwd met Elisabeth Nicol etta
Brigitta Oetgens van Waveren, Wed. van Mr. Willem van Hoorn.
Zie Vaderl. Hist. ten onmidd. very. van
W a g en a a r , D. XXIV. bl.
160 ; Stuart, Paderl. Hist. D. II. bl. 439 . uit medegedeelde berigten
aangevuld.

GILLIG (JACOB) of Gellig, werd te Utrecht in 1636 geboren , was eerst koopman en later cipier der gevangenen ten
stadhuize aldaar. Hij was een voortreffelijke schilder van riviervisch , en als zoodanig , volgens den Heer K r a m m , eenig
in zijn soort. Zoo onnavolgbaar schoon en natuurlijk was zijn
werk , dat er tot heden in dat yak geen beter bekend is , en
zijne goede kunst in de beste verzamelingen wordt bewaard.
Hij was gehuwd met eene dochter van Adam Willarts,
mede van Utrecht, en overleed aldaar in 1688. Of hij ook
portretten geschilderd heeft in twijfelachtig.
Zie Houbraken, Schilderboek, 1). III. bl. 61 ; I m merzeel, Lev.
op G ell ig; K ramm, Lev. en Werk. der
en Werk. der Lenstsch.
Kunstsch. op Gill i g; W on d er, Alph. lijst van de geboorte- en sterfjaren der Kunstsch. en Beeldh. alwaar zijn geboortejaar in 1610 en zijn
sterfjaar in 1660 wordt opgegeven.

GILLIG (MIcrIIEL) of G el li g , misschien een broeder of
zoon van den voorgaande , was een verdienstelijk portretschilder en graveur , door den Heer Kramm voor bet eerst vermeld , en te Utrecht geboren. Zijn werk draagt meestal de
jaartallen 1685 en 1686.
Zie Kr a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch.

GILLIS (Jol:IAN) was Pensionaris van Antwerpen , en teekende als zoodanig de Unie van Brussel in 1577. Meer is
er van bean Diet bekend. Een persoon van denzelfden naam
en leeftijd wordt als Rekenmeester van Brabant genoemd.
Zie de I onge, de Unie van Brussel, bl. 52.
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GILLIS (PIETER). Zie AEGIDIUS (PETRUS).
GILLIS met de vlek. Zie COIGNET (Gnus).
GILLISSEN (AEGIDIUS) was den 12den Julij 1712 te Middelburg uit burgerouders geboren en door hen tot de zeevaart opgeleid. Meer lust tot de wetenschappen hebbende , had hij het
aan zijn eigen onderzoek te danken , dat hij de lessen aan de
Groningsche Hoogeschool kon gaan bijwonen. In 1736 na
volbragte studien tot proponent aangenomen , werd hij in het
volgende jaar predikant te Borsselen , in 1741 te ter Neuzen ,
in 1745 te Bergen op Zoom en in 1746 te Vlissingen.
De roem zijner geleerdheid bezorgde hem in 1747 een beroep
als Hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de Franeker Hoogeschool , welke betrekking hij in Augustus aanvaardde met
eene redevoering : de praesentiaus theologici fundi calamitatibus , die in 1749 te Franeker, in folio en ook in bet Hollandsch vertaald het licht zag. Hij werd den lsten April 1748
tot Doctor in de godgeleerdheid aan de Franeker en in de
wijsbegeerte aan de Groningsche Hoogeschool bevorderd , en
was met lof tevens als Akademie-prediker 'aldaar werkzaam ,
toen Curatoren der Leidsche Hoogeschool hem in 1765 het
Hoogleeraarambt in de godgeleerdheid aanboden , welke waardigheid hij den nden Junij aanvaardde met eene redevoering:
de veterum, haerelicorum injusta defensione.
Ook bier toonde G i 1 li ssen zich zijner waardig , en verwierf zich door zijne geleerdheid , die alien ten dienste stond ,
en door zijnen heiligen wandel, aller hoogachting en liefde.
De hoogleeraar te Water noemde hem „magnum et doctrinae
In het
accuratae parataegue et severae sanctitatis exemplum."
jaar 1766 was hij Rector der Hoogeschool , en legde die waardigheid neder met eene redevoering : de fabulis Ecclesiasticis,
Bij besluit
temere arreptis ad infirmandam .Evangelii veritatem.
van Curatoren van den 7den November 1789 , werd hens eene
eerlijke rust toegestaan , waarvan hij nog bijna elf jaren genot
had , tot dat hij op den 13den Junij 1800 , aan een langzaam
verval van krachten , te Leiden overleed. Hij was in 1752 te
Middelburg gehuwd met Cornelia Petro n ella W illekens, die hem den 28sten Mei 1799 te Leiden door den
dood ontviel , in den ouderdom van ruim 69 jaren. Hun noon
A e g i d i u s , die den naam zijner moeder bij den zijnen voerde,
was eerst predikant te Hekelingen, daarna te Krimpen aan de
Lek , vervolgens te Leiderdorp en eindelijk te Leiden , waar
hij den 15den Januarij 1841 overleed. De afbeelding van den
vader ziet het licht. Deze gaf nog in druk uit:
Vorst Messias , vrede leschikkinge aan de Gelovige Kerk , en
door seven helden en acht vorsten uyt de menschen , haar verlossende van het geweld van Amur , of Intre-Reden te Vlissingen, over Micha II. vs 4 en 5 , Middelb. 1746. 4°.
Van deze leerrede , die tevens tot proeve kan strekken van
's mans prediktrant , is een uittreksel te vinden in de Kan-
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sel-ontluistering in de Nederlandsche Hervormde Kerk , bl.
111 - 114.
Disputationes duae de S. S. Evangeliis ad Apocrypho8 quondam libros non accommodatis, Fran. 1754. 4°.
Oratio in obitunz Vriemoetii, Fran. 1760. 4°.
Oratio de Deistarunz Objectionibus Christianae religioni8 propagandae aptis , Fran. 1762. 4°.
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1737. b bl. 228, 366, 1740, a bl. 376,
378, 1745. a bl. 363. 615, 616, 1746 a bl. 369, 370, 371, 1747 a
bl. 333 , b bl. 242, 1748 a bl. 610; Vrolikhert, bliss. Kerkhemel,
1)1. 286-298; Vriemoet, Ath. Frisiac. p. 857, 858; van A bkoude,
Naamreg. van Ned. Both. D. I. St. VI ; Nieuwe digem. Konst- en Letterb. D. XIII. bl. 193; Brans, Kerk. Regist. bl. 53, 59, 76, 131;
te Water, Narratio etc. p. 50, 227, 228; Siegenbeek, Geschied.
der Leidsche _Hoogeschool, Toev. en Bi)l. bl. 211 , 212; Glasi us,
Godgel. Nederl. 1). I. bl. 526 , 527 ; Muller, Cat. van Portrelt. bl.
94, uit medegedeelde berigten aangevuld en verbeterd.

GILLISZ. (WILLEY). Zie AEGIDIUS (WILLEm.)
GILQUIN (HERMAN) werd in 1753 geboren. Na in dienst
te zijn getreden bij het infanterie regiment van den Rijngraaf
van Salm, ging hij in 1787 in Fransche dienst over. Bij
het Bataafsche leger in 1795 was hij geplaatst als LuitenantKolonel en Kommandant der 7de halve brigade infanterie , en
als Kolonel behoorde hij tot de divisie van D aendels, welke
in 1799 tegen de Engelschen in Noord-Holland streed.
Hij was bij de landing der Engelschen belast met bet bevel
over de troepen van den Helder , welke plaats hij op last van
D a e n d e 1 s moest ontruimen. Nadat hij den Schout bij Nacht
Story daarvan kennis gegeven had , volbragt hij die ontruiming, en kwam , na eenen bezwaarlijken en gevaarvollen togt
met slechts zeer weinig verlies bij de divisie van Daendels
aan. Hij nam vervolgens deel aan de verrigtingen der Bataven in Noord-Holland , en werd op den 10den September,
1799 , toen hij het bevel had over de voorhoede te Schoorldam , onder den Generaal Du Monceau, gewond. Meerdere
bijzonderheden zijn ons omtrent hem niet bekend.

,

Zie V on k , Geschied. van het Engelsch- Buss. Leger , D. I. bl. 36,
47 ; Kraijenhoff, Geschiedk. Beschouw. van den oorloq in 1799, bl.
48, 49, 57, 66, 75, 76, 81, Bijl. bl. 14, 31; Bosscha, Neerl.
Held. te land, D. I. bl. 176 —178, 189 , Bijl. bl. 4 , uit medegedeelde
berigten aangevuld.

GILS (ANToNius) werd den 29sten Julij 1758 uit Roomschgezinde ouders te Tilburg geboren. Na zijne voorbereidende
studien te Leuven met buitengewonen lof volbragt te hebben ,
legde hij zich aldaar op de godgeleerdheid toe , terwijl hij
tevens tot Lector in de wijsbegeerte bij het pausselijk collegie benoemd werd. Hij ontving in 1783 de geestelijke wijding
te Antwerpen , verkreeg ook het onderwijs in de godgeleerdheid, en werd daarin in 1785 tot Licentiaat bevorderd.
De opvolgende gebeurtenissen hadden op het lot van v a n
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G i 1 s eenen belangrijken invloed. Toen de Universiteit te Leuven op last van Keizer Joseph II hervormingen onderging ,
legde van Gils zijne bedieningen neder, werd in 1786 als
Kapellaan te Eindhoven geplaatst en bedankte volstandig voor
het theologisch professoraat dat men hem te Leuven aanbood.
Van December 1786 tot April 1790 was hij te 's Hertogenbosch als Rector der voormalige bidplaats in de Vuchterstraat
werkzaam , en begaf zich van daar weder naar Leuven , waar
hij , bij de herstelling der oude orde van zaken , tot Voorzitter van het collegie van Malder en tot Kanonik van St. Pieter verheven werd. Als zoodanig mogt hij niet lang met rust
werkzaam zijn , want toen in 1790 het Keizerlijk gezag door
kracht van wapenen hersteld was , werd van G i 1 s in November gevankelijk naar Mechelen gevoerd. Ontslagen zijnde
was hij een ijverig verdediger der Universiteit op het congres ,
dat toenmaals ter regeling der .Belgische zaken vergaderd was ,
en hij werd in 1791 tot Hoogleeraar bij het collegie der drie
talen , en in 1794 tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd.
Nadat de Franschen zich kart daarna van Leuven hadden
meester gemaakt , werd hij met andere Hoogleeraren in gevangenschap naar Peronne gevoerd , en toen hij teruggekomen
was stelde hij het, met de Heeren V. Herfs en J. J. H aelange ingediend weigerend antwoord op de uitnoodiging
van de Leuvensche overheid , om de plegtige opening van den
tempel der rede bij te wonen. Dit berokkende hem intusschen
zooveel leed , dat hij genoodzaakt was Leuven te verlaten ,
waarna hij zich naar Frankrijk begaf om zijne geloofsgenooten , gedurende de drukkende omstandigheden , waarin zij verkeerden , aldaar te bemoedigen. Naar Leuven teruggekeerd werd
hij bij de inlijving President van het Collegie van St. Anna ,
doch weigerde den gevorderden eed , waarbij de souvereiniteit
des yolks bezworen werd en hij haalde zijne medeambtgenooten mede over dien te weigeren. Het gevolg hiervan was dat de
Universiteit den 24sten October 1797 werd opgeheven , en hij veiligheidshalve genoodzaakt was te vlugten. Hij kwam behouden
in Noord-Brabant aan , en had niet alleen een belangrijk
aandeel in het stichten der kweekschool voor Roomsche kerkelijken op Nieuw-Herlaar,, onder St. Michiels-Gestel , maar
hij was daarvan ook de eerste President tot in 1810. In dat
jaar volgde hij den Apostolischen Vicaris van 's Hertogenbosch , A n t o n i u s van A l p h e n naar Parijs , werwaarts dezen
op last van het kerkelijk bewind gevankelijk gevoerd werd
doch hij vermogt niets om dezen behulpzaam te zijn. Nu
keerde hij terug , om , niettegenstaande de regering een anderen Vicaris had aangestekr, de geestelijke zorg voor het
Vicariaat op zich te nemen , en de regering in alles tegen
te werken. Hierom werd hij in 1812 in liechtenis genomen ,
eerst naar Mechelen gevoerd en vervolgens naar Dyon overgebragt.

191
Na de omwenteling van 1813 kreeg hij zijne vrijheid weder,,
en weldra stond hij aan het hoofd van het Seminarium te
's Hertogenbosch. Met nieuwen ijver diende hij nu zijne kerk ,
maar hij kweekte door allerlei middelen tevens den geest der
onverdraagzaamheid aan , waardoor de goede bedoelingen van
Koning Willem I ter beschaving en verlichting der Roomsch
katholieken genomen , niet alleen schipbreuk leden , maar
waardoor ook hij eenen belangrijken invloed uitoefende op
den volksgeest , die in de dagen der omwenteling van 1830
kenbaar werd. Hij overfeed op het Seminarium te 's Hertogenbosch den 10den Junij 1834 en schreef de volgende werken
De twee cosyns. Renvoudige setmenspraeken over de religiezaken van dezen tyd, Leuv. 1796. 12°.
Motifs de conscience qui empelchent les ministres du culte
7 vencatholique de faire la declaration exigee par la loi du
demiaire an IV : Je reconnais gue universalite des citoyen8
fran9ais est le souverain; et je pronzets soumission et obeissance
aux lois de la re'publique, Louv. 1797.
Dit werkje werd ook in het Vlaamsch vertaald en uitgegeven onder den titel: Ontwerp van een antwoord van eene priester van Loven ; aen den Commissaris van de uitvoerende magt ,
die de reden vroeg , waerom die der faculteit der theologie weigerde declaratie te doen.
De gronden van het christen-catholiek geloof, tegenover de
gronden der philoso_phie, 's Hertogenb. 1800. 8°.
Analysis epistolarum B. Pauli a_postoli ad usunz seminarii
Sylvae Ducensis Lov. 1816. 12°. 3 vol.
Katholyk Meyerysch nzemorieboek , behelzende de oprigting
van het bisdorn van '8 Hertogenbosch, enz. 's Bosch 1819. 8°.
In den Nouveau conservateur Belge (Louv. 1834 , T. X. p.
481) komt van hem voor : Lettre ine'dite sur les sentiments de
a la
I' ancienne faculte de theologie de Louvein , par rapport
declaration galticana de 1682.
-

Zie G 1 a s i u s, Godgel. Nederl. D. I. bl. 527-531 , door ons bier gevolgd , en de aldaar aangehaalde schrijvers .

GILSE (JAN vAN), leeraar bij de Vlaamsche-Doopsgezinde
gemeente te Zaandam , werd bij Teyler 's Godgeleerd Genootschap met goud bekroond voor zijne , in het tweede deel der
werken van genoernd genootschap opgenomene , verhandeling :
Over Gods byzondere Voorzienigheid.
Zie Blaupot ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Holl. enz. D.
II. bl. 127, 155; de Jong, Alph. Naaml. van Both. bl. 634.

GILSE (JAN VAN), kleinzoon van den voorgaande en zoon
van Jacob van Gil se en Jannetje van Nek, werd geboren te Zaandam , den 19den October 1810. Bij den leeraar
der Doopsgezinde gemeente (aan de Oostzijde) aldaar, J. E.
w i e 1 i n g tot de akademische studien opgeleid , werd hij , in
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1828 , student aan de Kweekschool der Algemeene Doopsgezinde Societeit te Amsterdam , waar hij de lessen der Hoogleeraren S. Muller en W. C. K o o p m a n s genoot ; in 1834
tot proponent bevorderd, aanvaardde hij spoedig daarna eene
op hem uitgebragte beroeping van de gemeente te Moog en
Zaandijk , en werd twee jaren later aan 's lands Hoogeschool
te Leiden tot, Doctor in de godgeleerdheid bevorderd op eerie
dissertatie over Ezechiel xvii (Commentatio exegetica et critica in caput xvn Paticiniorurn Ezechielis , Amst. 1836. 8 ° .).
In 1837 nam hij het beroep der Amsterdamsche gemeente
aan en bediende haar als leeraar tot 1849 , toen hij , den 23sten
Mei tot Hoogleeraar aan de bovengenoemde Kweekschool benoemd , den 9den October zijn professoraat aanvaardde met
eerie rede , waarin bij het onmisbare der godgeleerde studien
voor den evangeliedienaar betoogde.
Met volstandigen ijver en tot rijken zegen van velen bleef
van Gilse in die betrekking werkzaam , tot op den 25sten
Mei 1859 , toen eene kortstondige maar hevige ziekte hem
wegrukte. Reeds als student had hij zijne buitengewone bekwaamheden aan den dag gelegd , door twee bekroonde prijsverhandelingen , eene in 1831 Over de profetie van 0 badj a,
eene in 1832 Over het Both der wysheid van Jezus S i r a c h,
vergeleken met de Spreuken van Salom o. Later , als predikant
en als Hoogleeraar, was hij een ijverig medewerker aan het
tijdschrift de Vaderlandsche Letteroefeningen en ook aan tie
Gid8 , waarin vele verslagen , beoordeelingen en verhandelingen
van zijne hand voorkomen. Behalve eerie afzonderlijk uitgegeven verhandeling getiteld :
Disputatio de antiquissimo librorum sacrorum novi foederis
catalog° qui vulgo fragmentum M u r a t o r i i appellatur, Amst.
1852. 40 ,
verdient bijzondere vermelding , wat hij in de Godgeleerde Bydragen (1857 , bl. 705-792) schreef omtrent de benaming
Algenteene Zendbrieven. De meeste zijner verspreide geschriften
zijn in 1859 op nieuw in een bundel uitgegeven. Van datzelfde jaar is een bundel nagelaten leerredenen. Wij mogen
de hoop koesteren dat weldra een waardige hand hem naar
verdiensten zal schetsen.
Van Gilse is tweemaal gehuwd geweest eerst met J e a nnetje Brester, daarna met Alexandrina Geertruida
Craandijk.
Uit rnedegedeelde berigten bijeengebragt.
G. IMNICK (HENDRIK VAN) ook G i m nig en Gimmig genaamd , was patroon teekenaar voor de katoendrukkerijen te Haarlem. Hij speelde te Amsterdam in 1748 eenen belangrijken rol in
de gebeurtenissen , waarvan wij op het artikel van Daniel
Rasp gewag zullen maken. Zijne aanspraak in de KloveniersDoele , tot aansporing der onderteekening van zeker Opstel
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in het belang van den Prins van Oranje , alsmede om de vervallen burgerlijke vrijheden te doen herstellen , is bewaard en
in deszas geheel in de hier odder eerst aangehaalde bron
te vinden. Hoogst waarschijnlijk was hij dezelfde met dien
kunstenaar,, waarvan de Heer K r a rn m bij gissing melding
maakt. Is dit zoo , dan was hij een zeer verdienstelijk schilder,, die wel waardig was dat zijne levensbijzonderheden nader
bekend waren.
Zie Ilet beroerd Nederland, D. III. bl. 6, 10-14, 25 , 29 , 31,
32, 36, 58; Wagenaar,". Vaderl. Hist. D. XX. bl. 271, 273, 284,
298 ; Kok, Vaderl. Woordenb. art. Amsterdam ; Kramm, Lev. en Werk.
der Kunstsch. D. I. bl. 574.

GINCKEL. Zie de personen van dien naam. op REEDE.
GIPSON (JoHANN). Zie GIBSON (JoHANN).
GIPSON (DIRK) was een voornaam beeldhouder, , en een
der hoofdmannen van de beeldhouwers-Gebroederschap te
's Gravenhage , op het laatst der zeventiende eeuw.
Zie Kramm, Leven en Werk. der Kunstsch.

GIPHIANIUS (HuBERTus). Zie GIFFEN (HuBERT vAN).
GIRARD DE MIELET (VICTOR DE), en niet Louis,
gesproten uit een oud Markgrafelijk Fransch geslacht, was de
zoon van Francois de Girard, Heer van la Motte en Mielet,
en werd geboren op het kasteel la Motte in Languedoc. Hij
verliet op vijftienjarigen leeftijd wegens zijne godsdienstige
gevoelens , met achterlating van alles, zijn vaderland en begaf zich in Nederlandsche dienst. Den 3Osten Julij 1793 tot
Luitenant-Kolonel bevorderd , onderscheidde hij zich zeer in de
veldtogten van 1793 en 1794 tegen de Franschen , en toonde
bij het beleg van het kasteel van Trasignie groote kennis te
bezitten. Hij was gehuwd met A 1 egon d a Petronella,
dochter van Coenraad Gideon van Coehoorn van
o uw e r d a (zie diens artikel) , en had bij haar drie zonen
Louis Francois en Men no Gideon, die beiden volgen,
en Pierre, geboren den 24sten April 1776 en ten gevolge
van eene verkregene wonde , tijdens zijne dienst als vaandrig
in den veldtogt van 1793 en 1794 , overleden ; en eene docliter A 1 i d a Maria, die met haren vollen neef, Gideon
Coenraad Gijsbertus van Coehoorn in het huwelijk trad.
Zie de Navorscher,, D. IV. bl. 114, uit medegedeelde familieberigten
aangevuld.

GIRARD DE IVIIELET VAN COEHOORN (Louis FRANzoon van den vooraaande , werd den 2lsten Junij
1769 geboren , woonde als jonker den zeeslag van Doggersbank bij , en gedroeg zich daar zoo goed , dat hij , hoewel
nog te jong om tot ()dicier te worden bevorderd , een eeredegentje bekwam. Wegens ongenoegen met zijn superieur verliet hij de zeedienst, en werd op den jeugdigen leeftijd van
13
cOIS DE),

194
23 of 24 jaren Luitenant-Kolonel en Kommandant der kolonie Suriname. Vurig voorstander van Oranje zijnde , verzette
hij zich daar tegen de pogingen der tegenpartij , en stelde
eindelijk op uitdrukkelijken last van Prins Willem V de
kolonie onder de bescherming der Engelsche vloot. Bij de
geheele omkeering van zaken in Nederland, begaf hij zich in
Engelsche dienst en kommandeerde als Kolonel het regiment
Royal Dutch, tot aan deszelfs ontbinding bij den vrede van
Amiens. Na het op nieuw uitbreken van den oorlog belastte
het Engelsche gouvernement hem met verscheidene diplomatieke zendingen, op eene van welke het volgende merkwaardige feit plaats had. Varende op een Engelsch koopvaardij
fregat , werd dit door een Fransch oorlogsfregat gejaagd.
De koopvaardij kapitein wilde zich overgeven en gaf zich met
het meerendeel der bemanning aan dronkenschap over. D e Girard, wetende dat het schip een goede zeiler was , nam nu
het bevel op zich , liet door de nog bruikbare manschappen
de stukken laden, en bragt , hoewel met zwaar gehavenden
romp en want, zijne depeches in veiligheid. De Engelsche
regering begiftigde hem voor dit heldenfeit met eene met diamanten rijk versierde eeresabel. Na den val van Napole o n
wilde L °dew ij k XVIII d e Girard, wegens zijne vele aan
de Bourbons, gedurende hunne ballingschap , bewezene
diensten , tot Marechal de camp benoemen. Hij bedankte echter en overleed te Parijs in 1827. Even als zijn broeder, „die
volgt, had hij den naam van van Coehoorn bij den zijnen gevoegd. Zijn noon , de thans nog levende gepensionneerde
Generaal-Majoor der artillerie , Jean Philippe, Baron d e
Girard de Mielet van Coehoorn, hield met roein den
naarn van zijn geslacht in stand , zoo in 1814 voor Naarden ,
als later in den tiendaagschen veldtogt.
flit medegedeelde familieberigten bijeengebragt; de Navorscher, D. IV.
bi. 114.

GIRARD DE MIELET VAN COEHOORN (MENNO GIDEON DE), broeder van den voorgaande , werd den 3lsten Julij
1771 te Asten geboren en aldaar den 4den Augustus gedoopt.
Hij diende reeds op jeugdigen leeftijd in het regiment zijns
vaders , en onderscheidde zich als Kapitein in de veldtogten
van 1793 en 1794, vooral bij de bestorming van het kasteel
N an Trasignie ,
en betoonde daar even zooveel onversaagden
cooed , als zijn vader beleid. Hij was de eerste vrijwilliger die
den vijandelijken wal bekiom , maar . bekocht deze stoutmoedigheid met eene zware wonde. Bij de omwenteling van 1795
verliet hij het land , ging in Engelsche dienst en stied' den

3den Maart 1802 op het fort St. Andries te Berbice , als
Majoor van het Engelsche Royal Dutch regiment. Menno
v a n C o eh oorn, Drost van Leerdam , laatste manneliike
afstammeling van den beroemden Ingenieur, was zijn peetoom
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en naar dezen nam hij den familienaam van C o e h o o r n aan.
Uit medegedeelde familieberigten bijeengebragt; de Navorscher,
bl. 114.

D. IV.

GIRAUD (A. P.) was een Fransch graveur, , die te Amsterdam was gevestigd en aldaar eenige kunstzaken uitvoerde.
Wanneer hij leefde worth niet vermeld. Hij was volgens den
Heer K r a m m , van wien wij dit berigt ontleenen , in de behandeling van topographisch werk zeer bedreven , en heeft
dit aan den dag gelegd , bij het ontwerpen en vervaardigen
van de groote teekening tot uitlegging en verfraaijing der
stad Utrecht, door hem voortreffelijk uitgevoerd en op het
stedelijk archief aldaar aanwezig. Dit plan is van tusschen de
jaren 1830 en 1840.
Zie Kra mm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GIRAUD (BRuNo) , geboren te Dompierre in het Fransche
departement van Mayenne, omstreeks 1768 , was een zeer bekwaam heelmeester,, en tweede Chirurgijn aan het Hotel Dieu
te Parijs. De roem , dien hij zich door zijne kunde verworven
had , was zoo groot , dat Lode w ij k Napoleon, Koning
van Holland , hem tot zijnen eersten Chirurgijn verkoos, welke
betrekking hij tot aan de inlijvin?:, van ons land in het keizerrijk vervulde. Bij besluit van dien vorst , den 27sten Junij
1809 , werd hij tevens tot Hoogleeraar in de heelkunde aan
het Athenaeum Illustre te Amsterdam aangesteld , ten einde
den reeds bejaarden Andreas Bonn als zoodanig ter zijde
te stain. Niet law, was hij in dien post werkzaam , daar hij
r'
reeds in 1810 naar Frankrijk
wederkeerde , waar hij , den 15den
Januarij 1811 , te Parijs overleed. Hij was begonnen een
Traite de clinique externe te schrijven , waarvan slechts een
gedeelte het Licht ziet. Hij had zich voornamelijk op de oogheelkunde toegelegd e4 was de uitvinder van een klein werktuig, dienstig bij de operatie der traanfistel. G it a u d was Ridder
van de koninklijke orde van Holland en lid van onderscheidene
geneeskundige Genootschappen.
Zie Biograph. univers. T. VIII. p. 273 ; van L e n n e p , Illustr. Amt.
.then. memorab. p. 283 ; Alg. Konst- en Letterb. 1811. D. I. bl. 130.

GIRON (M.) schreef:
Nederduytsch en Italiaansch Woordenboek ,
2 deelen.
Zie van Abk au de, Naamreg. van Ned. Boek.

Amst. 1710. 40.
D. I. St. I.

GISBERTUS, wiens voornaam alleen bekend is, was misschien dezelfde met den Watergeus G ij s b r e c h t J a n s z o o n
Conine k. Is dat zoo , dan was hij vOcir September 1572
met zijn schip naar Friesland gezonden , waar hij , met Sippe
of S c i p i o S c h e l t e m a, de stad Dokkum vermeesterde. De
stad "werd spoedig weder door de Robles ingenomen en
Gi sb ertus jammerlijk vermoord.
13*
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Zie van G r o n i n g e n , Geschied der Watergeuzen ,
dit IVoordenb. D. III. bl. 658.

bl. 190, 238;

GISIUS NANNING (FREDERIK PETRUS). Zie NANNING
(FREDERIK PETRUS GISIUS).
GLABBEECQ, (SEBASTIAAN) werd otnstreeks 1674 geboren , en trad op zijn veertiende jaar in Nederlandsche dienst.
In 1722 werd hij Majoor en bevelhebber der 3de kompagnie
artillerie , in 1733 Luitenant Kolonel , in 1735 Kolonel , in
1742 Brigadier, en in 1747 Luitenant Generaal ; als zoodanig overleed hij den 26sten Augustus 1754 en werd in de
Nieuwe Kerk te 's Gravenhage begraven. Gedurende de zes
en zestig jaren dat GI a b b e e c q den staat heeft gediend ,
heeft hij aan het artillerie-korps vele diensten bewezen. Niet
alleen dat er op zijn voorstel bepaald werd om jaarlijks
praktische oefeningen te houden , maar hij was de eerste
die voorstelde artillerie scholen daar te stellen , waaraan toen
evenwel niet dadelijk voldaan werd , maar waardoor men
er tocli toe kwam om bepalingen te maken , omtrent de vereischten om tot Officier der artillerie te worden opgenomen.
Zie Tim areten, Verz. van Gedenkst. in Nederl. D. II. bl. 218;
van Sypesteyn, Bijdragen tot de geschieden. van het Ned. artillerie
korps bl. 36.

GLANS (CATHARINA) had tot zinspreuk Nec festinanter
nec amide (Noch baastelijk , noch schroomvallig) en was een
der velen die een grafschrift maakten op Mr. Six.
Zie dlgem. Konst- en Letterb.

1848. D. I. bl. 146.

GLARGES (Gnus DE), Heer van Ellemes of Eslems in
Henegouwen , was de zoon van Cl a u d e de Glarges, Heer
van Ellemes en Secretaris van het Hof van Holland , en van
Hester St ael van Uitwijk. Hij werd in 1559 te 's Gravenhage geboren en , aan de Leidsche Hoogesehool studerende ,
tot Advokaat bevorderd. Als zoodanig in zijne geboorteplaats
de praktijk uitoefenende , maakte hij zich zeer beroemd. In 1595
werd hij als Secretaris gesteld bij die commissie , welke de
onlusten in Groningen , tusschen die van de stad en de Om.melanden , zou vereffenen. Ofschoon bijzonder Prins M a ur it s toegedaan , en bekend als een vijand der Retnonstranten,
schijnt hij echter niet spoedig na het vervallen dier betrekking
tot andere ambten geroepen te zijn.
Na de verandering der regering in 1619 , werd hij , in de
plaats van den gevlugten Johan de Haen, tot Pensionaris
van Haarlem aangesteld , welke betrekking hij bekleedde tot
in bet jaar 1637 , toen Albert R u y 1 in zijne plaats werd
gesteld. Hij was een der gemagtigden , die , in 1619 , door
de Staten van Holland tot het werk der zuivering van de
Hoogeschool aan Curatoren , op hun verzoek , werden toegevoegd. Hij werd in 1627 tot Curator van dezelve aangesteld ,
en trad , in 1136 , als zoodanig af. In hetzelfde jaar Imam
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hij met Pauw en Cats op de nominatie tot Raadpensionaris
van Holland. Hij overleed te Haarlem den 25sten October
1641. Zijne zinspreuk was Pax fit fortuna labori (Vrede
maakt het werk voorspoedig). Zijne afbeelding ziet , naar M.
Mi ere v e l t door J. Suyderhoeff voortreffelijk gegraveerd ,
het licht. Zijn Album , waarin de beroemdste mannen van zijnen tijd schreven , is in het bezit van J h r. F. A. Ridder
van Rapp ard te 's Gravenhage.
De G 1 a r g e s was tweemaal gehuwd ; eerst met C o r n e l i a
Dasseldonck, die hem geene kinderen schonk , daarna
met W i l h e l m i n a Coper, die in 1644 overleed , en hem
dertien kinderen schonk , waarvan een zoon volgt.
Zie Siegenbeek, Geschied. der Leidsche Hoogeschool, Toev. en
Bijl. bl. 12; Scheltema, Staatk. Nederl. 1). I. bl. 373, 374; V ollenhoven, Broeders gevangenisse, bl. 123, 125 ; Muller, Cat. van
Portrett. ; v an Itappard, Overz. eener verfamel. 211ba .4micorunt
in
Nieuwe Reeks van werk. van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leid.
D. VII. bl. 30, uit medegedeelde berigten aangevuld.
GLARGES (CORNELIS DE MONTIGNY DE) , zoon van den
voorgaande en van diens tweede vrouw Wilhelm i na 0 oper,
werd den 12den Julij 1599 geboren. Hij was gedurende vele
jaren Agent der Algemeene Staten te Calais , en overleed te
Haarlem in April 1683. Hij was Ridder der orde van St.
Michiel en huwde in 1633 te 's Hage met Sara Parret,
die te Haarlem in 1681 overleed, na hem elf kinderen te
hebben geschonken. Een zoon daarvan volgt.
Uit medegedeelde particuliere berigten bijeengebragt ; van W ij n ,
en Bijv. op Wagenaar, 1). XIII bl. 96.

GLARGES (Jhr. PIETER DE MONTIGNY DE) , zoon van
den voorgaande , had in 1676 als Kolonel het bevel over de
landtroepen ingescheept op het eskader van Jakob Bin ck e s , uitgezonden ter vernieling der Fransche volkplantingen
in de West-Indien. Na de verovering van het eiland Tabago
had men zich op het fort gelegerd en dit werd door den
Franschen Vice-Admiraal Graaf D' E s tr e es aangevallen. Eene
noodlottige omstandigheid maakte spoedig een einde aan de
verdediging , daar op den 12den December 1677 een vijandelijke born in den kruidkamer viel en het grootste gedeelte
van het fort verwoestte. Onder de slagtoffers van dat onheil
beyond zich de Glarges, die met Bin ekes en andere
oiticieren , in de eetzaal , welke boven den kruidkelder was ,
juist het middagmaal gebruikte.
Zie de Jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez.
299 , 362 , nit medegedeelde berigten aangevuld.

D. III. St. II. bl.

GLASERUS (ARNoLDus) was te Ootmarsum in Overijssel
geboren , en eerst te Zwolle , daarna te Osnabrug opgevoed.
Hij voltooide zijne studien te Rostok en werd vervolgens hofprediker van E d z a r d II , Graaf van Oost-Friesland , en na-
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derhand van Alexander, Hertog van Holstein , die hem
tevens tot predikant te Hatzum aanstelde , van waar hij den
26sten September 1601 te Woerden als Luthersch predikant
werd beroepen. Deze gemeente , toen geene vrijheid in de uitoefening barer godsdienst hebbende , had aan Glaserus
groote verpligting , door zijn gedrag en ijver voor de belangen der Luthersche Kerk , waarbij hij zelf geen levensgevaar
ontzag. Het uitvoerige verhaal van hetgeen hem en zijne
gemeente te beurt viel , en hoe eerst na langdurige en herhaalde pogingen de Lutherschen aldaar het eerst in ons vaderland vrijheid verkregen hunne godsdienst ongestoord uit
te oefenen, is elders te lezen. Genoeg zij bier de herinnering,
dat Glaserus in December 1602 naar den Haag werd gedagvaard , voor het Hof van Holland , en gelast werd deze
stad niet zonder toestemming te verlaten. Herhaalde verzoeken
werden hierop door hem en de leden zijner gemeente ingeleverd , met dat gevolg , dat eindelijk in 1603 hunne klagten
verhoord werden en aan hen werd toegestaan hunne godsdienst bij oogluiking uit te oefenen. Woerden was de eenige
gemeente destijds aan welke die vrijheid was toegestaan , en
die had zij aan de standvastige en bedaarde houding van
Glaserus te danken.
Tot in 1613 was Glaserus te Woerden werkzaam, toen
hem , op zijn verzoek , eene beroeping naar Amsterdam toekwam. Hier bleef hij zijne dienst met ijver waarnemen , tot
aan zijnen dood , die in ] 624 plaats had. Zijn zoon volgt.
Zie Pant' w, Europa's Lutherdom , bl. 326, 347, 380 ; Schultz
Jacobi en Domela Nieuwenhuis, Bijdr. tot de Geschied. der
Evang. Luth. Kerk in Nederl. St. III. bl. 111-126; Dom el a Nieuwenhuis, Geschied. der ylmst. Luth. gem. bl. 52.

GLASERUS (HERMANUS), zoon van den voorgaande , werd
te Woerden in 1606 geboren en tot de predikdienst opgeleid.
Hij werd in 1631 Luthersch predikant te Zwolle , in 1639 te
's Gravenhage , nadat hij reeds twee jaren te voren aldaar
hulpprediker geweest was. Ook hij moest voor zijne komst te
's Hage, „wegens zijne Luthersche religie'' van de Gereformeerden veel vervolging lijden. Hij stierf te 's Gravenhage
den 14den Augustus 1674 en was gehuwd met eene dochter
van D s. van der Linden, te Delft. Zijne afbeelding ziet
bet Halt.
Hij maakte zich verdienstelijk door het schrijven van twee
werkjes die getiteld zijn.
Catechesis Theoretico-practica , dat is Eenvoudige Verklarin ►e van de voornawnste Ifooldstucken onses Cathechismi , omhelsende de Practycke des Christendoms ; voorgestelt in Vragen
ende Andzvoorden, 's Hage 1667. 8°.
Dit werkje werd meermalen herdrukt. De vierde druk verscheen te Amsterdam in 1724, de vijfde aldaar in 1729.
Volgens Ds. T. C. C. Everts te Enkhuizen , in de bier
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onder aangehaalde Bijdra,qen, heeft Glaser us voorzeker met
de uitgave van zijn Catechesis in zijne dagen een groot nut gesticht , en menigeen op de beoefening der Christelijke zedeleer
opmerkzaam gemaakt. Uitvoerig behandelt hij de waarheden
des geloofs. De verpligting tot liefde en dankbare gehoorzaamheid aan Gods wil , en het streven naar volkomenheid
verbindt hij telkens met het geloof aan de voorgestelde waarheid." Het werkje is voorzien met een Latijnsch vers van
Johan S ehel h a mm er , Luthersch predikant te 's Hage ,
en een Nederduitsch van den uitgever J. Ramma z ey n.
Laatstgenoemde zong:
Hier komt G 1 a s e r us nu , om met een vaste tret
Den Luther na te gaan in leer , en ook in leven ,
En heeft U Vraags-gewijs , de Godsdienst voorgeset ,
Om soo aan Oud en Jong' goed onderricht te geven ;
Den Jongen geeft hij Moes, aan d' Oude vaste spijs ,
En leert haar allebey,, op velerhande wijs.

Het andere werkje van G 1 a s e r us is getiteld : :Catechi8=8 School, doch tijd en plaats van uitgave zijn ons niet
bekend.
-

Zie Ferwerda, Naaml. van Both. D. I. St. III. bl. 141; Paauw,
Europa's Lutherdom, bl. 342, 181; Schultz Jacobi en Dornela
N ieuwenhuis, Bydr. tot de yeschied. der Evans. Lufh. Kerk in de
Nederl. St. I. bl. 51, 52, St. III. bl. 126 noot , St. VI. bl. 145-150;
Domela Nieuwenhuis, Geschied. der Evangeliesch Luthersche gem.
te 's Gravenh. bl. 11, 21, 97 ; M u I 1 e r , Cat. van Portrett.

GLAUBER (JOHAN RUDOLPH) in Duitschland geboren ,
zette zich te Amsterdam als geneesheer neder, en verwierf
door zijne scheikundige kennis en belangrijke ontdekkingen
in die wetenschap , die hij echter toevallig deed door zijn
zoeken naar den steen der wijzen , grooten roem. Onder anderen is men aan hem de zamenstelling der Sulphas Sodae,
eerst naar hem sal mirabilis Glauberii genoemd , verschuldigd.
IIij stierf in hoogen ouderdom in 1668. Zijne veelvuldige
werken , alien in bet Hoogduitsch geschreven , zijn in het
Latijn (Frankfort , 1658 , 1659 4° 2 vol.) en in het Engelsch
(Londen 1689. fol.) vertaald uitgegeven. Zijne Consolatio navigantiurn zag in het Hollandsch vertaald het licht onder
den titel van :
Vertroostinge voor de Zeevarende voor siekte,
Amst. 1657. 80.
,

Zie van A b k o u d e , Naamreg. van Ned. Both.
D. I. St. III;
F e r w e r d a, Cat. univers D. I. St. VII. bl. 288 ; Biograph univers.
T. VIII. p. 285.

GLAUBER (JOHANNES) was van Duitsehe afkomst en te
Utrecht in 1646 geboren ; hij toonde van zijne jeugd of aan
een zeer sterke drift voor de schilderkunst , doch moest, daar
zijn vader hem voor vat anders bestemd had en daarom zijne
neiging tegenwerkte , zich alleen oefenen , tot dat eenige schil-
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ders hem te hulp kwamen en hij eenige maanden onderrigt
van Nicolaas van Berche in bekwam. Hij woonde hierop
eenigen tijd, bij den kunsthandelaar Gerrit Uilenburg in ,
die door aankomende schilders vele Italiaansche schilderijen deed
kopieren. Hij ging in 1671 met zijn broeder, die volgt, op
reis , en bezocht Frankrijk en Italie , waar hij , voor kunstkoopers werkende , zich naar de uitmuntendste werken oefende.
Hij bezocht en verbleef eenigen tijd in Venetic, te Koppenhagen en te Hamburg, en keerde van daar in 1684 naar
Amsterdam terug, waar hij zijn intrek in het Inds van Ge rard d e Lairesse nam, en zich verder bezig hield met
de vervaardiging van kabinetstukjes , maar meest van groote
kamerbehangsels in hofzalen en aanzienlijke woningen. Zoo
beschilderde hij in het vorstelijk lusthuis te Soesdijk de eetzalen van Koning Wi Ilem III en zijne gemalin met landschappen , die door de Lair c s s e met beelden , en door
Dirk Maas met jagten gestoffeerd werden , en te Amsterdam het huis van den Heer Jacob de Fline s. Op het
laatst van zijn Leven begaf hij zich met zijne vrouw,, eene
zuster van den vermaarden bouwmeester V enneko ol, naar
Schoonhoven , kocht zich daar eene plaats in het Proveniershuis en overleed er in 1726. Hij had te Rome den bentnaam
van Polydor verkregen.
V olgens het oordeel van den Heer I mm erzeel bezat
G 1 a u b er een vruchtbaren geest en een goed koloriet ; zijn
stijl trok op dien van Gaspard Po us s n , en zijne werken
bragten daarom belangrijke sommen op, ofschoon de prijzen ,
daarvoor besteed , aanmerkelijk in lateren tijd daalden. In de
Museums te Parijs , te Berlijn , te Dresden en te Saltzthalen
berusten stukken van hem. Het Museum Boymans te Rotterdam bezit van hem twee Arcadische landschappen , en 's Rijks
Museum 'te Amsterdam twee stukken , het eene Mercurius Jo
onivoerende en het andere Diana in het bad voorstellende.
Glauber beoefende ook met verdienste de etskunst.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ; 1m merzeel, Lev. en Werk. der
Kunstsch. ; v an der Monde, Utrecht en ornstreken , bl. 60 ; Cat. van
Schild. in he Museum Boymans te Rott. bl. 15 ; K r a m m , Lev. en Werk.
der Kunstsch. , D u b o u r c q , Beschrifv. der schild. op 's Rijks Museum
te 11mst. bl. 46, 47.

GLAUBER (DIANA), zuster van den voorgaande, werd in
1650 te Utrecht geboren , zij leerde de kunst bij haren oudsten broeder, wien zij op zijne reize naar Italie vergezelde.
Zij zette zich te Hamburg neder,, schilderde historiele stukken
en portretten , en heeft zich door hare kunst een blijvende
roem verworven. Eenige jaren voor haren dood , die in 1720
plaats had , was zij , door een gebrek aan het gezigt genoodzaakt het penceel te laten liggen.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb.; van der Monde, Utrecht en omstreken bl. 60 ; K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch.
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GLA.UBER (JAN GODLIEB) broeder van de voorgaanden ,
werd, in 1656, te Utrecht geboren. Ook hij ontving het onderwijs van zijnen broeder, wien hij op zijne reizen vergezelde.
Toen deze in 1684 naar Amsterdam terugkeerde, zette zich
Jan God lieb te Breslau rieder , en overfeed er in 1703.
Hid verkreeg te Rome den bentnaam van Myrtis. Schilderstukken zijn er van hem Diet bekend. Niet onverdienstelijk
is zijn graveerwerk , blijkens een drietal geetste prenten,
voorstellende:
Ben herder en herderin.
Ben ontworlelde boom.
Ben landschap met overtliffsels van ruiner.
,

Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ; Immerzee1; Lev. en !Perk. der
Kramm, Lev. en {Perk. der Kunstsch. T. VIII. p. 285.

Kunstsch.;

GLAVIMANS (PIETER) JANSZ. was scheepstimmerman van
de Marine , bij het Departement Rotterdam, en werd in 1799
door het Bataafsch Genootschap te Rotterdam met zilver bekroond voor zijne verhandeling over de beste en onkostbaarste
wyze van zamenstelling der marten voor oorloys en andere mare
schepen , die in het 2de deel der Nieuwe Verhandelingen van
genoemd Genootschap (Rott. 1802. 4°.) is opgenomen , tegelijk
met die van zijn bloedverwant die volgt, aan wien het gouden
eermetaal te beurt viel.
Zie Nieuwe Algem. Konst en Letterb.
de Jong, Naamt. van Boek. 51. 660.

1799; D. XII. bl. 84 101;

GLAVIMANS (PIETER) werd in 1755 geboren en klom
door zijne bekwaamheden op tot Constructeur-Generqal der
Bataafsche, later Koninklijke, Marine te Amsterdam. Het Koninklijk Nederlandsch Instituut koos hem den 18den Julij
1808 tot lid der eerste Klasse en het Bataafsch Genootschap
der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam schonk
hem mede het lidmaatschap in het jaar 1799. Na de omwenteling van 1795 werd hij met drie anderen door de vertegenwoordigers van Holland benoemd tot lid der Commissie
aan welke de inspectie der oorlogsschepen , en wat daartoe
behoort, werd opgedragen. Deze Commissie kweet zich met
ijver van den haar opgedragen last, zoodat zij reeds binnen
weinige weken voorloopige berigten van hare bevinding in de
onderscheidene havens inzond, en op den 27sten Mei haar
algemeen verslag aan hunne Hoog Mogenden kon aanbieden.
Met Florij n en J. Blank en J z. ontwierp en stelde hij
zamen , in 1799 , een kunstgevaarte van magtigen omvang en
zwaarte de kunstklip genaamd , bestemd om het zeegat van
Texel te verdedigen en vijandelijke schepen op te doen stranden. Het gevaarte eater bleek nutteloos te zijn. In 1803 had
hij het bestuur over den aanbouw van de kanonneerschoeijers
en booten voor de vloot, waarmede Keizer N ap ole o n Engeland meende aan te tasten.
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Glavimans overleed te Amsterdam den 24sten September
1820. Zijn zoon volgt. Van hem ziet bet licht:
Verhandeling over de nuttigheid en noodzakelijkheid der drooge
dokken , A Dist. 1798. 4°.
Verhandeling over de bate en onkostbaarste wgze van zamen8telling der inasten voor oorlog8- en andere mare sehepen. Met
goud bekroond door het Bataafsch Genootschap te Rotterdam
en in het 2de deel van deszelfs Nieuwe Verhandelingen (Rott.
1802. 40. ) opgenomen.
1799. D. XII. bl. 84, 85 ;
Zie Nieuwe Algem. Konst- en Letterb.
Algem. Konst- en Letterb.
1820. D. II. bl. 211 ; de J ong, Naaml.
van Bock. bl. 205, 660 ; de Jo n ge, Geschied. van het Ned. Zeewez.
D. VI. St. II. bl. 24, 25, 439 , 480; Jaarb. van het Son. Ned. Instil.
1849, bl. XXVII.

GLAVIMANS (CoRNELis JAN), zoon van den voorgaande ,
werd te Rotterdam in 1796 geboren en ontving het onderwijs in den scheepsbouw eerst van zijnen vader , daarna te
Antwerpen. Reeds op zijn achttiende jaar trok bij de aandacht
tot zich van Keizer Alexander, die in 1814 's lands werf
te Rotterdam bezocht. Na de ornwenteling tot onder-constructeur te Rotterdam aangesteld , werd hij , bij de oprigting van
de school voor den scheepsbouw, Directeur dezer inrigting.
Later tot Constructeur der tweede kiasse en Hoofd-Ingenieur
der Marine aangesteld , werd hij bij het opheffen van 's Rijks
Marinewerf te Rotterdam bevorderd tot Hoofd-Ingenieur, , Directeur van scheepsbouw. Wegens den ongunstigen toestand
zijner gezondheid was hij verpligt zijn ontslag te verzoeken ,
dat hem den 13den Maart 1857, gelijktijdig met de orde van den
Nederlandschen Leeuw , verleend werd , doch waarvan hij weinig genot had , daar hij reeds den 12den Augustus daaraan
volgende te h otterdam overleed. Hij werd in 1827 correspondent en in 1833 lid der eerste kiasse van het Koninklijk
Nederlandsch Instituut, en later van de Koninklijke Akadernie
van wetenschappen te Amsterdam. Hij was voorts medebestuurder van het Bataafsch Genootschap van proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam , lid van het provinciaal Utrechtsch
Genootschap en van eene menigte andere geleerde inrigtingen.
Hij onderscheidde zich niet alleen door zijne wetenschappelijke en praktiscbe bekwaamheden , maar ook door zijn rondborstig en edel karakter , en werd met refit „een Hollander
van den ouden degelijken stempel" genoemd.
Vele en groot zijn de diensten door G 1 a v i m a n s den lande
bewezen. Een groot aantal gewigtige rapporten , memorien en
adviezen werd door hem , hetzij atnbtshalve schriftelijk ingediend, of door den druk openbaar gemaakt. Onder de eerste
verdient vooral vermelding bet rapport door hem en den Heer
C. S o e t e r m e e r den 'sten Junij 1820 aan het ministerie
van Marine ingediend na eene volbragte dienstreize in Eugeland. Niet minder vruchtbaar voor de verbetering onzer
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scheeps-constructie waren eene menigte andere commissien hem
in Engeland en Belgie opgedragen. Tijdens onze vereeniging
met Belgie , maakte hij eene groote boschreis in Luxemburg, en
verbleef hij een geruimen tijd aan bet etablissement van Seraing.
De volgende geschriften zijn door Glavi m-a n s in druk
uitgegev en .
Verhandeling over de toepassing van het regtlijnig en bouwkundig
Met goud
teekenen op de verschillende vakken van nyverheid.
bekroond door bet provinciaal Utrechtsch Genootschap en in
deszelfs werken , Utrecht 1825. 8°. , opgenomen.
In het lijdschrift voor wis
en natuurkunde , uitgegeven
door bet voormalig Koniuklijk Nederlandsch Instituut , komen
van hem voor
Verslag omtrent de middelen van Kyan, Burnett en Payne;
ont de duurzaamheid van het hout to bevorderen.
Proeven ter bepaling der sterkte vain metalen.
Beschouwing over de zelfontbranding van zwartsel.
vindt men
In het Tijdschift toegewijd aan het Zeewezen
van hem :
Over de stuwing der schepen.
Over Rodgers ankers.
Over het spit van Philips.
Over het gewigt en de afmetingen van ankers , kabele en
kettingkabels.
Over de pompen van C h a 1 d e r s.
In het tweede deel bl. 582 van bet Tijdschrift ter bevorderinq van ..Vijverheid ,
door van der Boon Mesch en
anderen (Hurl. 1834. 8 0 .) , is van hem opgenomen eene
bijdrage: over oxideren van het koper , dat tot dubbeling der
schepen gebezigd wordt.
-

Zie Jaarb. van het Kon. Ned. Instit. 1848, bl XXVII; Alg. Konsten Letterb. 1857, bl. 274, door ons hier gevolgd ; de J o n g e , Naaml.
van Boek.; Holtrop, Bibl. Medico-Chururg. p. 112.

GLAZEMAKER (JAN HENDRIK) , waarschijnlijk to Amsterdam in het midden der zeventiende eeuw woonachtig, maakte
zich in zijnen tijd als een bekwaam vertaler van de volgende
werken bekend:
De Deugdelyke Vrou , door J. H. G 1 a z e m a k e r vertaalt,
Amst. 1643. 120.
Amst. 1645. 8°. 2
Tooneel der Weereldsche Veranderingen ,
deelen.
Epikletus Redenen , door A r ri a n u s vergaderd ; met deszelf8 Hantboek , en onderwijzingen : C e b e s tafereel en zedige
Gedachten van NI. Aurelius Antoninus, Amst. 1658. 8°.
De Zedige werken van L. A. S e n e k a , bestaande in sticktelijke Ilandelingen , 124 Brieven van Lucilius, Naturelijke
zaken , Spotreeden over !Claudius loot , en heerkke Spreuken ,
Amst. 1658-1661 , 8°. 3 deelen.
Desiderius Erasmus van Rotterdam , Annotations of
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Aanteekeningen op 't Nieuwe Testament in 't Latin beschreven en , volgens des Schrijvers 5de en leste vermeerdering (1535),
van J. H. G1 a z e m a k e r nit het Latijn vertaalt enz. Amst.
1663. fol.
Quinte Curtius, Romeinsche Historie, Amst. 1666. 40.
Thomas Morus, of de Zegepraal des Geloofs en der
standvastigheid , treurspel uit het Franck van
de la S e r r e,
Amst. 1668. 9°.
De Heilige Katarina Martelares , treurspel nit het Frans*
Amst. 1668. 8°.
Beschrijvingen van de Oorlogen in Candia ,
Amst. 1671. 8°.
Vereeniging des Christendom, Amst. 1671. 12°.
Alle de Werken van de Heer
M. de Montaigne, bestaende in zijn Proeven (Essais) enz. uit de Fransche in de
Nederlandsche Taal vertaalt , Amst. 1674. 4°.
Guido Bentivoglio, His& der Nederl. Oorloghen vertaald door J. H. Glazemaker, Amst. 1674. 4°.
D'Argenis , vervattende vreemde voorvallen , zaken van de
Godsdienst , bestieren van Staten , belyd van Oorlog , Burgerlijke handel, door J. Bar cla i Amst. 1680. 8°. 3 deelen
met pl.
,

Zie van A bko u de, Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. I. III;
F e r w e r d a , Naaml. van Bock. D. I. St. I. bl. 167, St. II. bl. 141;
Siegenbeek, Bekn. Geschied. der Ned. Letterk. bl. 222 ; D o d t van
Flensburg, Pogingen ova eene meer grondige beoef. der geschied. van
Ned. voor te bereid. bl. 14 ; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned.
Letterk. te Leid. D. I. bl. 193, 201, 326, b. bl. 100, D. II. bl. 443,
558.

GLEINTZ. (J.) schreef:
Groningens Stadhouder- en Lieutenantschap , der .Hooftmannen-Kamer , enz. nevens eene Lijste aller Stadhouderen in 'I
Latijn beschreven door J. G1 e i n t z. (in 't Nederd. vert.)
Gron. 1727. 8°.
Zie Cat. van der Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
II. bl. 160.

D.

GLIMES (JAN VAN) of Jan met de Lippen, was de zoon
van Jan van G1 i m e s, natuurlijke zoon J an III, Hertog
van Brabant, en van Johanna van Bouterssem, dochter van Hendrik van Bouterssem, Heer van Bergen
op Zoom, door wiens sterven zonder mannelijk oir, de beerlijkheden Bergen op Zoom , Walhain en Grimbergen , op zijne
dochter Johanna en haren echtgenoot Jan v an G 1 i m e s
of van Brabant was overgegaan.
Diens oudste zoon , a'an het hoofd van dit artikel genoemd,
werd, na 's waders dood, Heer van Bergen op Zoom en, na
dien van zijn broeder A n t o n i e, ook Heer van Walhain.
Hij had Rome en Jeruzalem bezocht , en in 1453 gelofte gedaan , benevens andere heeren , Hertog F i 1 i p s van Bourgondie in zijnen voorgenomen oorlog in Syrie in persoon
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te zullen bijstaan , of bij verhindering daarvan te zullen zenden
twaalf Edellieden voor zijne rekening , gellurende een jaar.
Hij nam , met zijn zoon , die volgt , deel aan verscheidene
oorlogen , zoo door Hertog F i 1 i p s zelven als door diens
zoon r'Hertog K a r el gevoerd , en werd door beiden in vele
belangrijke zendingen aan vreemde hoven gebruikt. Voor
het verschaffen van penningen aan de Aartshertogen M a x
milia an en Maria was hem breeder vrijdom van tollen
over Holland en Zeeland, voor de burgers van zijne stad
Bergen op Zoom , toegestaan ten eeuwige dage. Hij zelf verleende in 1461 , 1463 en 1485 aan deze stad belangrijke
privilegien. Hij stierf in 1494 en werd met groote plegtigheid te Bergen op Zoom begraven. Als eene bijzonderheid
wordt gemeld dat daarbij niet alleen 336 blazoenen of wapenschilden , maar ook zooveel zwart laken gehruikt is , dat in
geheel Antwerpen daarvan niet genoeg voorhanden was. Hij
was gehuwd met Margareta van Saint Simon ., die wegens hare zeldzame schoonheid la belle blanche de Saint Simon
genoemd werd. Hij verwekte bij deze vrouw tien kinderen,
als 1. Philips, die volgt, 2. Hendrik, Bissehop van Kamerijk , 3. J a n , die volgt , 4. Ant o n i e, kapellaan van
K a r el V en van I' i lip II en Abt van St. Bertin bij St. Omer,
5. Cornelis, Ridder van het Gulden-Vlies en Schenker aan
het hof van Keizer Maximiliaan en Maria van Oo st
r ij k , van wien reeds in het 2de deel , bladz. 375 , gesproken is , 6. Michiel, die in 1481 Dordrecht door list hielp
bemagtigen , en in 1482 in den oorlog met de Luikenaars
sneuvelde , 7. Isabella, 8. Helena, beiden Non geworden ,
9. Maria, ongehuwd overleden en 10 Jenn e, gehuwd met
Adriaan van Mall y, Ridder en Heer van Conty en Picardye.
Behalve deze verwekte Jan van U 1 i m es nog veertig
onechte kinderen , zoodat niet ten onregte onder zijne afbeelding , die op het stadhuis te Bergen op Zoom bewaard werd ,
gesteld werd :
En pictus labeo, quem labris labra fovendo
Dii decies quinta fecerunt prole beatum.
Heer Jan melte lippen, is hier
Na het leven gestelt zeer fier;
Had vijftig kinders, 't was mans getier,
Stierf duyst vier honderd tnegentig vier.
Zie van Leeuwen, Batay. Illustr.

bl. 1091-1094.

GLIMES (PHILIPS VAN) , oudste zoon van den voorgaande ,
nam deel aan alle de oorlogen van Hertog Filips van Bo u rgon die en diens zoon Hertog Karel de Stout e. Hij
sneuvelde in het gevecht voor Nancy in 1474.
Zie van Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 1094.

GLIMES (JAN VAN) , broeder van den voorgaande en derde
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zoon van Jan van GI imes voornoemd , was Heer van Bergen en Walhain , Ridder Deken van de Orde van het
Gulden Vlies , Raad en eerste Kamerheer van Keizer K a r el
V. Hij stierf te Brussel den 20sten Januarij 1531 , en werd
te Bergen op Zoom begraven. Hij was gehuwd met Adriana
d e Brim eux, waarbij hij verwekte drie zonen en twee dochters, als 1. Jan , Heer van W al hain , gehuwd met Ann a
van Bourgondie, dochter van Filips van Bourgond i e , Heer van Beveren enz. , 2 Phil i p s , in Spanje ongehuwd overleden, 3 Anthony, die volgt , 4 An na, gehuwd
met Adolph van Bo argon di e Heer van Beveren enz.,
en 5 A drian a, gehuwd met F i lip s, Graaf van NassauWiesbaden.
Zie van Leenwen, Bat. Illustrat.
Genealog. p. 95.

bi. 1097; Pontus Heuterus,

GLIMES (ANTHONY VAN), derde zoon van den voorgaande,
was Heer van Bergen op Zoom en A/Valhain , Bidder van het
Gulden Vlies , Gouverneur van Luxemburg en Namen , Raad
en Kamerheer van Keizer K a r el V, bij wien hij zeer gezien
was, en door wien hij , in 1533 , tot Markies van Bergen op
Zoom en Graaf van Walhain verheven werd. Hij verleende
in dat jaar aan zijne stad Bergen op Zoom onderscheidene
privilegien. Gedurende de afwezigheid des Keizers werd hem
de bewaring der Nederlanden , inzonderheid de provincie
Luxemburg, opgedragen , en hij namens den vorst uitgenoodigd
des Keizers zuster,, de Gouvernante , met raad bij te staan.
Hij was gehuwd met J a c q u e l i n e v an C roy, dochter
van Ant hony v a n C r oy,, Graaf van Porcean. Hij verwekte
bij haar drie zonen en drie dochters , als 1. J a n , die volgt ,
2. Robbert , Bissell op van Luik , 3. Lode w ij k , Graaf van
Walbain , zonder kinderen overleden , 4 Anna, gehuwd eerst
met Robbert v an der Mark, Graaf van Aremberg,
daarna met Hendrik van M o nt foort , Heer van Abbenbroek ,ra. Maria, ongehuwd overleden , en 6. M en ti a gehuwd met Jan van Me r ode Heer van Petershem , Baron
van Leefdaal enz.
Zie van Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 1097 - 1099.
GLIMES (JAN VAN), zoon van den voorgaande, werd in
1529 geboren en den 8sten Julij 1550 als Markgraaf van
Bergen op Zoom plegtig gehuldigd. In 1555 door F i li p s
II, Koning van Spanje, tot Ridder van het Gulden Vlies benoemd , vergezelde hij Bien vorst naar Engeland, en bewees
hem getrouwe diensten , tijdens zijne huwelijks aangelegenheden met Koningin Mari a. Hij werd in 1556 groot-Baljuw
en Stadhouder van Henegouwen , Valenciennes en Cambresis ,
en bekleedde nog andere staatsambten. Hij was een ijverig
Katholiek , maar had een buitengemeenen afkeer van de hevige vervolgingen om de godsdienst. Toen de Landvoogdes
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hij den aanvang der beroerten , hem haar ongenoegen deed
blijken, wegens het oproer gedurende zijne afwezigheid te Valenciennes uitgebroken , antwoordde hij „dat het noch met
zijne neiging, noch met zijne waardigheid overeenstemde ,
zich tot beulsknecht te laten gebruiken." Hij verbond zich in
1563 met Willem I, Egmond, boorne, Montigny,
Breder ode en anderen tegen den Kardinaal van G r a nvell e. Hij was in 1563 tegenwoordig op de vergadering der
Edelen te Hoogstraten , dock weigerde zoowel tot hun verbond
toe te treden , als de bloedplakaten ten uitvoer te doen leggen en der inquisitie de hand te leenen. Na de overgave van
het smeekschrift der Edelen had de geheime Raad eene Moderatie of matiging der plakaten ontworpen , en was er in
overleg met de Landvoogdes besloten een gezantschap naar
Spanje te zenden , om den Koning van den tegenwoordigen
toestand des lands te onderrigten.
Tot deze zending werd van G 1 i m e s , die meestal onder
den naam van B er g e n bij de geschiedschrijvers voorkomt ,
en F l o r i s van Montmorency, Heer vau Montigny gekozen. Zij stonden reisvaardig , toen van Glim es zijn been
bij het kaatsspel bezeerende , voor eenigen tijd verhinderd
werd derwaarts te gaan. Ook zag hij weldra de nutteloosheid
van hunne poging in , en hij zocht alle mogelijke uitvlugten.
De landvoogdes wist hem echter te bepraten , en toen hij
hair, tegen den raad van den Prins van Oranje , beloofd had
te gaan , wanneer hij hersteld was , nam M o n ti g n y aan
vooruit te trekken. V an Glimes vertrok veertien dagen later
uit Brussel, en zette met kleine dagreizen den togt naar Spanje
voort. Hij stortte onderweg weder in en zou naar de Nederlanden teruggekeerd zijn , indien niet Filips bij hem had
aangedrongen zijne reis voort te zetten. Eindelijk kwam hij
in Madrid aan , en werd met Mont ign y aan bet Spaansche
hof minzaam ontvangen.
Over hetgeen door hen aldaar verrigt is , zullen wij niet
uitwijden. De vrije taal door hen gevoerd , was wanklank in
de ooren der Spanjaarden , en weldra werden zij met minachting behandeld. Bij het meer en meer toenemen der onlusten in de Nederlanden , werd hunne tank steeds moeijelijker
en verzochten zij eindelijk verlof naar de Nederlanden terug te
keeren. Te vergeefs ; het scheen als of men hen als gijzelaars
wilde houden. Van G 1 i m e s stortte andermaal in , en zijn
ziekelijke toestand, gevoegd bij geldgebrek en verdriet over
de rampen die zijn vaderland teisterden , verergerde zoodanig,
dat hij den 2lsten Mei 1567 te Madrid , aan eenen hevigen
aanval van koorts met bloedvloeijing (Chambres de sang) ,
overleed. Men zegt dat vergif zijn uiteinde heeft bespoedigd , ofschoon dit beweren door geene genoegzame bewijzen gestaafd is.
Van Climes, die tevens Graaf van Walhain was , beboorde door geboorte , vermogen en waardigheid tot de aan-
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zienlijkste Nederlandsche Edelen. Men schetst hem of als een
man van bekwaamheid , stout, ondernemend en zeer gezien
bij het yolk , maar ondankbaar en baatzuchtig. Hij was gehuwd
met Maria v a n Lannoy, vrouwe van Molembais , dochter van J a n van Lannoy, Heer van Molembais, en van
Johanna van L i g n e , bij wie hij geene kinderen verwekte.
Zijne afbeelding ziet het licht. Zijn lijk , naar Bergen op Zoom
gevoerd , werd in . 1700 in een looden kist terug gevonden ,
kenbaar aan eene koperen plaat, daarop vastgehecht.
De heerlijkheden van van G 1 i m e s werden door Al v a
aangeslagen en verbeurd verklaard , op grond dat hij zich aan
de misdaad van gekwetste Majesteit had schuldig gemaakt.
i lips II stelde zijne weduwe , de teruggave dezer goederen
voor, onder beding, dat zij een Spanjaard zou huwen. Of
deze hieraan gehoor heeft gegeven is ons niet bekend. Na de
pacificatie van Gent kwam het rnarkgraafschap van Bergen op
Zoom aan zijne nicht Margaretha, die met Jan van
W it them gehuwd was.
Zie Bor, Ned. Oorl. het Register op Bergen; van L e e u w e n,
Batay. Illustr. bl. 1099 , 1100 ; (d e Beaufort) Lev. van Willem I, D.
I. bl. 266, 317, 328, 336, 379, 407, 549, 1). III. bl. 471; Wagenaar, Vaderl..Hist. D. VI. bl. 6, 42, 86, 131, 155, 157-161, 196,
245; Te Water, Verb. der Edelen, 1). 1. bl. 14, 117, 138, 140;
Scheltema, Staatk. Nederl. I). I. bl. 374, 375, I). II. bl. 584;
Wiersbitzky, de tachiigj. Oorl. D. I. bl. 17, 95, 136, 235, 293,
465, 466; Groen van Piinsterer, Archiv. het Register op
Glyrnes; Gachard, Correspondance de Philippell, T. I. p. 535-545;
A r en d, Algent. Geschied. des Faderl.
1). II. St. IV. bl. 58, 121,
260, 280 , 285, 286; De Navorscher D. I. bl. 348 , D. II. bl. 243 ,
244, 289.

GLIMMER (JAN). Zie GLUMMER (JAN).
GLINDKAMP (JAN ANTHONY) werd geboren te Amsterdam
en aldaar door den Lutherschen predikant He n r i c u s H
geman onderwezen. Hij studeerde te Rostock , werd in 1757
Luthersch predikant te Harlingen , in 1759 te Purmerend, en
in 1776 te Berbice. Aldaar is hij waarschijnlijk overleden.
Hij schreef:
Viff predikatien over het eerste hooldstuk van den Brief
aan de Hebreen , Purmerende, 1775. 8°.
Zie Domela Nieuwenhuis en Schultz Jacobi, Bijdr. tot de
St. V bl. 78; St. VII. bl. 117, 118.

geschied. der Evang.-Luth. Kerk,

GUNS (DouwE VAN) behoorde tot een edel en aanzienlijk
geslacht, waarvan reeds in de veertiende eeuw personen genoernd worden. Hij was de noon van R i e nck Glin s en
At h Ri n i a , werd in 1518 door den Keizer tot Grietman
van Menaldumadeel aangesteld en woonde op de state Glins ,
te Dronrijp, in eene streek de Poelen geheeten , naderhand
het Blaatohni8 genoemd. Hij was een der zestig Edelen , die
op den 22sten Junij 1515 den eed van huldiging aan Karel V ,
als Heer van Friesland , aflegden. Hij was gehuwd , eerst met
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Ebel Mauritsma, daarna met Both Diama. 14 overleed in 1522. Zijn zoon volgt.
Zie Vriemo et , Ath. Frisiac. p. 495 ; van Smini a, Nieuwe Naaml.
van Grietmann. bl. 172.

GLINS (TAco vAN) , zoon van den voorgaande en van
diens tweede vrouw Both Diama, nerd in 1542 Grietman
van Menaldumadeel, woonde op de state Hobbema te Dronrijp, en was gehuwd met Hab el van H arinxm a. Hij
overleed in 1551 en verwekte zeven kinderen , waarvan twee
zonen, Laas en Haring, volgen.
Zie V r i e m o et , Ath. Frisiac. p. 496; van Sminia, Nieuwe Naantl.
van Grietmann. bl. 175.

GLINS (LAAS vAN) , zoon van den voorgaande , werd in
1545 Grietman van Menaldumadeel en woonde op de state
Glins te Dronrijp. Hij was gehuwd met W i l s k U n i n g a
van Hoyt em a, bij wie hij verscheidene kinderen verwekte,
onder anderen een zoon , D o u w e, die mede volgt. Hij was
de overgrootvader van Taco van G 1 i n s, die later volgt.
Zie Vriemoet, 4th. Fris. p. 496; van Sminia, Nieuwe Naaml.
van Grietm. bl. 175.

GLINS (HARING vAN) , broeder van den voorgaande , was,
ofschoon hij Filips II mede gehuldigd had , een groot voorstander van de vrijheid. Openlijk verzette hij zich tegen den
Inquisitiemeester Lindanus en tegen de invoering van den
nieuwen Bisschop te Leeuwarden. Hij teekende mede den belangrijken brief aan den nieuwen Aartsbisschop te Utrecht,
gezonden in 1565, waarbij de Staten van Friesland , de Raad
van Leeuwarden en de Abten van Friesland de reden opgaven , waarom laatstgenoemden niet op het bevel van den
Aartsbisschop te Utrecht verschenen waren. Deze brief is in
zijn geheel te vinden in de Oudheden en Gestichten van Friesland , D. I. bl. 213-215.
Nadat van Glins zich bij de verbondene Edelen had
gevoegd , was hij een dergenen , die het verbond in Friesland
het meest bevorderden. Hij teekende met R u u r d R o o r d a,
Valerius Camminga en Doco Martena het getuigschrift aan de afgevaardigden uit de Edelen naar Friesland
afgegeven , en wist in de vergadering der gedeputeerde Staten
de voorslagen van Caspar de Robles met voorzigtigheid
te verijdelen.
Bij de latere geschillen , over het bevelhebberschap in
Friesland , tusschen S c h o u w e n b u r g en Batenburg, werd
hij tot scheidsrnan gesteld , en hij besliste ten gunste van
den eerstgenoemde , door wien hij tot President van bet Hof
van Franeker werd aangesteld. Niet lang bekleedde hij deze
waardigheid , daar hij met S c h o u w en b u r g en andere Edelen genoodzaakt was in den barren winter van 1572 naar
Emden te vlugten , alwaar hij kort na zijne aankomst, door
14
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koude op reis te veel geleden hebbende , overleed. Hij was
gehuwd , eerst met Anna Jo ngema, daarna aan Deytz en
U nema.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. VI. bl. 384 (279) ; te Water, verb. der
Edel. D. I. bl. 98, D. II. bl. 418-420; Scheltema, Staatk. Nederl.
D. I. bl. 375-377.

GLINS (DotwE VAN) , zoon van Laas van G 1 i n s , voornoemd , en alzoo neef van den voorgaande , nam even als
dezen deel aan het verbond der Edelen , vlugtte daarom , en
werd in 1568 door het Hof van Friesland gebannen. Zich
op de schepen der Watergeuzen begeven hebbende , werd hij
onder hen een aanvoerder en een zees bekende zeeroover.
Hoogstwaarschijnlijk was hij bij de inneming van den Briel
in 1572 , welke gebeurtenis hij niet lang overleefde , daar
hij , met zijn schip naar de Friesche kust getrokken zijnde ,
nog een korten poos werkzaarn was tot bevrijding van zijn
vaderland , toen hij door de soldaten van d e It o b 1 e s gevangen genomen , naar Groningen gevoerd en met vier zijner medgezellen onthoofd werd. Hij was gehuwd aan Ti et h Gala m a.
Zie te Water, Verb. der Edel. 1). II. bl. 417; 418; van Groningen, Geschied. der Watergeuz. bl. 240, 455.

GLINS (TAco vAN) , achterkleinzoon van Laas van G 1 i n s
voornoemd , was de zoon van Abbe van G1 i n s en Al ij d t
t er Brugge, van Deventer , en werd of te Slooten of te
Dronrijp geboren den 3den J ulij 1619. Na het voorbereidend
onderwijs , door de zorg van zijne moeder genoten te hebben
(zijn vader verloor hij reeds op dertien jarigen leeftijd) , werd
hij den 14den November 1640 student in de regten aan de
Franeker Hoogeschool. Hoelang hij daar bleef is niet bekend ,
maar hij schijnt er geen graad behaald te hebben. Zeker is
het, dat hij vervolgens te Slooten en daarna te Deventer
woonde , in welke laatste plaats hij ten minste zich ophield ,
toen hij , den 14den Maart 1667 , door de verzorgers der
Friesche Hoogeschool tot Hoogleeraar in de regten beroepen
werd, in de plaats van Willem Cup, die overleden was.
Hij verkreeg den 27sten Februarij van dat jaar den graad van
Doctor en begon den 23sten Mei daaraanvolgende zijne lessen.
Niet lang vervulde hij zijne betrekking , daar hij den 2den ,
of -den llden Februarij , 1673 overleed. Hij was gehuwd
met .... W ij nb erg en , die hem vier kinderen schonk. Zijn
ambtgenoot Sylvester Jacob von Danckelman Meld
op hem eene lijkrede , die waarschijnlijk niet in druk is nitgegeven. Hij werd begraven in de hervormde kerk te Franeker , alwaar een gedenkteeken voor hem werd opgerigt , waarop
zijne wapens en een vereerend opschrift , door zijnen ambtgenoot M. Bus c hius zamengesteld , geplaatst zijn. Hij schreef,
behalve verscheidene Academische dissertatien , de volgende
werken:
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Tr,actatus singularis de Mora , in quo perdigicilis liaec et
difusa materia brevissimis aphorismis breviter et dilucide explicatur , Day. 1647, 12°. Amst. 1649. 12°.
Libellus ad Edictum Philippi II , Regis Hispaniarum ,
de re nautica de anno 1579 (Amst.) 1664, 12°.
Aenmerckingen ende bedenckingen over de Zee-rechten , nyt het
Placcaet van Koninck Philips, nytge,qeven den lesten Octobris
1563, Amst. 1665, P.
Zie Foppens, Bibl. Bel". p, 1114; Vriemoet, 1111. Frisiac. p.
495-498; Paquot, Memoir. T. 111. p. 368, 369 ; de Wal, Orat. de
clar. Frig. Jurecons. p. 47, 234, 444.

GLINSTRA (JOANNES vAN) , afkomstig , even als de volgenden van dien naam , uit een voornaam geslacht in Friesland ,
was de zoon van Cent Ypkes van Glinstra, lid van de
regering te Leeuwarden. Hij werd aldaar geboren en opgevoed ,
en studeerde eerst te Franeker, waar hij in 1631 als student
werd ingeschreven , daarna te Leiden en eindelijk aan eene
Fransche Hoogeschool. Tot advokaat bevorderd , werd hij in
1638 lid van de regering zijner geboorteplaats en in 1645
Raad in het hof van Friesland. Hij overleed in 1678 , na
gehuwd te zijn geweest met Jeep kj e L y c k 1 a m a a N y eholt, die hem geene kinderen schonk. Hij schreef :
Selectarum quaestionum ad As Clyde , pinquaginta libris
Pandectarum comprehensum , disputationes septem , Franeq. 1644.
Zie de W al, Oral. de clar. Eris. Jurecons. p. 37, Anna. p. 121.

GLINSTRA (HECTOR VAN) , zoon van E p e u s van Gli nstra , Grittier van het Hof van Friesland , en van E el k j e
van B o u r i c i u s. Hij was eerst Secretaris van de Rekenkamer
van dat gewest , naderhand lid van de Generaliteits Rekenkamer,
en den 21.sten Mei 1686 Grietman van Tietjerksteradeel. Hij
woonde op Hillema-state te Bergum en was lid van de Staten
van Friesland. In 1693 was hij Commissaris politiek op de
Synode te Franeker, deed in 1697 afstand van de grietenij ten behoeve van zijnen oudsten zoon en overleed den
19den Augustus 1705. Hij was den 9den Junij 1670 gehuwd
met Johanna Hillegonda van Vierssen. Zijne drie
zonen volgen.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann. bl. 134.

GLINSTRA. (AssuERus vAN), zoon van den voorgaande , geboren in 1673, werd in 1697 Grietman van Tietjerksteradeel,
nadat hij te voren Generaliteits Rekenmeester en Secretaris van
Menaldumadeel geweest was. Hij was in 1692 , 1695 en 1699 lid
van de Staten van Friesland , en overleed den 3den Maart 1748.
Hij was gehuwd , in Februarij 1696 te Bless= , met Johanna
van W ij c k e I , bij welke hij vier kinderen had.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann. bi. 134.

14*
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GLINSTRA (JOHANNES VAN) , broeder van den voorgaande,
geboren in 1683 , werd den 3den September 1706 Grietman van
Tietjerksteradeel en was in 1713 lid van Gedeputeerden. Hij was
gehuwd met Anna van Scheltinga, en overleed te Leeuwarden, in den ouderdom van 31 jaren , den 26sten Februarij 1714.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann.

bl. 135.

GLINSTRA (HECTOR WILLEM VAN) broeder van de voorgaanden , werd den 8sten Mei. 1714 Grietman van Tietjerksteradeel. Hij was in 1730 en 1732 Commissaris politiek bij
de Synoden te Dokkum en Heerenveen. Toen Will e m IV
zijne intrede deed te Leeuwarden, in 1734, zat hij in het
Mindergetal. In 1748 was hij lid van Gedeputeerde Staten.
Hij woonde ongehuwd te Bergum , en overleed er den 6den
October 1751 in den ouderdom van ruins 63 jaren.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann.

bl. 135.

GLINSTRA (VALEmus vAN) , zoon van Eelco van G 1 i nstra en Lucia van Bouricius, werd in 1667 als Advokaat ingeschreven en den 18den Februarij 1679 tot Grietman van
Gaasterland aangesteld, In hetzelfde jaar was hij lid der Gedeputeerde Staten van Friesland. Hij was gehuwd met Chri st i n a van W ij develdt, die hem drie kinderen schonk. Hij
overleed te Balk , waar hij woonde , den 2den Maart 1727,
nadat hij in 1693 afstand van de Grietenij had gedaan ten
behoeve van zijnen zoon E e 1 c o , die in 1690 lid van de Staten van Friesland was , den 16den October 1706 overleed en
gehuwd was met Anna van Burum, bij wie hij geene
kinderen verwekte.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann.

bl. 381, 383.

GLINSTRA. (VINcENTius VAN) , geboren in 1734 , was de
zoon van Hector van Glinstra, Secretaris van Tietjerksteradeel , en E ri t i a van G l i n s t r a ; hij was Advokaat en
werd den 26sten Januarij 1759 aangesteld tot Gritlier van het
Hof van Friesland , welken post hij bekleedde tot den 6den
Junij 1773 toen hij Grietman van Ooststellingwerf werd. Hij
over!eed den 3den Augustus 1780 op groot Heerema te Zweins,
was gehuwd met Amelia Wiskia Lycklama a Nijeholt
en had twee dochters.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann.

bl. 398.

GLINSTRA. (ARENT JOHAN VAN), zoon van V al eri as v a n
Glinstraen Anna Catharina van Haersma,geborenin
1754 , werd in 1790 Grietman van Haskerland , doch in 1795 afgezet. In 1812 was hij lid van den Algemeenen Raad van het
Departement Friesland en overleed ongehuwd in dat jaar.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grielmann.

bl. 360.

GLOEIJENDENOVEN (Kapitein) was een Zeeuwsch
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scheepsbevelhebber,, die zich bij onderscheidene gelegenheden
zeer dapper betoonde en verdienstelijk maakte Hij had onder
anderen deel aan de overwinning van Johan E v e r t s e n,
in 1636 , op den Duinkerkschen zeevoogd Jaques Col ase r t,
wiens schip door hem in den grond werd geboord.
Zie de Jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez.
lue, de daden der Zeeuwen, bl. 201, 202.

D. I. bl. 379 ; S w a-

GLOUCESTER (HUMPHREY Hertog van). Zie HUMPHREY.
GLOVER (J.) schreef:
Generaale cieringe op de wegen, straaten en steepen , mitsgaders waterlossingen, tochtslooten , pypen en medegangen gearresteerd over den ampte van Neder-Betuwe
Nijmeg. 1790. 4 ° .
Advys en Consideratien van de gecommitteerdens ten landdage
Amst. 1796. 4 ° .
uit het ambt Over-Betuwe,
Zie Cat. der Bibl. van Prof.

L. G. V i s s c h e r (Utr. 1859) bl. 39.

GLUMMER (JAN) , geboren te Bommel , was eerst Burgemeester aldaar en tevens ook afgevaardigde ter Staten Generaal te 's Gravenhage. Hij werd den 9den Julij 1623 Syndicus van Nijmegen en overleed, wanneer is ons onbekend ,
als Raadsheer in het hof te Arnhem. Hij was een man van
groote geleerdheid en vroomheid , en een verstandig uitlegger
en bewaarder van de wetten. De geschiedschrijver S li ch tenhorst vervaardigde een Latijnsch gedicht bij zijn dood , en
beloofde eenige geschriften van Glummer in het licht te
zullen geven , handelende over Geldersche gewoonten en inzettingen , aan welke belofte , voor zoover ons bekend is ,
niet is voldaan.
Zie (v an Has se 1 t) Beschrijv. van de stad Bommel,
Smetius, Chron. van Nijmegtn, bl. 167.

bl. 126-128 ;

GNAPHAEUS (GULIELMUS) , wiens :eigenlijke naam Willem de Voider was, en daarom ook F ullonius genoemd
werd, zag to Hage in 1493 het eerste levenslicht. In 1522
benoemd tot Rector der Latijnsche school in zijne geboorteplaats , was hij een der eerste Hervormden in ons Vaderland
mar ook een der eersten die daarvoor gekerkerd en bedreigd
werden. Hij geraakte , te gelijk met Johannes Pi s to r ius ,
te Delft in de gevangenis , doch werd tegen verwachting ontslagen. Op nieuw geraakte hij echter te Leuven in hechtenis ,
doch vond in 1536 middel zich weg te waken. Zich dus alhier niet meer veilig wanende , trok hij naar Duitschland , en
werd Rector der nieuw opgerigte school te Elbing en Raadsheer van den Markgraaf Albert van Brandenburg. In
1542 werd hij verplaatst naar Konigsbergen , waar hij godgeleerde voorlezingen deed. Eenige stellingen beweerd hebbende ,

die men met de leer van Luth er strijdig oordeelde , en die
hij niet wilde herroepen , werd hij in 1547 afgezet en geban-
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nen. Hierop vlugtte hij naar Emden , waar hij , door aanbeveling van J o a n n e s L Lasco, tot onderwijzer der kinderen
van Gravin Anna van Oost-Friesland werd aangesteld. Eindelijk vestigde. hij zich te Norden , w'erd er Burgemeester en overleed er den 29sten September 1568. Hij schreef:
J o h. P i s t o r i i Woerdensis ob evanyelicae veritatis assertionenz, aped .Hollandos primi omnium exusti, martyrium , Straatsb.
1529.

Eene nieuwe uitgave, naar het oorspronkelijke handschrift
bewerkt door Jacobus Rev iu s , zag te Leiden in 1649
het licht. Eene vertaling van deze kwam uit onder den titel
van :
De eerste Hollandsche martelaer , ofte historie van J a n d e
Backer. In 't Nederduitsch vertaeld door M r. Jac. V e rw e y Leid. 1652. 12: 2de druk aid. 1657. 8°.
Een troost ende Spiegel der siecken ende deryhenen , die in
lijden sijn , in 1531 buiten weten van Gnapheus uitgegeven ; in 1547 bezorgde bij zelf eene nieuwe uitgave onder
den titel : Tobias ende Lazarus , oft tzamensprekinge alle craneken en z . troostelick te lesen , 1577.
Eloguentice Triumphus , Colon. 1551. 4°.
Acolaslus , Colon. et. Antv. 1560. 8°.
Misobarbarus.
Hypocrisis , Heidelb. 1615. 8°.
Door de drie laatstgenoemden deed bij zich als niet onverdienstelijk Tooneelspeldichter kennen. Ook gaf hij met C o rn eli s Hoen en Johannes Rode eene nieuwe Hollandsche
vertaling van het Nieuwe Testament, die in 1523 te Amsterdam in 8° het licht zag.
Zie Harkenrohtii, Vitae Gnaphaei deseriptio in Bibl. Brem.
el. VIII. film I. p. 111, 112; Sweertius, Ath. Belg. p. 307; Fopp. 402 ; P a a u w , _Europa's Lutherdorn, bl. 312,
p e n s , Bibl.
313, 342; Saxe, Onorn. Liter. T. III. p. 112, 597; Ypeij en Derin out, Geschied. der Ned. Here. Kerk. D. I. 51. 104, .Ant. bl. 40,
Woordenb. der Zamenlev. op Gnaphaeus; .Biograph. univ. T. VII. p.
354 ; M Uller, Bibl. van Godgel. Werk. Suppl. bl. 72. Nijboff, Livr.
an c. et modern. No. I. p. 7; H. Roodhuyzen, Het leven van G.
Gnapheus, een der eerste hervormers in Nederl. (Amst. 1858.)
GOBELL (HENDRIK CHRISTIAAN) was in 1786 Notaris en.
Secretaris der Banne Westzaan. Bij gelegenheid dat in genoemd jaar door de Burgemeesters en Vroedschappen te
Westzaandam drie nieuwe vaandels aan de gewapende burgers
werden uitgedeeld , deed hij in naam der regering eene aanspraak , en ram hij hun daarop den eed van trouw aan de
Staten van Holland en Westfriesland en de regering der plaats
af. Hij gaf bij die gelegenheid een gedicht uit , Frijheidsbazuin getiteld , hetwelk in eenen opgewonden stijl , a!s gloeijende van vrijheidszucht en vaderlandsliefde , geschreven was.
De daarin blootgelegde gevoelens werden later bij de omkee-

215
ring van zaken jammerlijk door hem verloochend. Bij de omwenteling van 1795 legde hij , den 28sten Januarij , zijnen
post in de schoot der burgerij neder, doch onmiddellijk daarop
werd hij door de Representanten op nieuw aangesteld. Kort
daarna beschuldigd van bet doen drukken eens lasterschrifts
tegen verscheidene burgers , die daarin kennelijk aangeduid
waren , werd hem op order van de Societeit te Westzaandam
huisarrest opgelegd , en eerie Fransche wacht in , en eene burgerwacht voor zijne woning gesteld. Later werd dit arrest
door de Municipaliteit der Banne onwettig verklaard en G 6b e 1 weder in vrijheid gesteld.
Toen in 1806 Koning Lodew ij k Napoleon zijne intrede te 's Hage gedaan had , werd van de Zaan mede eene
deputatie derwaarts gezonden. Göb el deed bij die gelegenheid eene aanspraak , even als later toen Keizer Nap o 1 e on
in 1811 de Zaanlanden met een bezoek vereerde. Hij werd
door dezen tot Maire benoemd en met het Legioen van eer
begiftigd.
Zijne Franschgezindheid berokkende hem den haat van het
yolk , die kenbaar werd bij de eerste loting voor de Nationale
Miiitie , die te Westzaan zou plants bebben. G 513 el trachtte
daarbij eene aanspraak te doen, maar hij kon geen gehoor
krijgen. Toen sommigen eerie poging tot het bedaren der
gemoederen waagden , ging er een algemeene kreet op , dat
men Wilde loten en bedaard zijn , indien de Maire G o b e 1 de
kerk verliet. Bij het noemen van zijn naam getuigden de
vervloekingen en verwenschingen die men tegen hem uitstiet ,
hoe bitter men tegen den Maire gestemd was , en toen hij geboor gaf aan den volkstem en de kerk verliet , zonden de
jongens van buiten hem eene menigte scheldwoorden en eenige
sneeuwballen achterna. Hij nam den volgenden dag zijn ontslag , en de orde was hersteld. Meerdere bijzonderheden zijn
ons van hem niet bekend.
Zie Honi g, Geschied. der Zaanland. D. II. bl 217, 219, 246, 255,
283, 293, 309, 339, 350, 353, 354, Aant. bl. 26.

GOBEL (GERRIT HENDRIK) was een voornaam landschapschilder , die in 1786 te Raalte geboren werd en in 1833 te
Deventer overleed. Hij genoot eerst bet onderwijs van zijnen
vader , die een goed huis- en sieraadschilder was , en als
zoodanig zijn zoon ook te Amsterdam verder liet onderwijzen.
Het landschap was evenwel zijne liefhebberij , en daaraan besteedde hij al zijnen tusschentiid , om er zich in te volmaken.
Hij was gehuwd met Mejufvrouw Vincent, en werd in 1828
tot lid der Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te
Amsterdam benoemd.
Zie K ram m, Lev. en ;Perk. der Kunsisch.,

hier door ons gevolgd.

GOBELS (A.) maakte zich als vrij vloeijend vertaler bekend
door:
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De dichtkunde van den Heer Nicolaas Boileau Desprea u x in een geyk petal van Nederduit8che verzen overgebragt,
Amst. 1768. 4°.
Zie v an der A a, Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht..
GOBIUS (JAN FREDERIK) was koopman , van 1714 tot
1717 Opperhoofd van Tsjeribon en van 1717 tot 1721 Oppergezaghebber van Java's Noord-Oost-kust. Hij nam deel aan
verschillende veldtogten op Java , zoodat van 1717 tot 1719
Pier W ij b e r s zijne plaats als Oppergezaghebber vervulde.
Meerdere bijzonderheden zijn ons van hem niet bekend.
Zie V alen t ij n , Oud en Nieuw Oost-Ind. (nieuwe uitgave) D. III.
bl. 267, 278, 325, 486, 487; van Kampen, Geschied. der Nederl.
buiten Europa, D. II. bl. 352.

GOBIUS (OTTO WILLEM), geboren op het kasteel to
Montfoort den 'sten December 1758 , was de zoon van Mr.
H e n d r i k Anthony Gobius, lid der Staten van Utrecht
en als zoodanig afgezonden ter Admiraliteit in Friesland ,
Burgemeester der stad Montfoort , en van Jonkvrouwe Margaretha Falc k. Hij werd voor den handel opgeleid , doch
daarvoor geene genegenheid hebbende , volgde hij het voorbeeld van zijn jonger broeder , en trad den 14den October 1776 als volontair in de zeedienst , aan boord van 's lands
fregat St. Maarten8dijk , Kapitein Johannes Pr uyst, van
de Admiraliteit van Zeeland. Hij werd den 8sten December
1777 extraordinair Luitenant en deed met 's lands schip
Brunewijk een togt onder bevel van meer gemelden Kapitein
Pr uys t. Den 13den April 1779 tot gewoon Luitenant bij de
Admiraliteit van de Maas bevorderd , zag zij zich den 20sten
daaraanvolgende benoemd tot tweede Otlicier op 's lands fregat den Briel, Kapitein H oogwerf, later Kapitein 0 o r thuis, en woonde daarmede het vermaarden gevecht tegen de
Engelschen van den 30sten Mei 1781 voor den straat van
Gibraltar bij , waariii hij zich met onderscheiding gedroeg en
naar het getuigenis van den bevelhebber zijnen uitersten pligt
had betracht. Hij werd vervolgens den _Wen Februarij 1782
geplaatst als Luitenant op 's lands schip Wa88enaar Kapitein
0 o r t h u i s , en den 19den Augustus van dat jaar daarop als
eerste Otlicier. Op verzoek van den Schout bij Nacht B i sd o m werd hij als zoodanig den 23sten December daaraanvolgende overgeplaatst op 's lands schip Hercule8 , dat later gekommandeerd werd door Kapitein Mel vill, en met het
eskader onder den Vice-Admiraal R e ij n s t een togt deed in
de Middellandsche zee, waarbij dat schip veel teed door een
storm in de golf van Narbonne , toen het schip Drenthe met
man en muis verongelukte.
In 1784 werd aan Go bius het bevel opgedragen over den
kotter de Panther, waarmede hij onderscheidene togten deed
naar de Fransche havens , Madera en de West-Indie, terwijl den
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18den April 1787 de Stadhouder hem tot Kapitein ter zee
bij het Collegie ter Admiraliteit van de Maas aanstelde ,
waarna hij als tweede Kapitein op het schip de Centaurus,
onder den Kapitein 't Hooft, eene reis deed naar de Middellandsche zee. In 1791 werd hem het bevel opgedragen
van het fregat den _Briel, bestemd oun troepen te brengen
naar Suriname en aldaar te verblijven. Op de uitreis had hij
het ongeluk , niet ver van Falmouth , op den Engelschen wal ,
schipbreuk te lijden. Na door den krijgsraad van alle schuld
bij deze gelegenheid te zijn vrijgesproken, werd hij als Kommandant benoemd op het fregat Castor , waarover hij tot in
1795 het bevel voerde. Hij deed er eene reis mede naar de
Middellandsche zee , bij het eskader onder den Schout bij
Nacht Mel v i 11. Onderscheidene belangrijke zendingen werden hem toen opgedragen ; onder anderen de vredesonderhandeling met Algiers. De Schout bij Nacht M e 1 v i 11 was
als Ambassadeur gemagtigd om den vrede te sluiten , doch
op begeerte van den Dey werd G o b i u s met de onderhandeling belast. Nog kadet zijnde had hij kennis met Hassan
Pacha gemaakt, welke toen nog geen Dey was. De vrede
is daarna door zijne tusschenkomst gesloten.
Bij de omwenteling van 1795 verliet Gobius de dienst,
nadat hij bij de ontruiming van Staats-Vlaanderen gewigtige
diensten bewezen had in de verzorging van de krijgsbehoeften ,
het geschut en de levensmiddelen. In 1806 aangezocht zijnde
on) weder in dienst te treden , bekwam hij op zijn verlangen
eerie plaatsing bij het ministerie van Marine, en werd den 13den
Mei 1808 chef de Bur_au, en den 31sten Augustus 1809 benoemd tot Ridder der orde van de Unie. Bij de inlijving van
ons land in het Fransche Keizerrijk werd hij met het oppertoezigt belast van de k•eekschool voor de zeevaart te Amsterdam , den Ilden November 1811 gepensioneerd en den 7den
Maart 1812 benoemd tot Ridder van de orde der Reunie. In
dat jaar werd hij Maire te Montfoort en toonde zich daar als
zoodanig een voorzigtig en beraden man , daar hij bet gevaar
inziende , om , v66r den gepasten tijd , eenige demonstratien te
maken ten voordeele van bet huis van Oranje , zijne medeburgers daarvan afhield en hen alzoo bevrijd heeft van het
ongelukkig lot , dat later Woerden getroffen heeft.
Na de omwenteling van 1813 werd hij tot notabele benoemd, om zijne stem uit te brengen op de Grondwet, den
5den Julij 1814 bevorderd tot Schout bij Nacht en den 17den
daaraan volgende aangesteld tot Directeur en Kommandeur
der Marine te Vlissingen. Den 23sten Maart 1817 kreeg hij
den rang van Vice-Admiraal, en den 18den September werd
hij Bidder der orde van den Nederlandschen Leeuw.
Toen in 1830 de Belgische omwenteling groote vorderingen
maakte, en zelfs in Vlissingen onder het yolk en de bezetting zich sporen van wanorde vertoonden , en de Belgen onder
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Pont e c o u la n t en anderen binnen Staats-Viaandergn waren
gedrongen , nam Gobius, zonder daartoe bevel te hebben ontvangen , maatregelen tot stuiting van het oproer, , ten gevolge
waarvan hij den 4den October 1830 met het opperbevel over
de vesting en de schepen werd belast. In deze nieuwe betrekking over eenige troepen kunnende beschikken , dacht bij dat
deze nuttig zouden kunnen besteed worden tot beveiliging en
weder in bezitneming van het 4de district van Zeeland. Hij
deed dus een sterk detachement , nit mariniers en landtroepen
bestaande, te Breskens landen , het fort Frederik Hendrik
bezetten , en verkenningen verrigten naar buiten , al hetwelk
ten gevolge gehad heeft , dat de Belgen terugtrokken en
genoemd fort, en daarmede ook de linker Schelde oever, ,
behouden werd. Latere pogingen der Belgen om zich van het
4de district van Zeeland meester te maken , werden v oortdurend door hem verijdeld , doordien hij den Luitenant-Kolonel L e d el, aldaar het bevel voerende , de middelen verschafte
om den vijand te verdrijveri. De Koning zijne handelingen
ten hoogste goedkeurende , benoemde hem den 7den October
1831 tot Kommandeur van den Nederlandschen Leeuw.
Zijne betrekking van Opperbevelhebber van Vlissingen hield
op, toen deze overal gesupprimeerd werd. Op den 28sten
November 1840 werd hij benoemd tot Grootkruis van den
Nederlandschen Leeuw , waarvan hem de onderscheidensteekenen eigenhandig , en onder de vleijendste bewoordingen ,
door den Koning zelven overgegeven werden , bij gelegenheid
dat Z. M. hem verkozen had tot het dragen van den Rijksappel
bij Hoogstdeszelfs inhuldiging te Amsterdam. Den Udell December 1841 werd hij benoemd tot Luitenant-Admiraal. Hij
overleed te Vlissingen den 2den Januarij 1843 en werd aldaar
op zijn verlangen zeer eenvoudig en zonder eenig eerbewijs ,
aan zijnen hoogen rang verbonden , ter aarde besteld. Zijne
afbeelding ziet het licht. Hij was in 1798 gehuwd met C o rnelia Maria de Br auw, dochter van den LuitenantGeneraal Cornelis de Brauw en Alida Charlotta
Alb er tin a Paris. Zij overleed den 1 4den Januarij 1842 ,
na hem verscheidene kinderen te hebben geschonken , waarvan de oudste mede volgt.
Het staat tot eere van Go bins aangeteekend dat hij algemeen bemind was , nooit eenen ongelukkige ongetroost vat,
zich liet gaan , iedere inrigting bescherming , en elke goede
daad bij hem aanmoediging vond. Vlissingen had veel van
deszelfs welvaart aan G o b i u s te danken. Door zijn eerwaardig en heldhaftig voorkomen boezemde hij alien ontzag en
achting in , maar hij wilt ook door gepaste vriendelijkheid en
regtschapenheid de liefde , van alien die met hem in aanraking kwamen , te winnen.
Zie Vaderl. hist. ten very. op W agen a a r, D. XXIV. bi . 360, 361;
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Gedenksehr. van de Kon. orde der Unie ,
bl. 41; de Jon ge , Geschied.
van het Ned. Zeewez. D. V. bl. 582, D. VI. St. I. bl. 426-430,
438, 496: van der Aa, Nieuwe lierinnering. bl. 316, 317; van
Wijk, Wetensch. Woordenb. ; van Hall, Lev. van van Kinsbergen,
bl. 74 , 106 , 182; Programma van he Prov. Utr. Gen. 1843 , bl.
31-34; M uller, Cat. van Portrett.; uit familieberigten aangevuld.

GOBIUS (IzAaK JAN WERNER) jonger , en niet volgens ,
de Jonge, ouder broeder van den voorgaande , werd omstreeks 1761 op het kasteel tc Montfoort geboren. Voor de
zeedienst opgeleid ,doorliep hij alle rangen tot aan zijne bevordering tot Kapitein. Als zoodanig vertrok hij in 1789
onder den Kapitein Staringh naar Oost-India , het bevel
voerende over den brik de Merkuur van 16 stukken. Op het
laatst van dat jaar te Batavia aangekomen , vertrokken de
oorlogschepen naar Makassar , waar zij aangekomen zijnde,
de bevelhebber aan Gobius en aan den Kapitein H a r tm a n , bevelvoerende op de Bellona van 16 stukken , last gaf
de reis voort te zetten tot Ternate , ten einde eenige bezittingen der Compagnie te bezoeken.
Tegen het einde van Februarij des jaars 1791 werden
beide schepen uitgezonden van Samarang naar Banda , om eenen
opstand te dempen. De Bellona werd thans gevoerd door den
Luitenant J. W. van Hamel, zijnde de Kapitein H a r tm a n inmiddels overleden. De Kapitein Gobi us had het
opperbevel over de expeditie , en het was op dezen togt dat hij ,
l.a een gevecht tegen de opstandelingen op het eiland Goram
in Mei van genoemd jaar eene zeer gevaarlijke wonde in het
regter dijbeen bekwam , waaraan hij op den terugtogt van het
eskader naar Banda overleed. Zijn lijk word daar, , met al de
aan zijnen rang verschuldigde eerbewijzen , ter aarde besteld ,
terwij1 bet vaderland in bet algemeen , en de zeemagt van
den staat in het bijzonder,, in hem een kundig en wakker
officier verloor.
,

Zie de Jonge Gesehied. van het Ned. Zeewez.
256-258 , 261-265 uit familieberigten aangevuld.

D. VI. St. I. bl.

GOBIUS (HENDRIK ANTONIE) zoon van Otto Willem
Gobius voornoemd en van .Cornelia Maria de Brauw,
werd te Montfoort op het kasteel den 17den September 1799 geboren , en begon zijne militaire loopbaan den 17den Julij 1814
als kadet aan de Akademie voor de artillerie en genie te
Delft , welke hij den 22sten Junij 1817 verliet met den rang
van 2de Luitenant bij het 2de bataillon veldartillerie. Den
17den Februarij 1824 werd hij bevorderd tot lste Luitenant
en als zoodanig op den 19den October toegevoegd aan zijnen
Excellentie den Vice-Admiraal en Opperkommandant van
Vlissingen. Den 13den Februarij 1834 tot Kapitein bij het
lste bataillon veldartillerie benoemd zijnde , is hij in dien rang
bij de Koninklijke militaire Akademie te Breda werkzaam ge,
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weest van of den 2den Mei 1842 tot den 3den Maart 1846 ,
op welken laatsten datum hem den rang van Majoor en Inspecteur over de artillerie der marine werd verleend. Den
18den November 1854 werd hij benoemd tot Luitenant-Kolonel bij den staf der artillerie , en den 4den Mei 1857 tot
Kolonel en Kommandant van het 2de regiment vestingartillerie bevorderd. Ale zoodanig van Delft naar Breda verplaatst
overleed hij aldaar den 16den Julij 1857.
Gedurende zijne drie en veertig jarige militaire loopbaan
heeft Gobius belangrijke diensten den lande bewezen. Aan
de veldtogten van 1830 tot 1834 nam hij deel. Tot belooning
van zijne loffelijke pogingen tot verbetering der scheepsartillerie , en de door hem gedane uitvinding om de gewone vuursloten van het kanon aan boord der schepen te veranderen
in percussie-sloten , werd hij in 1843 tot Ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw bevorderd. De Koning der
Belgen schonk hem in 1849 de militaire decoratie van Officier der Leopoldsorde. Hij was versierd met het Metalen
Kruis en met het onderscheidingsteeken voor langdurige Nederlandsche dienst als Otficier.
De Kolonel Gobi us was gehuwd met A n ett e Nolson,
die in 1856 overleed , na hem acht kinderen , vier zonen en
even zooveel dochters te hebben geschonken .
Zie Roll. Cour. 18 Julij 1857. uit medegedeelde berigten aangevuld.

GOBLE (STEVEN) werd in 1749 te Amsterdam geboren
en overleed er in 1799. Hij was een landschapschilder en gaf
les in dat 'yak. Van het Departement der teekenkunst bij de
Maatschappij Felix Meritis was bij medebestuurder.
Zie ImmerzeeI, Lev, en Werk. der Kunstsek.

GOGH (JoHAN VAN) was Burgemeester van zijne geboorteplaats Zutphen en afgevaardigde ter Staten Generaal , toen
bij in 1626 om zijne bekwaamheden werd verzocht den Griffier Corn e l i s van Aersen, in gemeld ambt , bij te staan.
Hij werd in 1627 , na diens dood , tot deszelfs opvolger gekozen. In 1628 werd hij aangesteld tot Thesaurier Generaal
der Unie , in welke laatste betrekking hij bij het overgaan
van 's Hertogenbosch de punten omtrent het kerkelijke regelde. Hij bleef in genoemde betrekking tot aan zijn overlijden in 1637 en werd algemeen geprezen wegens kunde en
ijver. Hij schreef in een der Albums van Erne stus Brinck.
Zie van Wijn, Bijv. en Aanm. op Wagenaar, 1). XI. bl. 26,
38, 39; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 377, door ons bier
gevolgd , behalve in zijne vergissing omtrent het jaartal van van Go ch's
benoeming tot Griffier ; v an Rappard, Overzigt , eener verz. Alba
dimicor. in de Nieuwe Reeks van Werk. van de Maatsch. der Ned. Letterk. to Leiden. D. VII. St. II. bl. 75.

GOCH (MicHIEL VAN) werd te Vlissingen in het begin
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der zeventiende eeuw geboren. Niet eerder dan in 1653 wordt
zijn naam in de geschiedenis vermeld , in welk jaar hij als
Raad van Brazilian herwaarts kwam , en den deerlijken staat
van zaken aldaar , hoewel vruchteloos , open lag.
Hij werd vervolgens in 1655 Rekenmeester van Zeeland en
was Pensionaris van Vlissingen , toen hij in 1660 benoemd
werd tot lid van het gezantschap, dat naar Engeland vertrok ,
om Koning K ar e I II bij zijne troonsbestijging te begroeten en een verbond van vriendschap met hem aan te gaan.
Dit gezantschap kweet zich wel van de opgelegde taak en
van Goch werd, inzonderheid door de Staten van Zeeland,
bedankt voor den ijver , de naarstigheid en het beleici door
hem aan den dag gelegd.
In het laatst van April 1664 werd van G o c h aangesteld
tot gewoon Ambassadeur van dezen staat aan het Engelsche
Hof, doch de spoedig daarop uitgebrokene oorlog deed hem
in December 1665 op last der Staten huiswaarts keeren , en
was hij alzoo niet meer instaat aldaar zijne bekwaamheden
ten dienste van het land aan te wenden. Hij bleef vervolgens
Rekenmeester van Zeeland, werd in Januarij 1667 Rand van
Vlissingen en overleed in 1669.
Zie de la Rue, Staatk. Zeal, bl. 45-50 ; Wagenaar, Vaderl.
D. XI I. bl. 382, 1). XIII. bl. 10, 121, 125, 145, 166, 171;
Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. hi. 378.
Hist.

GOCH (MATTHIAS VAN) , welligt een won van Cornelius
van Goch, laatstelijk Remonstrantsch predikant te Boskoop,
werd in 1714 proponent bij de Broederschap , doch moest de
dienst wegens ziekelijkheid in 1719 verlaten. Vervolgens geneesheer geworden , praktiseerde hij te Gouda. In 1731 werd
hij waarnemend predikant bij de Remonstrantsche gemeente te
Moordrecht en in 1732 aldaar voor vast aangesteld. Hij overleed er den 16den Junij 1758.
Van Goch rnaakte zich als geleerde naam , door zijne
wederlegging in 1752 van het werkje van den Deist Jan van
d e r Veen, getiteld : De Godsdienst zonder bijgeloof , betoogende het geloof der Deisten. Deze wederlegging zag het licht
onder den volgenden titel :
De geopenbaarde godsdienst zonder bijgeloof in tegenstelling
van zeker geschrift , genaamd de godsdienst zonder bijgel o o f, Rott. 1756. 8°.
Aan hem hebben wij ook te danken de:
Hedendaegsche Historie, of Tegenwoordige Staet van alle
1'olkeren. .Eerst in 't Engelsch beschreven door T h. Salmon,
nu vertaelt en merkelijk vermeerdert
door M. van G o c h , M.
D. Met kaarten en platen, Amst. 1729 — 1737. 8°. 9 deelen.
18de eeuw , D. II.
Zie Ypeij, Geschied. van de Krist. Kerk. in de
bl. 14 ; Tideman, de .Remonstr. Broedersch. bl. 136, 371; Cat. van
de prov. .Bibl. van Friesl. bl. 469.
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GOCHENIUS (ANDREAS) , zoon van Johannes L u d ovicus Gochenius, laatstelijk predikant te Delfzijl , en van
Anna G e e r t r u id a Hiller s, vervaardigde , nog proponent
zijnde , een Lijkkrans op Jo hannes Christophorus Br ucherus, predikant en rector te Appingadam en aldaar in
1750 overleden. Hij was later predikant te Amerongen , waar
hij voor het eerst in dienst trad den 9den Januarij 1752 ,
emeritus werd , wegens ongesteldheid , in 1764 en spoedig
daarop te Amsterdam , in den ouderdom van 37 jaren overleed. Hij is gehuwd geweest , met Margaretha S t r a n tw ij k , bij wie hij geene kinderen naliet.
Zie Boek.z. der gel. Nereid,
a. bl. 111, 1767 , a bl. 79.

1751. a. bl. 84 , b. 495 , 496; 1752

GOCKINGA (EYoET) , behoorde, even als de volgenden ,
tot het oude en magtige geslacht van dien naam , en woonde
op zijn slot te Oosterbroek. Hij had als aanhanger der Vetkoopers te voren deel genomen aan de twisten met die van
Groningen , doch zich in 1399 met de stad en de Staten
verzoend , waarbij bij beloofde de vonnissen en wetten van
het land te zullen nakomen. De geslotene zoen werd spoedig
daarop verbroken en Eyoet voor den gewonen regter gedagvaard. Om het hem dreigende -onweer te ontgaan , bewilligde
hij in alles wat hem belast werd. Hij had na zijne bevrediging
den wal geslecht, de gracht gedempt en zijne lieden afgedankt.
Ook hood hij aan , om zijnen burg gedeeltelijk ter bewaring
aan zijne partij over te geven en zelfs als gijzelaar naar Groningen en Appingadam te gaan.
Nadat hij alle aanbiedingen gedaan had , werd er op den
29sten April 1401 andermaal eene overeenkomst gesloten.
Eyoet zou in vrede leven , de wetten gehoorzamen , de vrijheid niet benadeelen en uit het yolk , naar goeddunken , de
bezetting op zijn slot kiezen. Tot waarborg van de getrouwe
nakoming dezer voorwaarden , zou hij binnen acht dagen zijnen soon als gijzelaar naar Groningen zenden , en vermits
deze toen in Westerwolde was , zou Tamme Go ckinga zich
inmiddels in pandschap stellen.
Eyoet reisde , na het sluiten van dit verdrag, naar Westerwolde, om zijn zoon van daar naar Groningen te geleiden;
maar terwijl hij afwezig was , schaarde eene menigte der
Oldamster boeren bijeen ; zij begaven zich naar het slot
en eischten het - op. E y o e t 's moeder,, die met eenig gewapend yolk op het Huis was , weigerde het over te geven ,
waarop hetzelve terstond belegerd werd. Eyoet en zijn zoon ,
inmiddels teruggekomen , konden ter naauwernood des nachts
op het slot komen. Eerstgenoemde zond verscheidene personen
naar Groningen , om te klagen over het geweld dat men
hem , na den gemaakten zoen , aandeed ; maar niet een der
door hem afgezondenen ontsnapte aan de belegeraars , maar
alien vielen in hunne handen.
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Het beleg eenigen tijd geduurd hebbende en de belegeraars ,
wegens de sterkte van het slot , weinig gevorderd zijnde ,
namen deze goud en zilver uit de kerken en zonden het met
verzoek om hulp naar Groningen. De Groningers voegden
zich daarop met hun geschut bij de overige aanvallers , en nu
moest weldra de burg bezwijken. Men sloeg E yo et en zijn
zoon in de boeijen en bragt hen naar Groningen. De bezettino- werd gedeeltelijk vermoord of in de gracht verdronken ,
b
gedeeltelijk
uitgeschud. Het kasteel werd gesloopt , de gracht
gedempt en de bouwstoften vervoerd. E y o e t werd gevangen
gehouden en met de zijnen eerst in 1405 bij het bestand
met den Utrechtschen Bisschop ontslagen. Zooveel prijs stelden de Groningers op deze verovering, dat zij bestoten , om
de gedachtenis daarvan jaarlijks te vieren. Eyoet G ockinga
was gehuwd met 'We r n el, Gravin van Kauwenborg en Sternborg van den oudsten tak. Hun zoon volgt.
Zie Schotanus, Friesche Hist. bl. 227 ; Sjoerds, Friesche Jaarb.
1). IV. bl. 216-218; Westendorp, Jaarb. voor de prov. Groning.
D. II. bl. 308, 309, Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 378;
Arend, Algem. geschied. des Vaderl. D. II. St II. bl. 420 ; 421.

GOCKINGA (EPPo), zoon van den voorgaande , geraakte
reeds vroeg met zijn vader in gevangenschap der Groningers ,
en hij erfde daardoor diens haat tegen de stad. Wij ontmoeten hem in 1434 als hoofdling van het Oldambt , wonende
op zijn slot te Zuidbroek , en hij deelde in dat jaar in den
zoen , dien tusschen de Groningers en die van Hamburg gesloten werd. Dit bestand , voor twee jaren gesloten , liep in
1436 ten einde. Eene vergadering, belegd om eenen vasten
vrede te bewerken , miste haar doel. Epp o geraakte in oneenigheid met D e t m a r Rengers, een groot vriend der
regering van Groningen en een bevorderaar van de belangen
der stad. Hij deed wat hij kon om den koophandel der Groningers te benadeelen , op grond dat hij meende onbillijk
door de inwoners behandeld te worden. Hij steunde daarbij
op zijne verwantschap met den magtigen E d z ar t Cirk sen a,
die met zijne zuster gehuwd was.
Weldra sloeg men weder tot geweld over wel werd er
andermaal een bestand tusschen E p p o en de
' Groningers
gesloten , maar ook spoedig weder verbroken. Nu belegerden
de laatsten zijn slot te Zuidbroek in 1438 , hetwelk door hen
bemagtigd werd, waarna, door bemiddeling van E pp o' s zwager,, den bovengenoemden E d z art C i r k s en a, tusschen
hem en de Groningers eenen vrede werd gesloten , waarbij
aan hem zijne goederen werden teruggegeven. Hij leefde
vervolgens in rust tot aan zijn overlijden , dat in het begin
van 1444 plaats had. Zijne goederen vervielen toen aan de
stad Groningen , die zich het gebied over het geheele Oldambt nu aanmatigde.. Go c k i n g a was gehuwd met Fr o u w
Cirksena, Weduwe van Sybe van Dornum en zuster
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van U 1 r i c h, Graaf van Oost-Friesland ; hij verwekte bij haar
drie kinderen. Na zijnen dood werd zij door de Groningers
met geweld uit haren burg te Zuidbroek verdreven , en het
blijkt niet dat zij immer weder in het bezit daarvan is geraakt.
Zie Schotanus, Friesehe Rist. bl. 305, 307 ; Sjoerds, Jaarb.
van Friesl. D. V. bl. 180, 195, 212, 214, 234, 259; Westendorp,
II. bl. 440, 449, 453, 470. 483. 489,
Jaarb. voor dz prov. Gron. D.
492, 495, 497, 500, 502, 506, 546, 561; Scheltema, Staatk. Nederl. D. 1. bl. 378-380 ; Arend, Algem. gesehied. des Faded. D. II.
St. III. bl. 190, 194, 198, 201, 211.

GOCKING A (ScAT0), geboren te Groningen omstreeks het
jaar 1570 , werd , in 1595 , Secretaris der Gedeputeerde Staten
en in 1602 Rand en Syndicus der Ommelanden. In deze bediening had hij veel invloed op het gewestelijk bestuur, , en
werd later naar den Haag gezon den , aldaar hij in 1618 lid
was van de vergadering der Staten Generaal.
Hij werd eerst belast met het voorloopig onderzoek der
drie bekende staatsgevangenen en vervolgens onder de gedelegeerde regters gesteld , die Oldenbarnevelt, de Groot
en Hogerbeets vonnisden. Van zijn gcdrag als zoodanig
is niets anders opgeteekend , dan dat hij den gevangenen
Hogerbeets bij deszelfs derde gehoor bedreigde.
Bij de aanstelling van Maurits tot Stadhouder , werd hij
door de Staten van Stad en lande gemagtigd , om den Prins
in eed te nemen. Hij was Curator der Hoogeschool te Groningen , van deszelfs oprigting af, tot aan zijn overlijden in
1641. Hij was gehuwd met Luurtje Edz am a en liet kinderen na. Een zoon van hem , Sy brand genaamd , stierf
vOcir hem in den bloei des levees in 1631. , en had zich als
geleerde doen kennnen.
Zie Brandt, Hist. der .Regtspleging , bl. 25 ; Wagenaar, Fader& Hist.
D. X. bl. 341; S ch e 1 t em a , Staatk. .Nederl. door ons Kier gevolgd.

GOCKINGA (ScATo), zoon van S cat o G o ck in ga en
Gezina Wichers, werd te Groningen , omstreeks het midden der zeventiende eeuw geboren en steeg spoedig tot verschillende belangrijke ambten op. Hij was in 1672 afgevaardigd tot de vergadering der Staten Generaal , en nam in dien
hagchelijken tijd gewigtige bezendingen waar. Hij was door
de Staten in genoemd jaar , onder den eed van geheimhouding , gemagtigd , om met en benevens Willem III , van
Beuningen en Be v erningh met de Engelsche Gezanten
Arli n g t on en Buckingham te handelen. Hij diende destijds ook als Gedeputeerde te velde , trok in 1673 naar Utrecht,
beraamde aldaar met zijne medegedeputeerden , na het verlaten
der stad door de Franschen , de schikkingen , welke destijds
zoo veel opspraak gaven , en teekende in hetzelfde jaar het
vermaard verbond met den Koning van Spanje.
Hij stierf in 1691 en was gehuwd met Anna C 1 u i v i nge.
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Onder de kinderen bij deze vrouw verwekt , was een zoon ,
mede Scato genaamd , die zich als Regent verdienstelijk
maakte en op den 11den September 1759 , in den ouderdom
van 76 jaren , als Burgemeester der stad Groningen en Curator der Hoogeschool aldaar overleed.
Zie Boekz. der gel. Wereld.
1759. b. bl. bl. 405 ; Wagenaar,
Vaderl. Hist. D. XI V. bl. 108, 283; Scheltema, Staatk. Nederl.
door ons voornamelijk gevolgd.

GOCKINGA (ScATo) was tijdens de belegering van Groningen , in 1672 , Vaandrig bij het korps stadenten , en deed
als zoodanig gewigtige diensten. In hetzelfde jaar nam hij
deel aan de verrassing van Koevorden , en was de eerste die
het berigt daarvan te Groningen bragt.
D. II. St. II. bl.
Zie Scheltema, Geschied- en Letterk. Mengelw.
114; Bosscha, Neerl. Held. te land. D. II. bl. 95, 133.

GOCKINGA (LUDOLPH) werd omstreeks - 1660 en 1670
- geboren , gaf in druk uit een bundeltje , waarin de volgende
stukjes in proza als rijm voorkomen :
III.
Zegezang an den Groot — machtigsten Ironing William
De overwonnen Wreedheyd of de sugtende Philocalus , geketend
in de boejen van Dorimene. — De Misnoegde Natuur over de
ongehoorsaamheid van Dorimene. (tooneelspelen).
Klinkdigten. — Bruylofsdigten. Treur- Lot- en P . erj aargedigten.
Mengeldigten. Groningaas
of de Gedagten van L ud olph Go c k i n g a (proza en rijm). Eerste druk , Gron •
—

1699. 8 ° .
Zie Witseft Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht. ; Cat. van de
D. II. bl. 531.
Bibl. der Iliaatsch. van Ned. Letterk. te Leid.

GOCKINGA. (ScATo LUDOLPH) geboren te Groningen in
1664, was de zoon van Arend Lud olph Gockinga,
Overste van een regiment voetvolk , waarmede hij deel nam
aan den veldslag bij Senef in 1674 , en van Judith van I dde kin ge. Door den beroemden Johan nes Ysbr an dt,
den halven broeder van zijne moeder , werd hij opgeleid , en,
na het volbrengen van eenige buitenlandsche reizen , reeds
vroeg tot verschillende ambten in zijne geboorteplaats geroepen , waaronder laatstelijk dat van Burgemeester zijner geboorteplaats , werd hij wegens Stad en Lande tot de vergadering van de Staten- Generaal afgevaardigd , en meermalen
door deze tot de gewigtigste bezendingen aebruikt ; onder
meer handelingen sloot hij in 1716 het bekende tractaat van
Barriere. Hij was ook President-Curator der Groningsche Academie en overleed den 9den November 1737.
Hij was tweemaal gehuwd , eerst met Adriana B r e u r,
daarna met Sophia Bringues.
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1737. b. bl. 604; Scheitem a, Staatk.
Ned. D. I. bl. 382, D. II. bl. 584; Bosscha, Neirl. Held. te land ,
D. II. Bijl. bl. 6.
15
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GOCKINGA. (HENRicus) , geboren "te Groningen , werd in
1742 predikant te Wilnis en Vinkeveen. Hij vervaardigde veel
rijmelarij , waaronder hier en daar een goede dichterlijke
aanleg te ontdekken is. Behalve een aantal grafschriften op
zijne vermaarde tijdgenooten , zag van hem het licht :
Intreepredicatie uyt Galaten 1.
vs. 16 en 16 te Wilnis en
Vinkeveen, Utr. 1743. 4°.
Nederlands volk opgewekt tot vreugcle over de verhejing van
zijne hoogheid den Heere Willem C a r e l H e n d r i k Friso,
Prince van Oranje en Nassauzo enz. in dichInzaat,
Anast.
1747. 4°.
Verkandeling over Genesis , Gron. 1797. 8°. 4 deelen.
Zie Boekz. der gel. Wereld ,
1742. b. bl. 636, 793, 1748. b. bl.
566, 688; van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. 1). I. St. III;
Dezelfde, Lijst van alle tractaten enz, bij het huivelijk van W . C. H.
Friso enz. b1.20; de Jong, Naaml. van Boek. ; van der Aa , Nieut v.
Woordenb. van Ned. Diehl.

GOCKINGA (CAmPEGius HERMAN) werd te Groningen
den 15den Februarij 1748 geboren , studeerde er aan de Hoogeschool en verwierf er den graad van Doctor in de regten ,
na verdediging zijner Dissertatio de poena stiginatis. Hij oefende tot 1777 de praktijk uit , toen hij tot Secretaris van
Groningen werd aangesteld. Twintig jaren vervulde hij dezen
post, tot hij in 1797 tot lid van Gedeputeerde Staten benoemd werd.
In 1801 werd hij verkozen tot lid van het uitvoerend bewind en 1805 tot lid van de provinciale Staten van, Groningen.
Koning Lode w ij k stelde hem tot Raad van State aan en
schonk hem de Unie-orde. Gedurende de Fransche overheersching was Go c k i n g a lid van den departementalen raad , en
na de bevrijding van ons vaderland behoorde hij tot de Ede-.
len , die in 1814 de Grondwet aannamen. Hij werd vervolgens tot lid der Staten-Generaal verkozen , en vervulde dit
ambt tot 1819. Zijne overige dagen bragt hij in rust door en
overleed in 1823. De voornaamste redevoeringen door G o cking a, als lid der Staten-Generaal gehouden, zijn in eenen
bundel uitgegeven , onder den titel van:
Het tegenwoordig stelsel van belastingen in het koningrijk
der Nederlanden getoetst, en een verbeterd aangewezen,
Gron.
1818. 8°.
Zie Biogr. univ. T. VIII. p, 294; de Jong, Naaml. van Boek. en
Supplem.

GOCKINGA (JosEPH) , geboren te Groningen in 1778 ,
werd aldaar tot Doctor in de beide regten bevorderd. Na
eerst als Advokaat gepractiseerd en daarna onder het Fransche bewind , bij de inning der belastingen eenige betrekkingen vervuld te hebben , werd hij in 1814 benoemd tot Inspecteur
der registratie in Groningen en Drenthe. Zijne bekwaamheden
verwierven hem in 1817 de benoeming tot regter van instruc-
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tie bij de regtbank te Groningen , en hij bekleedde verder de
hetrekkingen van Vice-president en President , eerst bij de
regtbank , daarna bij het geregtshof tot in 1848 , toen hij
eervol ontslagen werd. Bovendien was hij van 1823 of tot
1843 , met uitzondering van de jaren 1825 en 1826 , lid van
de tweede kamer der Staten-Generaal , Curator der Hoogeschool , Voorzitter der Commissie van landbouw. In deze en
nog andere betrekkingen deed hij zich als een kundig en
werkzaam mensch kennen.
Zie Kobus en de Rivecourt, Bioyr. Handwoordenb.
gevolgd.

door ons hier

GODART (A.) plaatste eenige niets beduidende rijinelarij
voor Lodensteyn 's Uitspanningen (Amst. 1733).
Zie Her in ga, in den illy. Konst- en Letterb.

1848. D. I. bl. 146.

G ODDAEUS (CoNR Anus) werd in 1634 predikant te Vanssen op de Veluwe , en overleed er in 1658. Hij was de vriend
van den Drossaard li ooft, die hem cm zijne geleerd13eid
hoogachtte en een Roozelaar onder de doornen noernde. Hij
was de schrijver van het geestig werkje: de lof van den Uil
omtrent hetwelk een zeer gunstig getuigenis in H o oft 's
Brieven, No 697 , is te vinden.
Goddae us was de eerste hier te laude die Nederduitsche rijmlooze verzen in Grieksche en Latijnsche voetmaten
vervaardigde , blijkens zijn werkje getiteld :
_

Nieuwe Gedichten , sonder
nae de Griexe en Latynsche
Dichtinaten, op allerhande soorten van versjes ingestelt. Nooit
voor desen in Nederduits yebruikelik ,
Hard. 1656. langw. 4°.

Een exemplaar van dit boogst zeldzame werkje berust in
de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden , terwijl uittreksels van hetzelve voorkornen
in het hieronder aangehaald woordenboek van W it sen Gey sbeek, en in het AA; erk van van Ka m p e n. Het oordeel van
beide schrijvers over dezen arbeid van G o d d a e u s is niet
gunstig. Wits en Geysbeek noemt den schrijver noch dichter,, noch rijmer, maar verzenmaker, bij mien het metrum de
hoofdzaak was , terwijl' van Kampen zijne verzen geweldig
hard en stroef, en veeltijds prozaisch noemt.
Zie de Jongh, Naaml. der pred. onder de Classis van Geld.
309 ; Scheltema, Redev. over de brieven van P. C. Hoo ft, bl 41,
116 ; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Nederd. Diehl. D. II. bl.
383-389 ; van Kampen, Geschied. der lett. en welensch. D. II. bl.
651-654 ; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. bl. 241.

GODEBALD, of Gondebald de 24ste Bisschop van Utrecht ,
was een Fries van geboorte, en werd in 1114 , en niet in 1112 , tot
den Bisschoppelijken zetel van Utrecht verheven. Behalve door
andere pogingen ter verbetering der in zijnen tijd van hare bestemming zoo zeer ontaarde geestelijkheid , was hij het , die in
1121 , in de nabijheid van Utrecht, de abdij van Oostbroek
15*
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stichtte , bijzonder naar het schijnt met het doel om een
voorbeeld te geven van die strenge kloosterlijke tucht , welke
door de oorspronkelijke instelling dezer geestelijke gestichten
werd gevorderd , en_waardoor zijne instelling weldra den naam
van kerker der orde ontving.
In het jaar 1122 verdreef hij de losbandige kanoniken te
Middelburg , welke hij door de monniken uit de abdij van
S t. Michael te Antwerpen deed vervangen. Dit klooster ,
hetwelk door hem tot eene kweekplaats voor geestelijken bestemd scheen , werd door hem tot eene abdij verheven , die
de aanzienlijkste van Zeeland geweest is,
Veel belangrijks levert het bestuur van dezen kerkvoogd
verder niet op. Den kanoniken van S t. Maarten schonk
hij de kerk van Medemblik , met al wat er toe behoorde. Hij
zelf ofschoon minder ijverig aanklever en verdediger der
Keizerlijke belangen , werd door den Keizer in het bezit der
Friesche graafschappen bevestigd , die weleer aan de Utrechtsche kerk geschonken waren. Meer echter verwierf hij zich
de toegenegenheid van den Paus , die hem in 1120 , op zijn
verzoek , veroorloofde het Bisschoppelijk hoofdsieraad , den
Mijter , te dragen , van welken de Utrechtsche Bisschoppen
zich sedert lang niet meer bediend hadden.
Met het jaar 1123 brak de tegenspoed voor G o deb ald
aan. Terwijl Keizer H e n d r i k V in dat jaar te Utrecht het
Kerstfeest vierde , liep er een gerucht van zamenzwering
tegen zijn persoon en geraakten zijne hovelingen met de dienaars des Bisschops in twist. Weldra vloog men aan weerszijden te wapen , en de Bisschoppelijken moesten na een
bloedig gevecht het onderspit delven. Godebald, die met
de zijnen de wijk in de St. Maartenskerk genomen had ,
werd gegrepen en in de gevangenis gezet , waaruit hij, na
verloop van twee jaren , volgens den een ontkwam , of volgens
den anderen voor eene groote som en op voorspraak van
eenige vorsten , inzonderheid van Frederik A artsbisschop
van Keulen , zich uitkocht.
Hij kon echter den geleden hoon niet verkroppen en besloot om Keizer H e n d r i k V den oorlog aan te doen , waartoe hij opgestookt werd door de manmoedige Petrone 11 a
van Saksen, weduwe van Graaf F l o r i s van Holland en voogdesse over haren minderjarigen zoon Dirk VI, wier broeder
was L othari us , Hertog van Saksen , met wien hij een bondgenootschap aanging. Keizer H e n d r i k trok hierop onmiddellijk
krijsmagt bijeen , vermeesterde Deventer en andere
plaatsen tot het Sticht behoorende , waarop Lotharius,
zonder iets uit te rigten , naar Duitschland terugkeerde en
Godebald met den Keizer verzoend werd. Toen deze evenwel kort daarop overleed en door genoemden Lotharius
werd opgevolgd , ontnam deze aan Go d e b a 1 d de Friesche
Graafschappen Oostergoo en Westergoo. Door zooveel tegen-
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spoed gedrukt viel hij in eene kwijnende ziekte , waarop hij
zich in 1126 in het door hem gestichte klooster Oostbroek
begaf, het Benediktijner monnikskleed aantrok en aldaar den 4den
November 1128 overleed en begraven werd. Zijn grafschrift
werd door den geleerden Gisbertus L a p p i us van W av e r e n , die in zijne jeugd de verwoestiug van Oostbroek
beleefde , uit de puinhopen der abdij opgeteekend.
Bisschop G o deb a 1 d worth met regt genoemd een man ,
die door liefde tot de godsdienst en ijver voor de zuiverheid
van zeden bij hare bedienaren uitmuntte , en onder wiens
bestuur de Utrechtsche kerk . tot zulk een aanzien opgevoerd
was , dat zelfs magtige vorsten het als eene eer beschouwden , onder de kanoniken van het Sticht gerekend te worden.
Zie Blondeel, Beschrijv. der stall Utr. bl. 260-263; Sjoerds,
Friesche Jaarb. D. II. bl. 307, 308, 316, 317, 329, 332; van Mieris, Bissch. munt. en zegel van Utr. bl. 146, 147 ; 's G r a v e n z a n d e,
tweede eeuw-gedacht. der Middelb. vrijheid, bl. 443, 444; Kok, rederl. Woordenb. I) XVIII. bl. 415-419; Isak van Harderwijk,
Geschied- en Letterk. Bijdr. bl. 14-19; Kist en Royaards, Ned.
Arch. voor Kerk. geschied. 1). XIII. bl. 391, I). XIX. bl. 413, D. XX.
bl. 31-46; Overijss. Alm. voor Oudh. en Lett. 1847, bl. 207, 208;
Sehinkel, Bijdr. bl. 52 ; Arend, Algem. Geschied. des Vaderl. D.
II. St. I. bl. 135 —138 ; Romer, Geschiedk. overz. van de kloost. en
abdijen van Holt. en Zeel. D. I. bl. 18, 21, 68, 76, D. II. bl. 174;
van der C h ij s , de munten der Heeren en Steden van Overijss. bl.
37-39; de munten: van, de Bissch. van Utr. bl. 41; de munten van
Holl. en Zeel. bl 26.

GODEFRIDI (JonANNEs) , geboren te Wemelingen in Zeeland , was een bekwaam regtsgeleerde , die in 1484 den doctoralen titel bekwam en den 'sten December 1487 tot Hoogleeraar in de regten aan de Hoogeschool . te Leuven werd
aangesteld. Gedurende zeven en dertig jaren nam hij dit ambt
met den grootsten ijver waar,, en zag zich ook in 1519 tot
deken van St. Gudule en bewaarder der Archiven van de
Hoogeschool aangesteld. Hij overleed te Leuven den 12den
October 1525 en werd aldaar in de Minderbroeders-kerk be
graven , aan den ingang van het groote koor onder eene grafzerk , waarop een Latijnsch grafschrift , vermeldende zijne waardigheden , is uitgehouwen.
Zie Oudhed. en Gesticht. van Zeel. bl. 116 ; de la Rue, Geld& Zeel.
(2de druk) bl. 527, 528.

GODEVAART, G ov ert of G odfried, met den butt ,
zoon van Go d e v a a r t de Groote Hertog van Neder-Lotharingen. Na den dood van Graaf' F loris 1 in 1061 , was
zijne gemalin met R o b b e r t de Vries hertrouwd , in wien
de onmondige Dirk V een dapper en edelmoedig beschermer
zijner regten vond. Het geluk diende evenwel niet altijd zijne
wapenen , vooral niet tegen G ode v a a r t , die op 's Keizers
last in Holland gevallen was , Rob b e r t nabij Leiden in 1071
geheel versloeg en Holland aan zich onderwierp. Aldaar voerde
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hij nu , als leenman van den Utrechtschen Bisschop , het gehied , doch vond bij de West-Friezes ernstigen tegenstand , die
echter weldra ook voor zijne zegevierende wapenen en voor
die van Bisschop Willem inoesten bukken. Men beschouwde
hem niet te min als een geweldenaar , die , om zich tegen
de landzaten , zoowel als tegen de aanslagen van Robbert
de Vries te verzekeren , een sterk slot aan de Vliet bouwde,
waaruit de stad Delft Karen oorsprong nam.
Niet lang mogt hij zich in het bezit der door hem veroverde landen verheugen ; want , nadat hij met roem bedekt ,
van den krijgstogt in Duitschland , ten behoeve van Keizer
Hendr i k IV gevoerd , was teruggekeerd , werd hem te
Delft , of, volgens anderen , te Antwerpen , op het geheim
gemak , van onderen eene gevaarlijke wonde toegebragt , aan
vvelke hij weinige dageri later , in 1076 , te Utrecht overleed.
Hij werd te Verdun begraven. Waarschijnlijk is het vermoeden dat de moordenaar een huurling van Robbert de
Vries, of van den jongen Graaf Dirk V geweest is , die ,
zooals wij zagen , na Godevaart's dood in het rustige bezit kwam zijner staten.
Zie Schotanus, Friesche Hist. bl. 81, 84, 86 ; Balen, Beschrijv.
van Dordr. bl. 706, 707, van Bleyswijck, Beschrijv. van. Delft, 131.
40, 48, 50, 59, 879; Wagenaar, l'aderl. Hist. D. II. bl. 166,
180, 181, 182; Sjoerds, Jaarb. van Friesl. D. II. bl. 239 –244,
van H e m e r t , Levensbeschr. der Hull. gray. bl. 88-93; K o k , Vaderl. Woordenb. D. XVIII. bl. 422--425 ; A rend, Algem. geschied.
des Fader!. D. H. St. I. bl. 75— 78; Dit Woordenb. D. IV. bl. 188;
van der Chijs, de .Munten van Braband, 131. 19, 31-36; de Manten van Holland, bl. 16, 25 ; de Munten van Utrecht, bl. 21, 32.

GODEWIJCK (PIETER vAN) was van burgerlijke afkomst
en zoon van Govert van Godewijck en van Jenneke
van der Jacht, dochter van Rochus van der Jacht
van Margaratha van Bonkelwaard, eene afstammelinge van het oude en aanzienlijke geslacht der van Diemen 's.
Hij werd den 3den Februarij 1593 te Dordrecht geboren en
reeds vroeg ter Latijnsche school besteld , die hij , na zich
op de oude talen te hebben toegelegd , verliet , om zich als
onderwijzer in zijne geboorteplaats neder te zetten. Hij zag
zich vervolgens in 1619 tot praeceptor aan de Latijnsche
school te Dordrecht nangesteld , waarbij later de betrekking
van opzigter der stads boekerij in het Marienborner klooster
gevoegd werd, van welke hij , op last van Jacob de Witt,
in 1640, eenen Catalogus vervaardigde , die nog in handschrift voorhanden is , en welks voorrede, in zuiver Latijn
gesteld , naar het oordeel van Dr. Schotel, allezins verdient
gelezen te worden.
Beide ambten bekleedde van Podewij c k met den meedesnen , hetwelk tenijvrauwgzhdtonijverl
den 11den Augustus 1669 plaats had. Hij daalde den 1 5

231
daaraanvolgende in de Augustijnen kerk ten grave , betreurd
door zijne kweekelingen , wier liefde en achting hij zich steeds
had verworven , en door de geheele Dordsche burgerij , die
in hem een hoogst nuttig medeburger - verloor. Hij was gehuwd met Sara P ij pelaars, die hem twee dochters , M a rgaretha en Cornelia schonk , waarvan de oudste hier volgt.
Pieter van God e wij c k was een man van veel omvattende
kennis , die wij , ofschoon hij Beene proeven van zijne geleerdheid heeft nagelaten , met regt mogen noemen order de geleerde mannen van zijnen tijd , en wiens vriendschap door
zijne beroemde stadgenooten , op hoogen prijs werd gesteld.
Als Latijnsch , meer nog als Nederduitsch dichter, verwierf hij
zich grooten naam , en ofschoon wij niet geheel kunnen instemmen met de uitbundigen lof hem toegezwaaid , bejammeren wij het toch met 's mans levensbeschrijver, , dat niet
meerdere voortbrengselen , van zijnen dichterlijken geest aan
het licht zijn gebragt of anderen , die wel gedrukt zijn ,
schijnen verloren to zijn gegaan. Van hem zagen het licht:
Remedie voor de Pest. In rijm gestelt ,
Dord. 1636. 4°.
Segen Krans op de Heerlycke en Voortreffelycke Victorie,
verkregen by syn .Hoo ►heyt ende V orstelicke Ghenade Frederic
Henric , Prince van Oraengien, Grave van Nassou enz. van weghen he innemen der stercke Stadt van Breda , geschiet op
den 10 October Anno 1637 , Dordr. 1637. 12°.
Zegen — Viag op de overwinninge van den Edelen Zee-Held

Marten Herpertz. Tromp, Dordr. 1639.
Henrik Kasimir, Graaf
Lyk-Klagt over de dood van
van Nassau , Stadhouder van Friesland , Dord. 1640.
Dordr.
Lot op de Geboorte onzes Heeren Jesu Christi,
1641.
Witte-Broods Kinderen, of bedorven Iongelingen,
spa , Dordr. 1641.
I7erzen aan den Heer Jacob P ij 1 1 , Dordr. 1643. 4°.
Hollandtschen Mars, aen zyn Doorluchtige Hoogheid Frederick H e n r i c k Prince van Orangie , enz. Op het veroveren van de . . . forteres 't Bias van Gent. Ghewonnen den
7
Sept. Dordr. 1644.
Lykdigt op de doot van Casper Parduyn, Dordr. 1644.
Oorlogsreden op de dood van zyn doorluchtige _Hoogheid Fred er i k Henrik, Prince van Orange , Dordr. 1647.
Olyftack op den Eeuwige
Vrede . den 5 Any 1648
afgekondight in alle de Nederlanden enz. Dordr. 1648.
T7reughde van Henriette du Bourbon, Dordr. 1660.
Welkomsgroet aan Cornelis de Wit t, Dordr. 1667.

Als Latijnsch dichter heeft van God e w ij c k niet veel in
het licht gegeven. Behalve eenige Latijnsche regels van hem
vO6r de Herstelde Zeeg
Triumf van Karel II , door verscheyde voornaamste Poeten van Holland, Dordr. 1660 , gaf hij
afzonderlijk in het licht : Carmen in furente8 et fanaticos An-
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glos , bellum gerentes adversus Batavos , waarvan_ ons de tijd
en plaats van uitgave onbekend zijn. Dr. S ch o t el verzekert
ons dat hij verscheidene proeven van zijne bekwaamheid in
het bespelen der Latijnsche leer in handen gehad heeft , die
door vinding en vooral door keurigheid van taal uitmunten ,
en vele krachtige en fraaije regels bezitten.
De geschiedenis van Dordrecht nerd mede door van G od e w ij c k beoefend , en zijne keurige aanteekeningen daarover
door den verdienstelijken Balen bij het zamenstellen zijner stadsbeschrijving gebruikt , zijn nog voorhanden. De
zinspreuk van Pi e t e r van Go dew ij c k was, met toespeling
op zijnen naara , Tot Gode wyckt.
Zie Balen, Beschrijv van Dordr. bl. 223, 1041 ; P a q u o t, Memoir. T. HI. p. 214, 215; de la Rue, Gelett. Zeel. bl. 132; SchelSt. III. bl. 86, 87 ,
tem a, Geschied- en Lett erk. mengelw. 1). III.
die echter verkeerdelijk aldaar aan hem het dichtstuk der vrouwen lof, , door
Pieter van G el re vervaardigd, toeschrijft; Schotel, Lett. en oudheidk. ifvondst. bl. 123-135 ; Smits en Sehotel, Beschrijv. der
stad Dordr. D. I. bl. LX LXII; H e r m a ns, Bijdr. tot de Geschied.
enz. der Prov. Noord- Brab. 1). I. bl. 222, 287, 288; Schotel, De
Illustre school te Dordr. IA. 85-89; T hiele, Bibl. van Pamjlett. bl.
324, 363 , 402,

oudste dochter van
GODEWIJCK (MARGARETHA VAN)
den voorgaande , werd te Dordrecht den 3lsten Augustus 1627
geboren. Reeds vroeg onderscheidde zij zich door zeldzarnen
leerlust groote vlugheid en vatbaarheid van geest. Eerst door
haren geleerden vader,, daarna door den beroemden Johan
R a m p i us in de Latijnsche en Grieksche taal onderwezen ,
verstond zij reeds op haar achttiende jaar So p h o c 1 e s en
E uripides, en was zij geene vreemdelinge in de schriften
der Kerkvaders. Hare zucht om het Oude Testament in den
grondtekst te lezen , deed haar ook de Hebreeuwsche taal beoefenen , terwijl zij overigens de voornaamste talen van Europa zoozeer meester was, dat zij zich daarin sierlijk en met
vaardigheid kon doen verstaan.
Niet alleen in het Nederduitsch vervaardigde M a r g a r et ha
v an G ode w ij c k gedichten, maar ook in bet Latijn en Fransch
wist zij zich in dichtmaat nit te thukken. Hare Nederduitscbe
gedichten , die overal verspreid maar meerendeels onuitgegeven
zijn , zijn krachtig en zinrijk , ofschoon somtijds wel eens door
gezwollen winderigheid ontsierd. Hare Latijnsche verzen zijn
volgens het oordeel van den geleerden C ollot d' E s cury
niet zonder verdiensten en wel vloeijend , terwijl ook bare
.Fransche stukjes met de beste die er bestaan kunnen wedijveren. Ook de kunsten werden door Margaretha van -G od e W ij c k gelukkig en verdienstelijk beoefend. Zij verstond de
maatzang en bespeelde bet clavecimbel. In de schilderkunst
had zij het onderrigt genoten van den voortreffelijken portretschilder N i c o 1. a as Maas en van den niet minder verdien- stelijken Cornelis Bisscho p. Volgens Bale n was zij
,
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"kunstig in het schilderen met olij- en waterverw, , en teykenen met potlood , kool en met de penne." Wat er echter van
haar als zoodanig bekend is wordt niet geroemd. Zij zelve
vervaardigde hare afbeelding , die door Balen in zijne beschrijving van Dordrecht is opgeriomen. Ook in de schrijfkunst toonde zij zeer bedreven te zijn , en niet alleen op papier, ,
maar ook op glas was zij eene meesteresse in het trekken
van letters met krullen en andere versierselen.
Zoovele zeldzame talenten verwierven haar de eernamen
van roem van Dordrecht , fenix der vrouwen , parel onder de
Dordsche jonckheid harer eeuw , fonckerbagge , lieffelijcke blow
in het paradijs der consten en wetenschappen aen de Merwestroom, en schonken haar de hoogachtina en vriendschap van
een tal van mannen , die in haren tijd in alle wetenschap
en kunst den roem van ons vaderland waardiglijk hand=
haafden.
Bij al hare heerlijke given , bij het bezit van zulk een
rijkdom van kennis , vergat zij echter hare roeping als vrouw
geenszins. Na den dood harer moeder,, die zij vroeg schijnt
verloren te hebben , hield zij het huishouden van haren vader
op , en niets was er instant om haar hare pligten als zoodanig te doen vergeten , en , zegt Dr. Schotel, wiens uitmuntende verhandeling over haar wij zoo gaarne in ieders handen
zagen , "overtuigd , dat tot de ware grootheid niet slechts
uitmuntendheid des verstands , maar ook adel des harten beboort , spande Margaretha alle vermogens in , om ook
dien te verwerven. De godsdienst was haar reeds in hare
kindsheid dierbaar en hare voorschriften onderhield zij zelve
zoo zorgvuldig mogelijk. Hare gedichten en brieven , doen
ons haar als eene hoogst verdienstelijke , maar tevens dankbare, opregte , nederige en godvreezende maagd kennen.
Jegens haar zelve was zij gestreng , jegens anderen zachtmoedig. Van zich zelve sprak zijn met schroom , den lof aan
anderen vermelde zij , waar zij kon."
Margaretha van Godewijck overleed te Dordrecht
den 2den November 1677. Hare zinspreuken waren : Deus
mihi vicus. Tot Gode is one wijck. Dieu est mon refuge. Deus
nostrum asylum , die alien hetzelfde denkbeeld te kennen gevan. Bij uitersten wil vermaakte zij al hare schriften en
kunststukken aan den Kapitein Samuel van der Heyde n,
Johan z. Meer clan anderhalve eeuw daarna werden hare
gedichten , in twee banden , te Parijs , in eene openlijke veiling , door den Heer I mm e r z e e 1 gekocht , en geraakten
vervolgens in de beroemde verzameling van den heer J.
Schouten te Dordrecht , en bij den verkoop van diens verzameling, in 1852 , in andere handen. De afbeelding v I t
Margaretha van Godewijck ziet het licht; de dichter
Samuel van Ho o g s t r a t e n plaatste er het volgende bijschrift onder:
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Dus maelde M a r g a r ij t litter uiterlyken schijn ,
Als stondze voor ons ; maer , om haeren geest in tnelen ,
In koust , in kennis en in Godsvrucht 't achterhaeleu ,
Scheen N e s t o r s levenstijd noch wel te kort te zijn.
Zie Balen, Beschrijv. van Dordr. bl. 203. 209 ; Pars, Naamrol.
bl. 160 , 167 , alwaar twee Latijnsche bijschriften van haar gevonden
worden ; Levensbeschr. van voorn. Mann. en Vrouw.
D. IV. bl. 235—
bl.
240, van Kampen, Geschied. der Ned. lett. en wetensch. 1). 1 II.
67 ; Scheltema, Geschied- en Letterk. Mengelw.
D. III. St. III. bl.
108, 109; Collot d'Escury, Roll. room D. I. dant. bl. 237, D.
III. Aant. bl. 370, 371. 1). IV. St. II. bl. 162 ; Sch u 11 en v au der
D. III. St. III. bl.
11 o o p , Bijdr, tot .Boeken- en Menschenkennis.
240, met het Facsimile harer handteekening ; Sehotel, Lett. en oudheidk. Avontha. bl. 45— 119; I m m e r z e e l , Lev. en perk. der Kunstsch.;
van der a , Nieuw Wow-denb. van Ned. Diehl.; Kramm, Lev. en
II. bl. 294-296; Muller,
'Perk. der Kunstsch. ; De Navorscher, 1).
Cat. van Purtrett. bl. 95.

GOD/TIED I, zoon van Gerlach I, tweede Voogd van
Gelder, en van eene dochter uit het grafelijke geslacht van C u y k ,
werd in het jaar 937 derde Voogd van Gelder, en was als
zoodanig om zijne zedigheid en vernuft zeer geacht bij zijne
onderdanen. Hij voerde een dappere krijg tegen de Noormannen , en vergezelde , in 947 , Keizer Otto op zijnen
krijgstogt tegen A r n olf, Graaf van Vlaanderen. Hij overleed in 958 , en was gehuwd met Al ij d , dochter van A r n oud
Graaf van Kleef, die bij hem moeder werd van zijnen opvolo.er Wichard II.
Zie W a genaar, Vaderl. Hist. 1). II. bl. 134 , die echter zijn leeftijd
later stelt ; K. o k , raderl. Woordenb. ;
Arend, Algem. geschied. des
Faded. D. II. St. I. bl, 99.

GODF.RIED VAN RHENEN , acht en dertigste Bisschop
van -Utrecht , kwam , na den dood van Bisschop Her m an
v an Hoorn in 1156, door toedoen van Keizer Fred erik
I, op den bisschopsstoel. Hij was toen Domproost van Utrecht
en stond bekend als een eerlijk en grootuioedig man.
Niet lang nog voerde hij den Bisschopsstaf, toen , door
het kinderloos overlijden van L e ffe r d, Burggraaf van Groningen , de twist over dit burggraafschap uitbrak , tusschen
Bisschop God fri ed en L e ffer d ' s kleinzonen. Het verhaal
van den daaropvolgenden strijd , als meer tot de geschiedenis
behoorende , laten wij achterwege , te meer , omdat de verhalen deswege gegeven geheel met elkander in strijd zijn. De
oorlogskans had den Bisschop echter den rug gekeerd , en
hij was genoodzaakt de hulp van Graaf Flo ris III in te
roepen. Deze bewerkte een verdrag tusschen de strijdende
partijen , en op last van Keizer F r e d e r i k werd de twist
eindelijk bijgelegd. De hulp, door den Hollandschen Graaf verleend , gaf later aanleiding tot geschillen tusschen dezen . en.
Bisschop Go (1 fr i e d, over het bezit der Friesche graafschappen Oostergoo en Westergoo , die echter door toedoen van
den Keizer werden vereffend, zonder het gebruik der wape-
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nen. Dezelfde vorst handhaafde Bisschop G o d f ri e d in diens
gesehil tegen E g b e r t v a n A in s t e 1, waarvan wij op het
artikel van laastgenoemde hebben melding georaakt.
Overigens werd de regering van Bisschop G o d f r i e d door
weinig belangrijks meer gekenmerkt , dan door eene vernielende overstrooming en een groote brand , die de stad Utrecht
voor een groot deel in arch en puin deed verkeeren. Ter
beveiliging van zijn gebied stichtte Bisschop G o df r i e d het
slot ter Horst tegen de Gelderschen, het slot to Montfoort
tegen de Hollanders, het slot to Woerden tegen de Amstellaars, en het slot to Vollenhove tegen de Friezen. Hij schonk
zijne heerlijkheid Rheenen aan (le tJtrechtsche kerk en overleed to Utrecht op den 27sten Mei 1177 of volgens anderen
in 1178. Zijn naam wordt genoemd onder de leden der Rijksvergadering to 1-toncaille , in 1158 gehouden.
Zie B 1 o n d e e 1, Beschrijv. van Utrecht, bl. 268, 269; S j o e r d s,
Jaarb. van Fried. 1). II. b). 375, 378, 389-302, 403; van Miens
Beschrijv. der Mient, en Zegels van Utr. bl. 158-160; Tegenw. Sfaat
van Utr. I). I. bl . 40-42; W a g e n a a r , I'aderl. Hist. l). II. hi.
241 , 243 , 264 , 266 ; K o k , Vaderl. Woordenb. ; (v a n G i is) Kathol.
.3leijerijsch Memorieb. hi. 69; A r e n d , Algem. Geschied. der 1'aderl.
U. II. St. 1. bl. 145-149; S c h i n k e 1, Bijdr. hi. 53; Pit Woordenb.
D. I. hi. 264 , 265 ; v a n d e r C h ij s , de Munten der Bisschoppen enz.
van Utrecht , bl. 25 , 32 ; de Munten van Overijssel, bl 40 , 43 ; de
iWunten van Hull. en Zeel. hi. 59.

GO DIN (JAN) , Heer van Breaugies , geboren to Valenciennes in 1529 , was Bidder en Kapitein in Fransche dienst.
Hij begunstigde later de Hervormden zijner geboortestad , en
begat zich naar Antwerpen , waar hij in kommervolle omstandiglleden leefde, vermits de goederen zijns vaders verbeurd
verklaard waren of in beslag gehouden werden wegens religiezaken. Hij was vervolgens Kapitein en daarna Kolonel
en Gouverneur van Lillo , welke plaats hij , in 1584 , met
buitengewone dapperheid tegen de Spanjaarden verdedigde,
die verpligt waren to wijken , na hunne beste troepen verloren to
hebben. Ook hij vele andere gelegenheden onderscheidde hij
zich, en werd ter zake zijner verrigtingen door den Raad der
stall Antwerpen begiftigd met eenen gouden bokaal, waarvan
een opsebrift zijne diensten vermeldde, terwijl Prins Mau
ri t s en de Raad van State, bij resolutie vaii den lsten
Maart 1585 de voordeelige commissie van postmeester, hem,
door den R,aad der stad Antwerpen, op aanbeveling van Marnix van St. A l d e g o n d e, uit aanmerking van zijn gehouden gedrag als Gouverneur van Lillo, opgedragen, bekraehtigden. Hij vervulde dezen post echter niet lang , daar de
stad Antwerpen zich aan de Spanj garden overgaf, , bij een
door G o d i n zelf onderteekend verdrag. Hij vertrok daarop
naar Keulen , alwaar hij in 1600 stierf. Bij Barbara Vivi e n was hij vader van dertien kinderen. In welke bloedverwantschap F ra n r o is G o d i n tot hem stond , die in 1566
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van wege de Waalsch Gereformeerde kerk te Antwerpen met
anderen gedeputeerd werd , om met Prins Willem I middelen te beramen tot bet stillen der beroerten , is ons niet gebleken.
Zie B o r , Ned. Oorl.. B. II , IA. 98 , (69) , nit medegedeelde berigten
aangevuld.

GODIN (JEAN Louis) , Heer van Maarssenbroek en Duivendijk , behoorde tot het geslacht van den voorgaande , en
was de zoon van David Godin, Heer van e'Boelesteyn
en Maarsenbroek. Hij werd in 1672 door de Staten van
Utrecht afgevaardigd aan Lod e w ij k XIV , werd den Udell
Mei 1674 Prey oost van het Kapittel van St. Maria te Utrecht ,
en den 31sten Maart 1685 geeligeerde Raad ter vergadering
van de Staten van Utrecht. Hij stierf aldaar den 27stin
Maart 1688.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.
GODIN (CAREL) behoorde tot hetzelfde geslacht, werd te
Utrecht den 2den Maart 1677 geboren , en was de zoon van
Anthony Godin, Heer van Cockengen en Spengen , en van
Elisabeth Marten s. Voor de zeedienst opgeleid , doorliep
bij de mindere rangen , en was in 1707 Kapitein op het
sehip Veere , waarmede hij , in vereeniging met den Kapitein
Jan Craauwelaar en den Britschen Schout bij Nacht Sir
Thomas D i l e k es, de stad Toulon boinbardeerde. Hij nam
vervolgens deel aan de krijgsbedrijven gedurende den geheelen Successie-oorlog , en werd den 20sten October 1722 tot
Schout bij Nacht verheven. In die hoedanigheid had hij in
1723 het bevel over een eskader, , uitgezonden tegen de Barbarijsche zeerovers , welke expeditie over het algemeen met
eenen gelukkigen uitslag bekroond werd. Hij nerd later Vice.A.dmiraal , en was gehuwd met Anna Maria Boudae nC o u r t en , bij wie hij drie dochters verwekte. De tijd van
zijn overlijden is onbekend. Een broeder van hem , Iescaa
Ferdinand, mede geboren te Utrecht , den 29sten Dem
ber 1688 , was Burgemeester aldaar en wegens die stad afgevaardigd in den Raad van State.
Zie de Jonge, Gesehied. van het Ned. Zeewez. D. IV. St. II. bl.
426 , D. V. bl. 35-42 ; Dit Woordenb.. D. III. bl. 807 , uit medegedeelde berigten aangevuld.

GODIN (PIETER) , broeder van den voorgaande , werd te
Utrecht den 2den Mei 1680 geboren. Hij was als Kapitein tegenwoordig in den slag bij Malplaquet , maakte vervolgens als
Majoor de veldslagen in Spanje mede , onder den Generaal
F a gel, en was Luitenant-Kolonel van het regiment B ear n,
en Groot-Majoor , Kommandant van 's Hertogenbosch en onderhoorige forten. Hij was gehuwd met Agnes Jeanne
Sulyard de Leefdael, en stierf den 14den Januarij 1738.
Twee zijner zonen volgen.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.
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GODIN (GERARD) , zoon van den voorgaande , werd geboren den 28sten Augustus 1720 , nam als Majoor van bet infanterie regiment Cr oye- deel aan de veldslagen bij Lafeld ,
Boucoui , en Fontenoi in 1745 , en het gelukte hem in eenen
donkeren nacht zijne onderhebbende troepen , midden door
het vijandelijke leger,, in het belegerde Namen te brengen.
In 1777 was hij Kolonel van een regiment van zijnen naam
en hij werd den 22sten Junij 1779 Generaal-Majoor. Hij
stierf te 's Hertogenbosch in Januarij 1781 , en was gehuwd
met Susanna Petronella de Lobell.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.
GODIN (PIETER ANTHONY), Heer van Drakenstein en
Vuursche , broeder van den voorgaande , werd geboren den
14den April 1726. Na met veel lof de veldslagen van 1745 ,
1746 en 1747 te hebben bijgewoond , werd hij , in 1767 , Kolonel van de kavallerie. Hij was gehuwd met Isabella Lucretia Bar chman Way ti e r s , bij wie hij een zoon verwekte ,
Jan Carel geheeten , die, den 26sten Junij 1752 geboren ,
eerst Schepen en Raad was der stad Utrecht en later afgevaardigde ter vergadering van de Staten-Generaal. Op grond
van den ouden adel van zijn geslacht werd hij, den 16den
M aart 1782 , toegelaten als lid der Staten van Cambrai en
Cambresis , en den 5den Mei van dat jaar tot Graaf van het
H. Roomsche Rijk verheven. Hij was gehuwd met Wend ela
Eleonora ten Hove.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.

GODIJN (DioNus), geboren te 's Hage , was een leerling
van Jan de B a a n. Hij bezocht Italie en schilderde te Rome
historiele ordannanties ; onder anderen in fresco eene geboorte van C h ri's t u s , in een der kerken aldaar.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der .11 -26natsch.

GOEBEL (GERRIT HENDRIK). Zie GOBELL (GERRIT HENDRIK).
GOEBOUW (ANTomE). Zie GO UBAIE (ANT0NIE).
GOEDAERT (JoHANiEs) , en niet Goedaard, geboren te
Middelburg in 1620 en aldaar in 1668 overleden. Hij was schilder,
en muntte voornamelijk nit door het schilderen in waterverw
van allerlei slag van vogelen , en van onderscheidene soorten
van insecten of gekorven diertjes , welke laatste hij in al
derzelver vormwisselingen had nagespoord , naar het leven
afgeteekend en beschreven. De vrucht van dertigjarige studie
is zijn werk getiteld :
Metamorphosis Naturalis , ofte Historische Beschryvinghe
van den oirspronk, aerd , eygenschappen en vreemde veranderinphen der women , rup8en , maeden , vliegen , witjens, bijen, motten en dierghelycke dierkene meer ; niet wit eenighe boecken,
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maar alleenelyck door eygen ervarentheyd uytgevonden beschreMiddelb. 1662 , 1667 ,
ven , ende na de konst afgeteeckent ,
1669 , 8° 3 deelen , met 150 pl.
De beide eerste deelen werden door hem zelven uitgegeven
en het derde deel , na zijn dood in orde gebragt door den
Hoogleeraar Joan de Mey, door zijn weduwe Clara de
Bock, opgedragen aan Gecommitteerde Raden van Zeeland.
Het werk werd in 1668 ook in het Latijn vertaald, door genoemden Hoogleeraar de Mey en Paulus V ee za e rdt,
Predikant te Wolphaartsdijk , met hun beider aanmerkingen en
bijvoegselen. Ook is het in het Fransch vertaald uitgegeven
te Amsterdam 1700 in 8 0 3 deelen , en in het Engelsch tot
een kort begrip gebragt door M. Lister, en te Londen 1685
in 8° uitgegeven.
VO6r de Hollandsche, Latijnsche en Fransche drukken is des
schrijvers afbeelding geplaatst , door Willem E v e r s d ij k geschilderd en R. van Per s ij n gegraveerd , met een Latijnsch
onderschrift van F. van Kui 1. Ofschoon eenige stellingen
omtrent de gedaanteverwisseling van sommige insekten zijn
tegengesproken door onzen beroemden landgenoot Johannes
Swa m rnerda m , is G o ed a ert nogtans door den vermaarden
de Beau rn u r geprezen , en zijn zijne rnisvattingen door dezen wel erkend , maar verschoonlijk geacht , vermits hij zijn
werk uitgaf in een tijd toen er in dat vak nog geene mededeelingen van andere gedaan waren.
Als teekenaar muntte Go e d a e r t mede uit in bevallige
landschapjes , door hem met de pen geteekend.
Zie de la Rue, Gelett. Zeel., 2de druk, bl. 61-64; Foppens,
Bibl. Belg. p, 648 ; van Kampen, Geschied. der Ned. lett. en wetensch. D. III. bl. 140, 141 ; Collot d' E s c u r y , Boll. roem ,
VII. bl. 190, 191; Biograph. univers. T. VIII. p. 306; 1 M Irl erzeel,
Lev. en Werk. der Kunstsch.;
K r a mm, Lev. en Werk. der Kunstsch.;
die beiden zijn naam verkeerd schrijven.

GO EDBELEID (HENDRIK). Zie over hem het artikel van
Jan van Geelen.
GOE DE (WILLEM) werd in 1764 geboren en tot de predikdienst opgeleid. Hij ontving zijne opleiding in de godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Jena. Tot proponent bij de
Luthersche gemeente bevorderd , werd hij in 1787 te Doetichem beroepen. Na verloop van twee jaren ontving hij eene
roeping naar de Luthersche gemeente te Kampen , waaraan hij
gehoor gaf.
Weleer was er te Kampen eene Remonstrantsche gemeente
geweest , die echter had opgehouden te bestaan. Thans , in
1792, wenschte de Luthersche gemeente dier stad zich aan
de Iternonstrantsche Broederschap aan te sluiten. Dit verlangen werd zeer door G o e d e ondersteund , doch de Broederschap meende op goede gronden dit verzoek van de hand te
moeten wijzen. Daarop besloot Go e d e zijn kerkgenootschap
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te verlaten , om tot dat der Remonstranten over te gaan. Den
5den Mei 1795 had hij een onderhoud , over zijne godsdienstige beginselen , met het collegie van Hoogleeraren en Curatoren , ten gevolge waarvan hij zijne bediening te Kampen
nederlegde en in Junij tot predikant bij de Broederschap werd
aangenomen , met toelegging van een tractement van 500
gulden , zoolang hij nog geene vaste standplaats verkregen zou
hebben.
Den 3den Februarij 1796 word hij door de Rotterdamsche
gemeente beroepen , alwaar hij werkzaam bled' tot den 13den
Januarij 1820. Toen verkreeg hij zijn emeritaat , om door A.
des Amorie van der Hoeven opgevolgd te worden.
G o e d e vertrok naar Kampen , en overfeed er den 14den
Februarij 1839 , nalatende zijne weduwe , Susanna Maria
Hulleman, en twee kinderen.
Wij bezitten van hem de volgende werken :
Godsdienstig magazgn voor predikanten, katechizeermeestera
enz. Rott. 1797. 8°.
De kinderen aan hunne zwakke zijde , of tafereelen van kinderk ke ondeuyden en gebreken, Leid. 1805. 8°.
Ben voorspellende droom, Amst. 1808. 8°.
Galerij van merkwaardige nzenschen en menschelijke lotgevallen, Dordr. 1813. 8°. 2de druk , ten gebruiken voor de jeugd
ingerigt, door L. van den Bor, Amst. 1835. 8°.
Schoolonderwij8 over de gezondheid van den mensch en derzelver bewaring, Zuphen 1813. 8°. 2de druk aid. 1834. 8°.
De onzigtbare , of de goddelijke voorzienigheid werkzaam in
de lotgevallen der men8chen, Amst. 1815. 8°. 3 deelen met
plat.
Magazijn van en voor lijdenden en ramp8poedigen, of bijdragen ter hunner onderrigting , bemoediging , hulp en &cost,
Gron, 1817. 8°. 2 deelen.
Zutph.
Nieuzce Katechi8mit8 der natuurlijke geschiedenis,
1817. 8°. 4 deelen met gekl. platen.
Korte schet8 miler Christeliike geloofsbelijdenis, Rott. 1818. 8°.
Manier van katechiseren , door hem zelven beechreven en met
Arnh. 1829. 8°.
een aantal uitgewerkte catechisatien verrijkt,
Bloemen en vruchten , geplukt in den grooten twin der ge8chiedenis , Amst. 8°.
Nuttig en aangenaam allerlei , Kampen , 1839. 8°.
ireur van Mengelingen ter bevordering van wipheid, deugd
en god8dienst , Gorichem , 1839. 8°.
Bovendien bragt hij een aantal goede buitenlandsche werken
in onze taal over.
Zie "engem. Kona,- en Letterb. 1839. D. I. bl. 114 ; de Jo n g , Naaml.
van Boek. en Supplem. ; T i d e m a n , de Remonsir. Broedersch. M. 56,
310; Brinkman, Naaml. van Boek.

GOEDE (JOHANNES DE) , predikant bij de Remonstrantsche
gemeenten in 1691 te Nieuwpoort , te Hoorn in 1695, te
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Amsterdam in 1699 en aldaar in 1738 overleden. Hij schreef
in het Stamboek van Johanna K o e r t e n.
Zie Tideman, de .Remonstr. Broedersch. bl. 154, 229, 249; van
der A a , Nieuw Woordenb. van Ned. Dickers.

GOEDECKE (Jhr. WILHELM FRIEDERICH VON), zoon van
Johan Wilhelm von Goedecke en van Frederica
K o 1 b e , werd geboren te Dietz , in het Nassausche , den 26
Mei 1771. Reeds in 1789 trad hij als vaandrig in Nederlandsche dienst, ging na de omwenteling in 1795 in die van
Engeland over en verliet die als Kapitein in 1802. Als Kapitein-Kommandant der Huzaren diende hij den vorst van
Fulda, en ging in 1806 in Nassausche dienst over , welke hij
als Kolonel in het jaar 1816 weder verliet.
De veldtogten van 1793 en 1794 in Frankrijk en Brabant ,
van 1806 en 1807 in Pruissen , van 1809 1813 in Spanje
had hij bijgewoond. In 1815 was hij aan het hoofd der Nassauers en tevens Kommandant der 2de brigade van de divisie
Pe rponc h er, toen hij echter door eene kneuzing aan het
been verhinderd werd zijne troepen te volgen , het bevel der
brigade over moest geven aan den Hertog van Sax e n —
Wei mar en geen deel heeft kunnen nemen aan het roemrijk
gevecbt bij auatrebras waar de Nassauers zich uitstekend
gedragen hebben.
Bij het Nederlandsehe leger werd v on Goedeck e in 1816
als Generaal-Majoor geplaatst , en tevens tot Bevelhebber der
late brigade van de 5de divisie infanterie aangesteld.
Kort daarop werd hij provinciale Kommandant eerst van
Namen , daarna van Luik en in 1824 van Luxemburg, en tevens tot Commissaris des Konings van de bondsvesting benoemd.
In die betrekking bleef hij totdat hij in 1840 is gepensioneerd
geworden , nadat hij in 1834 tot Luitenant-Generaal was bevorderd. Hij was versierd met de orde van verdiensten van Baden ,
het legioen van Eer,, de inilitaire Willemsorde 3de kiasse , de
orde van den Nederlandschen Leeuw en met de roode adelaar
van Pruissen. Hij werd genaturaliseerd in 1817 en verheven
in den Nederlandschen adelstand.
De Luitenant-Generaal v on G o e d e c k e bragt zijne laatste
levensjaren in Duitschland door en overleed te Neuwied (RijnPruissen) den 1 lden Maart 1857. Hij liet een zoon na , Jhr.
Guillaume Albert Charles Herman von Goedecke,
thans Kapitein der artillerie en adjudant van Z. K. H. prins
Frederik der Nederlanden.
Zie Bossc ha, Neerl. Held. te land , D. III. bl. 328, 445 , 655 ;
v an der A a , Herinneringen , bl. 168 , uit medegedeelde berigten aangevuld.

GOEDENDAGH (JoHANNEs) , ook bekend onder den naam
van Bo n a Dies, was een Noord Nederlander van geboorte ,
die genoemd wordt onder hen die door hunne begaafdheden
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in Italie uitgemunt en tot verbetering van de zang- en toonkunst aldaar medegewerkt hebben.
Zie de Jonge, Nederl. en Venetie,

bl. 332.

geboren te Amsterdam ,
was een dapper zeekapitein , die gedurende den geheelen Spaan schen oorlog verscheidene treffelijke daden heeft uitgevoerd.
Luitenant zijnde, veroverde bij , in 1619 , een Turksche kaper
en in het volgende jaar , Kapitein geworden zijnde , weder
een. De vlaggen van beiden , door hem aan het Collegie ter
Admiraliteit van Amsterdam aangeboden , werden ter zijner
gedachtenis bewaard. Sedert werd hij , ten gevolge eener beschuldiging ten zijnen laste , voor eenigen tijd in zijne dienst
geschorst , doch in het jaar 1627 wederom in zee gestoken ,
beweei hij de vorige dapperheid in het aantasten , verslaan en
opbrengen van verscheidene Biscaaische kapers , waarvoor hij
door het Collegie ter Admiraliteit met eenen gouden keten
vereerd werd. De tijd van zijn overlijden is niet bekend.
GOEDHALS (DIRK JANSZOON)

Zie Wagen a a r , Beschrijv. van Amst.
D. XI. bl, 241 , 242 ; d e
J on ge, Geschied. van het Ned. Zeewez. D. I. bl. 344, 345.

GO EDKOOP (ALBERT) werd in 1804 predikant te Baarland , in 1807 te Zonnemaire , in 1815 te Maria Hoornbeek
en Gent , in welke stad hij zich in 1817 met der woon vestigde en welke gemeente hij tot in 1843 bediende. Toen in
1830 met de omwenteling- vele predikanten naar Nederland
terugkeerden , bleef hij bij zijne gemeente , en reisde zelf naar
die welke herderloos waren. Hij werd in 1843 emeritus. De
tijd van zijn overlijden is ons niet bekend. Hij schreef:
Bybelsche verdediging der Theodicle van Paulus door J. F.
van der Kemp, Amst, 1801. 8°. 2 stukk.
Staan de gebeurteni88en van onzen leeftyd in verband tot
Dord. 1810.
eene meerdere openbaring van het god8rijk?
Vii
brieven betrekkelijk der Joden wederkeering naar Palestina in volgende daden, Dordr. 1811. 8".
In welk gedeelte van het gezigt der vier dieren en tien hoornen Leven ?yip Dordr. (1814) 8°.
In welk verband staa t Jezu8 dood tot de 8chuldvergifenis en
zaligheid? Dordr. 1815. 8°.
De waarde der overleveringen al8 kenbron van de christelyke
god8dienst onderzocht, Itott. 1823. 8°.
De vraag : zal de Paus van Rome alsnog weder in zijne
wereldlyke magt heryteld worden ? toestemmend beantwoord ,
Amst.
1849. 8°.
Zie de Jong, Naaml. van Boek. ; B r i n k m an , Naaml. van Boek.,
uit medegedeelde berigten aangevuld.

GOELEN (ALEXANDER VAN) werd in 1670 te Amsterdam
geboren en genoot het onderwijs van Johan van II ugte nbur c h , wiens manier van schilderen hij in eene andere soort
van tafereelen vender uitbreidde. Hij vertrok naar Engeland ,
16
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onder de regering van Koni ugin Anna, voor wie hij veel
gearbeid en verscheiden veldslagen en jagtstukken geschilderd
heeft.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.,

hier door ons gevolgd.

GOENS (Rinuor VAN) , geboren te Rees , in het hertogdom
Kleef, den 24sten Junij 1619 , was de zoon van V ole ker t
Boy c k e s van Goens, Cornet van eene compagnie kurassiers ten dienste deter landen , en van Hill eg on d a Jacobs,
van Franeker geboortig. Naauwelijks bad hij den ouderdom
van negen jaren bereikt, toen zijne ouders , wiens eenig overgebleven zoon hij was, aan boord van het schip Buren, van
Amsterdam, in 1628 , non. Indie vertrokken , daartoe overgehaald door zijn oomBoycke Boyckes van Goens,
welke aldaar zijn fortuin had gemaakt.
Ongelukkig voor den jongen van Goens verloor hij , in
de twee volgende jaren, zijne beide ouders , en zag zich alzoo,
volgens zijne eigene aanteekening "in den ouderdom van tien
jaren in een vreemd land als een ouderlooze wees , zonder
eenige bijzondere erffenisse als de hoop van Gods goedertierentheyt."
En deze heeft hem niet verlaten. Bij zijne eerste bevordering, den 21sten Februarij 1634, werd hij assistent , den lsteq
September 1639 onderkoopman , den lsten September 1642
koopman en 2de persoon voor de administratie der geldmiddelen. Hij werd vervolgens den 17den !Julij 1644 belast met
eene zending als opperhoofd van Palembang om de koningen
van Djambi en Djohor te begroeten. Hij keerde op het laatst
van dat jaar te Batavia we-ler,, werd in Maart 1645 tot opperhoofd en opperkoopman ver het soldijkantoor aldaar aangesteld, en vertrok in 169 , als opperhoofd over den handel
naar Djambi , van waar hij 1648 na het wel uitvoeren zijner
zaken terugkeerde.
Belangrijker taak wachtte hem in laatstgenoemd jaar , toen
hij als eerste ambassadeur aan den Soesoehoenan van Mataram
gezonden werd om vrede met dezen te sluiten. In het volgende jaar werd hij gelast om , als Kommandeur over 4 schepen , twee Genueesche vaartuigen te Batavia op te brengen ,
waaraan hij voldeed , wordende hij bij zijne terugkomst in dat
jaar tot lid van den Raad van Justitie aangesteld.
In 1649 werd van Goens als gezant gezonden naar den
Koning van Siam', tevens om aldaar als Commissaris der
Oost-Indische Compagnie het jaarlijksche onderzoek te doen
en eenigen tijd als opperhoofd den handel aldaar waar te nemen. Hij keerde in .1650 terug en zag zich spoedig daarop
andermaal naar den Soesoehoenan van Mataram gezonden , om
den gemaakten vrede te bevestigen ; nog tweemalen , in 1651 en
1652, werd hij derwaarts gezonden , waarna hij in 1653 tot lid
van den Rind van Indie werd aangesteld. Ook in dat jaar
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maakte hij zich verdienstelijk als Commissaris en Commandant van de land- en zeemagt die naar Ceylon , Wingoerla
en Goesoeratta gezonden werd. In het volgende jaar veroverde
en vernielde hij 40 Portugeesche fregatten op de Indische
kust en kort daarop 5 zware Portugeesche galjoenen , welke
heerlijke overwinning aan ons slechts weinig aan schepen en
manschappen kostte. Op bet einde van dat jaar vertrok hij voor de
vijfde maal in het belang van den vrede naar den Keizer van
Mataram , en zag hij zich , orn zijne voortreffelijke diensten
den lande bewezen , niet alleen tot buitengewoon Raad van.
Indie benoemd, maar ook zijn tractement aanmerkelijk verhoogd.
Het verlangen naar zijn vaderland , werwaarts ook zijn zoon ,
die volgt , voorlang reeds vertrokken was , deed hem in October 1654 zijn ontslag verzoeken uit de dienst der Oost-Indische Compagnie , hetwelk hem niet alleen met eere gegeven
werd , maar waarbij tevens een geschenk werd gevoegd van
vier duizend gulden , ter belooning der goede diensten aan
de Compagnie bewezen.
Als Admiraal der retourvloot keerde hij in Januarij 1655
naar het vaderland terug , waar hij in September behouden
aankwam , en door de bewindhebbers der Compagnie met een
gouden ketting ter waarde van zes honderd gulden vereerd
werd.
Het duurde niet lang of v:a n G o e n s werd door de bewind hebbers der Oost-Indische Compagnie aangezocht andermaal
naar Indie te gaan. Hij gaf aan dien roepstem gehoor en vertrok in zijne vorige hoedanigheid van buitengewoon Raad met
het schip Orange weder derwaarts. Hij kwam den lsten Julij
1657 te Batavia aan en werd den Eden September van dat
jaar benoemd tot Commissaris-Superintendant , Admiraal
en Veldoverste te water en te land aan de kusten van Indio ,
Coromandel , Soeratte , Ceylon , Bengalen en Malakka. Als zoodanig had hij het geluk Ceylon onder het gebied der Compagnie te brengen , waarvoor hem een gouden ketting met
medaille , ter waarde van duizend gulden , door de Compagnie
vereerd werd. Hij verdreef in 1661 andermaal de Portugezen
van Ceylon , bewees dat jaar en in het volgende den lande nog
lewigtige diensten , waartoe vooral beboort zijn kloekmoedig
aantasten van de Fransche vloot onder La Hay e , die zich ,
eer de oorlog in 1672 door Frankrijk aan de Nederlanders
verklaard was , van twee forten op Ceylon had meester gemaakt. V an Go ens, even min van bet uitbreken van den
oorlog bewust , greep de vloot van La Ha y e aan, veroverde
vier schepen , hernam de forten , en kwelde den Franschen
vlootvoogd zoo , dat er van zijne vloot niet een schip meer
overbleef , en het geringe overschot van de bemanning op
Nederlandsche schepen naar Frankrijk werd overgebragt. Hij
was inmiddels tot Raad van Indie en in 1675 tot Directeur-

16.
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Generaal aangesteld , totdat hij eindelijk den 10den Januarij
1678 tot Gouverneur-Generaal van Indie verkozen werd. Niet
lang bekleedde hij die hooge waardigheid. Zijne gezondheid werd
wankelende , zoodat hij genoodzaakt werd zijn ontslag te verzoeken , hetwelk hem met een zeer loffelijk getuigschrift verleend werd. Men gaf hem in de keus om naar Nederland weder
te keeren , of te Batavia te blijven met den hoogsten rang na
zijnen opvolger. Hij koos het eerste , en keerde op den 25sten
November 1681 aan boord van het schip Schouwen , als Admiraal
der retourvloot naar het vaderland weder , waar hij in 1682
aankwam. Zijne ziekte verergerde al meer en rneer,, totdat hij
den 14den November 1682 te Amsterdam overleed ente 's Hage
in de Kloosterkerk begraven werd.
Van Goens was een van die landvoogden van Nederlandsch
Indie die zich onsterfelijk hebben gemaakt , door de groote
diensten aan het vaderland bewezen. Hij was een man van
een rustig , standvastig en verstandig karakter. Zijne vijanden
hebben hem van onmenschelijke wreedheid , verwaandheid en
barbaarsche domheid beticht , doch de onpartijdige geschiedschrijver roemt 's mans menschlievend karakter , voor zooveel
dit met den oorlog bestaanbaar was. Ongemeen en hartelijk
was zijne godsdienstigheid, die nog niet lang geleden bleek
uit eene door den Kapitein L e u p e medegedeelde Memorie
door van Goens zelven opgesteld , waaruit wij de voornaamste bijzonderheden hem betreffende in dit opstel voorkomende mogten ontleenen.
De afbeelding van van Goens ziet op verschillende wijzen
het licht. Eerbewijzingen na zijn dood ontving de verdienstelijke man niet. De regtsgeleerde en dichter Barth o 1 o m e u s
Abba vervaardigde op hem het volgende grafschrift:
's Lants Hooftbevelheer G o e n s , het Oost ten dienst , die fier
't Grootmachtig Indien , ruim vierwerf dartien jaeren ,
Met raet en daet bestierde , in vrede en krijgsgevaeren ,
Beweent van schrandre zoons , den nyt ten trots, rust hier ,
Van deugd en dapperheyt in 't heldengraf gedragen ,
Terwijl twee werelden van R y k 1 o f 's trouw gewagen.

V an Goens was driemalen gehuwd , eerst den 13den September 1640 te Batavia met Jacornina B a r t h o 1 o m e u s
Roozegaard, geboortig van Leiden , vervolgens in 1667 met
Hester de Solemne, Wed. van den Directeur van Soeratte
van Adrichem, eindelijk metJohanna van Ommeren.
Onder meerdere kinderen verwekte hij zijn oudste zoon , die
hier volgt , en nog een zoon , met name Volk e r t van G o e n s,
die in 1677 lid vun den raad van justitie werd , den 15den
Maart 1680 in het vaderland terug kwam en voorts Raad in
de vroedschap te Schiedam en Commissaris van de monstering was. De zoon van dezen heette R ij k 1 o f Michael v an
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Goens en werd te Utrecht geboren. Hij was Vice-president
van den Raad van Justitie te Batavia , kwam van daar in
1704 als Admiraal der retourvloot in het vaderland en was
de grootvader van Mr. Rijklof Michael van Goens,
die later mede volgt.
Zie V alentij n , Oud en Nieuw Oost-Ind. (nieuwe uitgave) D. I. bl.
48, 127-132; W o u t e r Schouten, Reistogt. naar en door OostInd. op Rijklof; Nederl. reizen, D. X. bl. 56-69, 144 ; Levensbeschr.
van Ned. Mann. en Vrouwen ,
D. VII. bl. 312-329; Kok, Faded.
tVoordenb. 1). XVIII. bl. 434, 435; v an W ijn , Naleez. bl. 406; van
H a r e n , de Geuzen , uitgave van B i l d e r d ij k , bl. 297, 347-349;
K ampen, Vaderl. Karakterk.
1). II. St. I. bl. 318-324; Dezelfde,
1). I1. bl. 214-256; de Jong e,
Geschied. der Nederl. buiten Europa ,
Geschied. van het Ned. Zetwez.
D. III. St. I. bl. 371-375 ; Aanh.
op het Woordenb. van Nieuwenhuis; Teenstra, Beschrijv. van de
bl. 73 , 620 , 767 ; M u 11 e r , Cat. van l'orNed. Overz. bezittingen ,
trett.; Bijdr. tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Nederl. Indict
D.
IV. bl. 141, 302 volgg ; L e u p e , in Verh. en Berigt. betrekk. het
Zeewez. enz. door J. Swart, 1856. bl. 182 ; Kron. van het Hist.
Gen. te Utr. D. IX. bl. 457, D. X. bl. 40, 351; Berigten, D. V. St.
II. bl. 1-49.

GOENS (RuKLoF VAN) , zoon van den voorgaande en van
diens eerste vrouw Jacomina Bartholomeus Roozer
gaard, werd te Batavia den llden Junij 1642 geboren. Hij
werd den 17den December 1646 door zijn vader naar Nederland gezonden , om aldaar zijne opvoeding te ontvangen. Hij
keerde in 1656 met dezen naar Indict als Assistent terug en
bleef te Batavia ter secretarie van den Gouverneur-Generaal
J ohan Maatsuyk e r werkzaam , tot dat hij met zijne moeder in 1658 naar Ceylon vertrok, waar zijn vader zich na
vermeestering van dat eiland onhield. waarna hii in 1662
Lob nu van aen raaa van J usume te uotomno , op ueylon, wera
aangesteld. Hij keerde in 1669 als Commandeur eener retourvloot naar het vaderland weder, kwam den 10den Augustus
van dat jaar te Texel aan , en vertrok den 13den October
1670 weder naar Indict als buitengewoon Raad en Gouverneur
van Ceylon in de plaats van zijn vader. Hij werd in 1679
in die hoedanigheid vervangen door den Heer Pijl en benoemd tot Commissaris-Generaal van geheel Indict, eene
waardigheid ve•Or hem nog aan niemand, opgedragen. Ingevolge
den wil zijuer vrouw, Louisa B ra s s er, met wie hij den
17den Maart 1667 op Colombo gehuwd was, en die den
fisten Julij 1680 te Batavia overleed, keerde hij met zijne
kinderen als Admiraal der retourvloot in 1680 naar het vaderland weder, doch was in 1685 als Raad weder in Indict
teruggekeerd. De tijd van zijn overlijden is ons niet bekend.
Zie Dubois, Vies des Gouvern. Gener. ; Leupe, in de berigten van
het Hist. Genootsch. te Utr. D. V. bl. 1-47.

GOENS (RIJKLOF CORNELIS VAN) was Commissaris van
den stads-schouwburs te Amsterdam en tevens een zoetvloei-
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jend dichter. Hij overleed in October 1803 en schreef de
volgende tooneelstukken :
De Landman .Rechter , tooneel8p. naar het Fransch, Amst.
1795. 8°.
Amst. 1797. 8°
De betoverde lamp , groot ballet pantomime ,
herdr. ald. 1825 8°.
De tweede Tartufe, of de 8chuldige moeder , Tooneel8p. naar
het Fransch, Amst. 1797. 8°.
Circe, groot ballet pantomime , Amst. 1798. 8°.
Laurette of de onschuldige liefde , ballet pantomime naar het
.Fransch, Amst. 1798. 8°.
Eutymus en Eucharis , ballet pantomime naar het Italiaansch,
Amst. 1798. 8°.
Amst.
De triomf der Fransche Wapenen , ballet pantomime ,
1798. 8°.
Amst.
Arleguin , of de gelukkige Visscher , ballet pantomime,
1798. 8°.
.De Bidder Bayard , tooneelspel naar het Franech ,
Amst.
1798. 8°.
_Mina, ballet pantomime naar het .Fransch, Amst. 1798. 8 0 .
De afgelegen Landhoeve , tooneelspel, Amst. 1802. 8°.
Trosine , tooneelspel , Amst. 1802. 8°.
Arlequin in het Serail , tooneelspel , Amst. 1803. 8°•
D. I.
Zie Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Lett. le Leid.
b. bl. 100, lste Bijv. bl. 36 ; van der A a , Nieuw Woordenb. van
Ned. Diehl.

GOENS (ItmiLoF JAN CORNELIUS VAN) noon van Mr.
Cornelius Jan van Goens en vrouvve J. M. P Ange,
stamde in regt lijn af van den Gouverneur-Generaal van
Indie , R y k > , f van Goens, vooruoemd. Hij was op achttienjarigen eftijd Luitenant , en nam als zoodanig deel aan
den togt n/..dr Spanje onder Chasse. In den nacht van den
Eden November 1811 bij eene verkenning in den omtrek van
Aya viel hij , door uitputting van krachten in bet beklimmen
der bergen , met can anderen Otlicier Jo u a n , in handen der
troepen van den Spaanschen Generaal Mina, en wend in
den nacht van den 8sten op den 9den December daar aanvolgende doodgeschoten , en zijn lijk voor Pampeluna opgehangen.
,

Zie Bosscha, Neer?. held. to land,

D. III. bl. 380.

GOENS (RmiLoF MICHAeL \TAN), stamde van vaderszijde
af van den bier boven vermelden Gouverneur Generaal van
Neerlands-Indie en van moederszijde van den Kolonel J am es Cuninghame, Regiments-Kommandant eener Sehotsche brigade in Nederlandsche dienst, welken naam hij later
in zijne ballingschap aannam. Hij werd te Utrecht den 12den
Mei 1748 geboren , studeerde voornamelijk aldaar, doch daarna

ook korten tijd te Leiden, en hij onderscheidde zich door
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vroege blijken van meer dan gewone kennis en geleerdheid,
in het bijzonder in de Grieksche en Latijnsche talen. Reeds
op zestienjarigen leeftijd gaf hij zijn Diatribe de Cepotaphiis
(Utr. 1763. go.) uit, en in het volgende jaar verdedigde hij
zijne Observations mi8cellaneae philologici poti88imum argumenti.
(Utr. 1764. 8°.)
De roem van zijne geleerdheid bewoog Curatoren der Utrechtsche Hoogeschool hem , in de plaats van zijnen alom beroemden leermeester P e t r u s Wesseling, tot buitengewoon
Hoogleeraar in de geschiedenis , welsprekendheid en Grieksche
taal aan te stellen , welke waardigheid hij in 1766 aanvaardde
met het houden eener redevoering de Incrementi8 , quae humaniore8 literae , Historiarum imprimis , et Graecae linguae
stadium 8aeculo XVITI ceperunt.
Zijne vroegtijdige geleerdheid en groote taalkennis bragten
van G o e n s ras in betrekking met vele geleerden , ook in
andere landen , en deze betrekking was eene der aanleidingen
tot de verzameling van de voor een bijzonder persoon ongehoord rijke bibliotheek , door hem tusschen 1766 en 1776
bijeen vergaderd , uit omstreeks 19000 boekdeelen bestaande,
waarvan de Catalogus in twee dikke deelen , te zamen uit ruim
dertien honderd bladzijden bestaande , gedrukt is. Deze bibliotheek werd als eene der merkwaardigheden zijner vaderstad
beschouwd en bezigtigd , en is er in 1776 , den 14den October en volgende dagen , verkocht.
Van G o e n s nam den 6den Mei 1776 zijn ontslag als
Hoogleeraar en werd veertien dagen later lid van de vroedschap in zijne geboorteplaats. De aanleiding daartoe was gelegen
in zijne vertaling der verhandeling van M o z e s Mendel szoon, die men , als eene joodsche wijsbegeerte verdedigende ,
veroordeeld had. Zijne wederlegging of Berigt , hier onder
genoemd , was voor het publiek niet voldoende , en te denken
is het, dat zijn crediet als academisch onderwijzer, aan eene
Hoogeschool waar kerk en staat nog gene lijn trokken , er
onder leed. Tegelijk met het nemen van zijn ontslag als
Hoogleeraar bedankte van Goens voor den titel van Roomsch
Keizerlijk Hofraad , eenen titel , die hem , om eene dienst aan
de Keizerlijke Bibliotheek te Weenen bewezen, door bemiddeling van zijnen vriend , den Baron Gerard van S w i et e n ,
die bij M a ri a T h e r e s i a in blakende gunst stond , toegekomen was.
Alzoo door Z. H. den Stadhouder in de regering te Utrecht
geplaatst , was hij , bij het doorbreken der geschillen , aan de
zijde van zijnen begunstiger. Van daar het schrijven van het
Politiek Vertoog , waardoor hij zich bij de geheele volkspartij
in haat bragt. Niet alleen verschenen er tegen hem een aantal schimpschriften , maar ruim drie honderd personen, te
Utrecht woonachtig, leverden aan de regering een verzoekschrift in , om van G o ens niet meer als raadslid der stad
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te verkiezen , hem beschuldigende van onbetamelijk gedrag ,
alsmede van het strooijen van liedjes langs de straten der
stad , om rust te verstoren en oproer te verwekken , waardoor
hij zich onwaardig gemaakt had , om langer regent te blijven.
Dit verzoekschrift werd echter bij den Stadhouder ongunstig
ontvangen en daarop afwijzend beschikt , waarop van Goens
zelf het noodig oordeelde zijn ontslag te verzoeken als lid van den
raad van Utrecht, hetwelk hem toen door den Prins verleend werd.
Inmiddels had men te 's Hage gesproken dat van G o e n s
een geschikt persoon zoude zijn om tot onderwijzer van de
zonen des Stadhouders te worden aangesteld. Doch toen dit
bekend werd rustte men aan de andere zijde niet , tot men
hem zoozeer bij het publiek had zwart gemaakt , dat men
Diet alleen in 's Hage dat denkbeeld varen liet, maar hem
ook aanraadde zich ook uit Nederland te verwijderen. Van
dien tijd is ook het schotschrift Le voici , hier onder gemeld.
Na eerst Utrecht voor 's Gravenhage verwisseld te hebben , ging van G o e n s in den zomer van 1786 naar Zwitserland en doorreisde dat land ,met eene Russische dame en
Naar gezelschap , van welke reis hij later een verhaal het
licht deed zien. Sinds bleef hij zich eenige jaren te Bazel
ophouden , nam , ten einde meer onbekend te zijn , den naam
zijner moeder aan , en had vele betrekkingen met den beroemden Jan Caspar Lavater te Zurich , wien hij in
,1786 op zijne reis had leeren kennen. Het ondervonden leed ,
de teleurstellingen , de haat en minachting , waaraan hij in zijn
vaderland ten doel stond, hadden op van Go en s gemoed
weldadig gewerkt , en de omgang met Lavater deed het overige. Deze laatste bezocht hem zelfs in 1791 te Bazel tweemalen. Het is bekend dat Lavater kleine opstellen en gesprekken , tusschen hem zelven en zijne vrienden gewisseld ,
op zijne kosten , in kleine oplagen , sinds 1789 voor zijne
vrienden drukken liet onder den titel van Handbibliothek fur
Freunde , 12°, en die dan ten geschenke en ten aandenken
gaf aan hen die hem bezochten. In de jaargangen 1791-1-796
zijn onderscheidene opstellen van beide vrienden opgenomen ,
deels van godsdienstigen , deels van aesthetischen en wijsgeerigen aart ; die van Cuningh am e 's hand v% aren of in het
Fransch of in het Hoogduitsch opgesteld.
Van nu of leidde hij , in min gunstige omstandigheden gekomen door het gemis van een jaargeld des Stadhouders , tot
in Januarij 1795 genoten , een zwervend leven. In laatstgenoemd jaar verliet hij waarschijnlijk Bazel , en was in het
volgende bij den vorst D alb er g te Erfurt , die later door
Napoleon tot Prins Primaat van het Rijnverbond verheven
werd. Hij bleef bier tot in 1797 des vorsten edelmoedige
ondersteuning genieten. Na dien tijd begaf hij zich met der
woon naar Dresden , waar hij tot in 1802 bleef, en een door het

voetveuvel erg gemarteld leven leidde. Hij stelde daar ook een
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handschrift op , getiteld Collectanea de Podagra , Dresden ,
Maart 1800 , hetwelk nog voorhanden is.
In het jaar 1802 werd zijn hulpbehoevende toestand aan
den Graaf Christiaan Frederik van Stollberg Wernigerode bekend , die hem van nu aan op zijn slot , later
in de stad Wernigerode zelve , eene schuilplaats bood, alwaar
hij de acht laatste jaren zijns leveris doorbragt en den 25sten
Julij des jaars 1810 ontsliep. Hij had uitersten wil zijne
handschriften en papieren vermaakt aan den Heer Daniel
Francois van Alphen, oudsten zoon van zijn zwager Mr.
Hieronymus van Alphe n. Zijn portret komt voor , door
B. de Bakker gesneden , aan het hoofd van een geschrift
over hem van den jare 1781. Ook is er eene zeer goede
silhouette van hem voor zijne Engelsche levensbeschrijving
in handschrift. (Zie pier onder.)
Behalve de beide genoemde verhandelingen ziet van v a n
Goens het licht :
V olk mann , Reieboek naar I€alio, in het Nederduitsch
vertaald en met eene voorrede voor het zesde deel voorzien
Utr. 1773 , 1774. 8°. 6 deelen.
Moses Mendelszoon, Verhandelingen over het Verhevene
en Naive in de fraaije wetenschappen, Utr. 1774. 8°.
Het was over de vertaling van dit geschrift , dat v a n
Goens aangevallen werd door den Rotterdamschen Predikant H a b b e m a , en als een spotter met de christelijke godsdienst werd voorgesteld. Hij moest ook het vonnis der verkettering ondergaan, omdat hij in.zijne inwijdings-redevoering
den stiji van het Nieuwe Testament , uit een taalkundig oog.
punt beschouwd , als barbaarsch had voorgesteld. Hij verdedigde
zich op de eerste beschuldiging door zijn geschrift :
Berigt van den Professor v an Goens, rakende de Receneie van zijne vertaling van de verhandeling van
Moses M e nd elszoon enz. Utr. 1775. 8°.
Catalogue fait sur un plan nouveau eyetimatique et raisonne
une Biblotheque de litterature
Utr. 1776. 8°. 2 vol.
_Politiek Vertoog over het- waar sistema van Amsterdam ,
benevens Consideration over den tegenwoordigen oorlog ,
1778
1780 , mitsgader8 Deductie over de geheime onderhandelingen
tusschen Van Berkel en de Engelsche Colonial in America
1778 , (Amst. 1781. fol.)
Door dit geschrift voornamelijk haalde van Goens zich
den haat zijner tegenpartij op den hals en gaf er aanleiding
toe , dat , zoo als wij reeds aanmerkten , een aantal schimpschriften tegen hem in druk het licht zagen. Een dezer, , in
1782 uitgekomen , en getiteld : Le Voici, of pourtrait en
bijzonderheden aangaande den politiek-vertoog echrifver , R
ij klof Michael van Goens, zig voorgeevende beschermende
Gunsteling van Zijn D. H. Willem Vde cum suis , heeft zijn
portret op den titel met een hoonend bijschrift.
—
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Briefe einer reisende Dame durch die 'Schmitz , Strasb. 1787
en 1792. 8°. Bazel 1788. 8°. Vertaald in het Nederduitsch ,
Utr. 1788, 1792. 8°.
In de Handbibliothek fur Freunde , boven vermeld , is onder anderen , in den jaargang 1792, opgenomen zijn opstel :
Phanuel and Salome, eine Jerusalemsche Anekdote, aus dem
fransOz., vom Einsiedler irn .Rothen Hause.
Na zijn dood is uit zijne nagelatene papieren nog uitgegeven :
Veber moralischen Ehebruch , Welber Unbestand , Weiberlaunen , Weiber-Eifersucht , Leipz. 1811. 8°.
De Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
bezit van van Goens in handschrift:
Toelichtende lifst van woorden uit Schilder- , Bow-, en Beeld16 blad. 4°.
houtokunst ontleend ; naar het Alphabet.
C. K i l i a n i Etymologicon Teutonicae Linguae , cura et
cum annotationibus G. van Hasse lt , Traject. Bat. 1777.
met wit papier doorschoten en met eigenhandige Aanteekeningen van R. M. van Goens, 2 deelen 4°.
Behalve deze en het bovengenoemde over het Podagra is
nog van hem in handschrift voorhanden :
De la liberti et de l'utopisme politigue.
1789. Zijnde
Some memorandums of my Life. Part the first.
eene in het Engelsch door hem in Zwitserland geschrevene
eigene levensbeschrijving , groot 60 bladzijden in 4°.
Zie Bjornstahl, Reize door Europa , D. V. bl. 466, 467; Saxe,
Onom. Literar. T. VIII. p. 258-260 ; Very. op de Paderl. Hist. van
W a g e n a a r ; I). V I. bl. 317-324; De beroert. in de Nederl. geschetst,
1812. D. I. bl. 194;
1). VIII. bl. 11-19; 441gem. Konst- en Letterb
D. VII. bl. 431, 432;
Ypey, Kerk. geschied. van de achttiende eeuw,
D. III. bl.
van Kampen, Geschied. der Ned. Lett. en Wetensch.
bl. 334 ; Bil180; Siegenbeek, Bekn. Geschied. der Ned. Letterk.
derdijk, Geschied. des Vaderl. 1). XII. bl. 155-161; Collot d' Escury, Holl. roent, D. IV. St. I. Aanm. bl. 232-234;J. Hering a,
Oratio de auditorio Rheno- Trajectino ,
1825. p. 152. no. 94 ; Bioyraph.
universelle, T. VIII. p. 30 7 ; Cat. van de Bibl. der Maatschapp. van
D. I. bl. 64, 90, D. II. bl. 133, 134, uit
Ned. Letterk. te Leid.
bijzondere berigten aangevuld.

GOER (ADOLF vAN) , Heer van Kaldenbroek , was lid van
de Staten van Gelderland en afgevaarcligde namens de Algemeene Staten op den vredehandel te Keulen in 1579.
Zie B or , Ned. Oorl. B. XIII. bl. 52 (103); Arend, Algem. geschied. des
Vaderl. D. II. St. VI. bl. 321; Groen van Prinsterer, .11rchiv. T.

VI. p. 315, T. VII. p. 41, 172.

GOEREE (HuGo WILLEM) leefde in de eerste helft der
zeventiende eeuw , en was Doctor in de godgeleerheid en beroemd geneesheer te Middelburg, waar hij omstreeks 1643
overleed. Hij was gehuwd met Anna Eeuwo ut s, bij wie
hij een zoom verwekte die volgt , en die van hem met eene

voorrede uitgaf:
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Eer8te en tweede vervoly op de Republijk der Hebrein
van
Petrus Cunaeus, Amst. 1685. 12 °.
Hij gaf er ook . een derde vervolg op , Amst. 1701. 120,
doch het blijkt niet of dit derde vervolg van den vader of
van den zoon is. De vader had , volgens de getuigenis van
den zoon, nog andere geschriften nagelaten , die van zijnen
ijver en geleerdheid getuigden , doch die verloren zijn geraakt.
Zie de la Rue, Gelett. Zeel. 2de druk bl. 67, 68 ; Paquot, Memoir. T. I. p. 397 , 398 , die hem verkeerdelijk voor den vertaler van
het werk van Cu n a e u s houdt.

GOEREE (WILLEM), zoon van den voorgaande , werd te
Middelburg den llden December 1635 geboren. Hij toonde van
zijne jeugd of aan eene groote neiging voor de beoefening van
kunsten en wetenschappen , en vond , meer tot jaren gekonaen ,
zijn grootste vermaak in den omgang met geleerde mannen.
Tot zijn ongeluk verloor hij vroeg zijn vader , en geraakte
daardoor onder de tucht van een onkundigen en strengen stiefvader , die hem , niet willende toestaan dat hij zich aan de
studie toewijdde , noodzaakte eene andere werkkring te zoeken. Hij koos hierop den boekhandel , doch vergat daarbij
echter de kunsten en wetenschappen niet. Hij zette zich te
Amsterdam neder,, huwde , in 1666, met Elisabeth van
Waesbergen, en overleed er den 3den Mei 1711. Zijn
zoon volgt.
Behalve eene vertaling :van Cunaeus werk , de. Republijk
der .Hebreen en de beide vervolgen op dat werk van zijnen
vader , gaf bij in druk :
enz.
Aratuurlyk en schilderkonstig ontwerp der menschkunde
Amst. 1662. 80. met platen ; 2de druk ald. 1704. 8°. met plaat.
Algemeene Bouwkunde, volgens de antyke en hedendaagsche
manier,, Amst. 1681. 80. met pl. herdrukt ald. 1705. 8°.
Joodse Oudheden ofte Voorbereidselen tot de Bybelsche wij 8heid , Amst. 1690, fol. 2 deelen met pl.; 2de druk Utr. en
Amst. 1700. fol. 2 deelen met pl.
Verligtereikunde of refit gebruik der waterverwen , eertijds
uytgegeven door Mr. G. ter Brugge met aanmerkingen vermeerderd door W. Goeree, Amst. 1697. 8 0 ; 4de druk ald.
1705. 8°.
Ilfosaische Historie der Hebreeuwsche Kerke,
Amst. 1700,
fol. 4 deelen met pl.
Inleiding tot de praktyk der Algemeene schilderkonst ,
Amst.
1704. 8°. met platen. 4de druk.
Inleiding tot de algemeene teykenkon8t, Amst. 1705. 80, met
platen , 4de druk.
Kerkelijke en wereldlijke Historien uyt d'aalouwde aardbeschryvingen en uytgezogte gedenkpenningen opgehelderd,
Amst.
1705. 40. met kaarten en platen ; Herdr. Leid. 1730. V.
Behalve deze werken liet Goer e e in handschrift na de volgende geschriften :
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Lexicon Vitruvianum , of verklaaring der kon8twoorden die
in d' Archilectuur van Veruvius voorkomen.
Werkwoorden der Bouwlieden , ziinde alle benamingen van gereedschappen , Wien, woorden van commando enz. die bij de
werkere aan den bouw dagelyx gebruikt worden.
Woordenboek der Architecture , waarin alle de konst- of
werkwoorden die dagelyx in 't bouwen voorkomen, in hare gronden worden verklaard.
Aanteekeningen over P e r s e p o l i s.
Verscheidene werken van G- oeree zijn in het Hoogduitsch
vertaald. Zijne afbeelding , door D. van d e r P 1 a e t s geschilderd en door P. van Gun s t gegraveerd , ziet het lick met
het volgende bijschrift van Frans Halm a.
Goer ee, wiens hooge geest nitt.chittert in zijn schriften,
Die schrander wilt de bloem uit stuivcnd kaf te siften
Van alles dat men van d' Aaloudheid vindt geboekt,
Verschijnt bier afgemaalt met zijne wezens-trekken :
Doch als hij komt den staat van Mozes kerke ontdekken ,
Wien vindt men, die zijn penne in 't schrijven dan verkloektP
Zie Hoogstraten, Woordenb. ; de 1a Rue, Gelett. Zeel. (tae
druk) bl. 66-69, Paquot, Memoir. T. I. p. 398, 399; Ferwerda,
Naand. van Boek. D. I. St. I. bl. 29, 167, St. II. bl. 143 ; van
D. I. St. I. IV ; Muller,
Abkonde, Naamreg. van Ned. Boek.
Cal. van Godgel. Werk. bl. 125; Dezelfde , Cat. van Portrett ; Kramm,
Lev. en Werk. der Kunsisch.

GOEREE (JAN), noon van den voorgaande , werd te Middelburg den 2den October 1670 geboren , van waar hij met
zijn vader naar Amsterdam vertrok , waar hij zich op de
kunst toelegde onder de leiding van Gerard de Lair es s e.
Ofschoon hij de schilderkunst beoefende , was de graveerkunst
echter zijn hoofdvak , en het is als zoodanig dat hij zeer goed
werk leverde. Zoo hoog stond hij als kunstenaar aangeteekend ,
dat de regering van Amsterdam hem in 1715 het vervaardigen van ordonnantien en teekeningen voor een Plafond of
Gewelf in de groote Burgerzaal op het stadhuis aldaar opdroeg.
Zijn meeste graveerwerk komt in de door hem vervaardigde
werken voor.
Go ere e wisselde zijne dagelijksche kunstbezigheden met
de beoefening der fraaije letteren af. Als dichter was hij niet
van verdiensten ontbloot , ofschoon de meeste zijner dichtstukjes , naar het oordeel van Witsen G eysbeek, blijken
dragen van vlugtig opgesteld en voor vrolijke vriendenkringen , doch geenszins voor de drukpers bestemd to zijn.
De volgende werken zien van hem het Licht :Alexander, Koning van Ciprus en Cilicien of gewaande
zeerover , treurspel , Amst. 1707. 8°.
Histori8che Gedenkpenningen van L o d e w ii k den XIV , ver€oonende al het voorgevallenen onder de regering van dien Koenz.
ning , eedert zijne geboorte tot op deze tegenwoordige eeuwe
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nit het Fransch in 't Nederduits overgebragt, Amst. 1712. 8°.
met platen.
Godvruchtige illmanach of Lofgedachtenis der Ileyligen op
S e b. de Clerc,
yder dag van 't jaar, gevolgt na den beruchten
Amst. 1630. 4°. met 364 platen.
Dagboek der Roomsche Heiligen,mitsgaders derzelver Levensbeschriiving , Amst. z. j. 8°. 4 deelen met 368 platen.
Mengelpoezy, , Amst. 1734 8°. Na zijn dood uitgegeven. 2de
druk ald. 1758 8°.
De goudsblom-steeg, klugtspel, z. pl. 1734. 8°.
De waereld vol kool, of Kool-zang , z. pl. 1734. 8°.
Jan Goe r e e overleed te Amsterdam den 4den Januarij
1731. Zijne afbeelding , door V alkenburg geschilderd en
door H o u b rake n uitmuntend gegraveerd , ziet het licht.
Zijne zinspreuk was, geheel overeenstemmende net zijn leven
en karakter , Rust ik , zoo roest ik.
Zie de la Rue, Gelett. Zeeland, (2de druk) bl. 64-66 ; Paquot,
Woordenb. van
Memoir. T. I. p. 399, 400; Witsen Geysbeek,
bl. 241; Cat.
Ned. Dicht. ; Siegenbeek, Geschied. der Ned. Letterk.
D. I. b bl. 101;
van de Bibl. der Maatseh. van Ned. Letterk. te Leid.
bl. 125; Dezelfde, Cat. van PorM ul 1 e r , Cat. van Godgel. 'Perk.
trett.; Immerzeel, Lev. en !Perk. der Kunstsch.; Kramrn, Lev.
en Werk. der Kunstsch.

GOES (WILLEM) of G uilelm us Goesiu s, Heer van
Boekhorst , werd te Leiden in 1611 geboren. Hij was eerst
Itaadsheer in zijne geboorteplaats , daarna in het Hof van
Holland. Als zoodanig had hij een belangrijk deel in de gebeurtenissen van zijnen tijd en werd hij tot belangrijke commissien afgezonden. Hij behoorde in 1672 tot de regters die
het vonnis uitspraken over Cornelis de Wit t, en in 1684
werd hij, namens den Prins van Oranje , met eanderen naar
Dordrecht gezonden , om het verschil tusschen zijne Hoogheid
en de regering aldaar,, over de nominatie der goede luiden
van Achten te onderzoeken, en overleed te'sGravenhage den 15den
October 1686. Hij wordt genoemd onder de voornaamste
regts- en taalgeleerden van zijnen tijd en schreef (de beide
eerste werken onder den naam van Lucius V e r u s):
Specimen controversiae quae est de mutui alienatione inter juLugd. Bat.
risconsultos et quosdam grammatico-sophistas ,
1646. 8°.
Animadversions in quaedam loca capitis I et II Speciminis Salmasiani , quibus varii viri docti ab ejus calumniis vindicantur , Haga Com. 1657. 8°.
N. R iRei agrariae auctores legesque variae , cum notis
g a 1 ti i et observationes, nec non glossario, Amst. 1674. 4°.
P i 1 a t us Judex, Hagae-Cornit. 1677. 4°.
Willem Goes was gehuwd met Maria Hein sins, eene
dochter van Daniel Heinsius, die hij in 1662 door den
dood verloor en bij wie hij verwekte een zoon , Jan G oe s
van A b s m a d e , die een kundig beoefenaar der oude lette-
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ren was, aan wien Theodor us Ryckius zijne geleerde
dissertatie de primis Italiae colonis et Aeneae adventu opdroeg.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XIV. bl. 155, 156, I). XV. M.
259; Foppens, Bibl. Belg. p. 404; Saxe, Onomast. Literar. T. , IV.
p. 472, 473; Biograph. univers. T. VIII. p. 399, 310, van Leenwen, Cat. van de prow. bibl. van Friesl. bl. 200.

GOES (RoBEET), Heer van Boekhorst, bloedverwant van
den voorgaande, was reeds in 1701 Resident der Staten aan
het Deensche Hof. Hij bekleedde die waardigheid tot aan
zijnen dood , die in 1723 te Koppenhagen plaats had. Hij was
een ijverig voorstander van 's lands belangen , hetwelk hij bij
menige onderhandeling toonde te zijn.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. 1). XVII. bl. 92, D. XVII1. bl.
281; Van Wijn, Naleezingen, D. II. bl. 353 —356.

GOES (OTTO FREDERIK VAN) geboren in 1755 , komt
het eerst voor als late Luitenant bij de huzaren van Salm
in 1785. In 1792 was hij ritmeester bij het regiment dragonders.
Na vervolgens alle verdere rangen doorloopen te hebben bij
het Bataafsche en Koninklijk Hollandsche leger , werd hij in
1801 Luitenant-Kolonel en in 1806 Kolonel-Kommandant
van het 3de regiment huzaren. Met dat regiment volgde hij
de Leger afdeeling onder Chasse naar Spanje, en nam deel
aan den togt van den Generaal Dave nity, tegen de opgebevolking van Valladolid naar Toro. Aan het hoofd van
stane bevolkina
zijn regiment
stad binnenrijdende, werd hij door de inwoners verradelijk overvallen en gewond , hetgeen zijne terugroeping naar het vaderland ten gevolge had.
Aldaar teruggekeerd werd bij den 29sten ‘, .pril 1809 Generaal-Majoor en kort daarop benoemd tot to .gerenden inspecteur der gendarmerie.
,

Zie liosseha, Neerlands held. te land,
medegedeelde berigten aangevuld.

D. III. bl. 310, 321, uit

GOES (AART VAN DER), afkomstig uit bet beroemde Zeeuwsche geslacht van dien naam , waarvan reeds in 1200 personen
voorkomen. Hij was de zoon van Maarten van der Goes
en Maria Hak van Oudheusden, werd in 1475 geboren
en was Pensionaris van Delft, toen hij in 1525 tot Advokaat
of Raadpensionaris van Holland en West-Friesland werd aangesteld. In Februarij van dat jaar werd hij naar Lier in
Noord-Brabant afgezonden , orn aldaar met Christiaan II,
verdreven . Koning van Denemarken , te onderhandelen en deze
te beletten geene schepen meer uit Zeeland ter zijner hulpe
of te zenden. In het volgende jaar bragt hij het consent der
door de Landvoogdes verlangde bede van tachtig duizend
gulden naar Brussel, en had tevens in last eenige vrijheden
voor de Edelen en steden te verzoeken , doch het blijkt niet
dat bij daarin naar genoegen geslaagd is.
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Na het sluiten van het bestand met Zweden en de Oastzee-steden trok van der Goes in 1526 naar Bremen en
Verden , om hetzelve te bekrachtigen en in het volgende jaar
werd hij naar Gent aan de Landvoogdes gezonden , om over
een verdrag van koophandel met Zweden te handelen , waarvan evenwel in dat jaar niets gekomen is.
In 152;) was van der Goes met Joost Bets, Pensionaris van Dordrecht , afgevaardigd op de vredehandeling te
Kamerijk , en zijne handelingen aldaar, om van Frankrijk
schadevergoeding te verkrijgen , waren daar even vruchteloos
als zijne aangewende pogingen om de Landvoogdes van het
eischen eener nieuwe bede te doen afzien.
Bij de komst van Keizer Karel V hier te lande , in 1531,
werd aan v a n de r Goes de eervolle taak opgelegd dezen
vorst namens de Staten te begroeten , en toen in dat jaar
nieuwe onlusten met de Hanze-steden dreigden uit te breken werd hij andermaal naar Bremen gezonden , om onderhandelingen aan te knoopen , die echter met geenen gunstigen
uitslag bekroond werden.
Tot het jaar 1544 bleef Aart van der Goes de belangen van ons land met ijver behartigen. Hij was de vraagbaak
zijner landgenooten in de moeijelijke tijden , die hij beleefde.
Hij betoonde zich steeds een moedig beschermer van 's lands
oude voorregten en stond pal voor de vrijheid , wanneer die ,
door wie ook of op welke wijze ook , werd aangerand. Maar
in genoemd jaar, den ouderdom van 69 jaren bereikt hebbende, verlangde de oude staatsman naar rust, en deze werd
hem niet onthouden niet alleen , maar ook op de meest gunstige voorwaarden geschonken , daar zijn zoon , dien hij zelf
voor de dienst des lands had opgevoed , hem opvolgde, en hij
door de Staten beschonken werd met eene som van twee
honderd gulden , "om te recompenseeren de menichfuldige getrouwe diensten ," door hem gedaan.
Na een hoogst werkzaam leven overleed Aar t van der
Goes den 'sten November 1545. Hij was gehuwd met M a rg are tha van Bin chem, van Leuven, die hem den 25sten
December in het graf volgde. Zij verwekten twee zonen , die
volgen , en eene dochter Gen o v e v a genaamd , die gehuwd was
met E v e ra rd Nicolai, eerst Voorzitter van het Hof van
Friesland , daarna van den grooten Raad te Mechelen.
De afbeelding van Aart van der Goes ziet het licht.
Over het .Register door hem vervaardigd zie men het artikel
van zijn zoon A d ri a an.
Zie van L eeu wen . Bat. Musk. bl. 968; Wagenaar, Vaderl. Hist.
D. IV. bl. 457, 463, 464, 468, 505, D. V. hi. 14, 34, 295 met
portr. ; van W ij n , Bijv. en Aanm. D. VI. bl. 28 ; Dezelfde, Naleezing.
D. I. bl. 223 ; C o l l o t d' Es c u r y , Holl. roem , 1). II. bl. 22, 23,
Aunt. bl. 67-69; Scheltema, Staatk. Nederl. U. I. bl. 382-384,
die zich vergist in den naam zijner ouders ; Arend, Algem. Geschied.
des raderl. D. III. bl. 607 , St. IV. bl. 12 , met portr.
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GOES (AART VAN DER) de Jonge , oudste zoon van
den voorgaande, werd te Delft geboren en was een beroemd regtsgeleerde , die om zijne groote welsprekenheid tot
Advokaat van den grooten Raad te Mechelen benoemd weed.
Hij overleed aldaar den 26sten Mei 1550 en werd in de St.
Rombout's kerk begraven, aldaar op zijn grafzerk een vereerend grafschrift gesteld werd. Hij was gehuwd met M a r g ar eth a Beukelaar en verwekte bij Naar drie dochters.
Zie van Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 968; van Bleyswijck, Bebl. 769, Kok, Paderl. Woordenb. 1). XVIII. bl.
458.

sehrijv. van Delft,

GOES (ADRIAAN VAN DER), broeder van den voorgaande ,
werd te Delft in 1505 geboren. Zijn roem als regtsgeleerde
veroorzaakte dat hij in 1540 zijnen vader werd toegevoegd
en , op voordragt van R e i n i e r van Chalons, toenmalig
Stadhouder van Holland , in 1544, tot deszelfs opvolger verkozen werd. Als zoodanig deed hij den Eden Februarij van
dat jaar den gevorden eed en begroette in 1547 den nieuw
benoemden Stadhouder van Holland en Zeeland, M a xi mi
aan van Bourg on d i 6, Heer van Beveren. Zijne verrigtingen worden verder niet beschreven. Hij maakte zich verdienstelijk , door, op het voetspoor van zijnen vader, alles te boek
te stollen hetwelk in de vergaderingen , welke hij bijwoonde,
en ten Hove , met opzigt tot onze aangelegenheden , verhandeld werd. Zijn vader was daarmede begonnen , en hij zette
het voort tot aan zijnen dood, die den 5den November
1560 plaats had. Hun beider arbeid zag later het licht onder
den titel van:
Register van de Dachvaerden der Staten 'e Lands van Hollands , gehouden by de Mrs. Aert en Adriaen van der
31 Jan. 1524 tot
Goes, ddvocaten der Staten voorz., van
16 Dec. 1560 z. pl. of j. Gravenh. omstr. 1750) 6 deelen in 8 banden 80. Herdrukt onder den titel van :
Holland onder Karel V; by den overdragt der Nederlanden aan en gedurende het bestier van P h i 1 i p s II, of verzameling
van alle de notulen , resolutien enz, door de Staten dier Provincie , Amst. 1791. 80. 8 deelen.
De afbeelding van A d r i a an van der Goes ziet het
licht. Hij was gehuwd met A n n a v an Sp angen, dochter
van Laurens van Spangen en van Maria Gout. Zij
stied den 14den April 1548, nalatende de volgende kinderen.
le. Christiaan van der Goes, Heer van Spijk en
Schout van Delft. Zijne afbeelding ziet het licht. Hij was gehuwd met An n a van R en o y, en verwekte , behalve twee
dochters , vijf zonen , als P. A d r i a a n die volgt ; 2e Ger a r d
Renoy van der Goes, in dienst van den Koning van
Spanje, na gepensionneerd te zijn, den 8sten Augustus 1623
le Gent overleden en in de kerk te Akkergem met een op-
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schrift op zijne grafzerk begraven. -Diens zinspreuk was
Sans repoe. (Zonder rust); 3e Laurens van der Goes,
Vaandrig, overleden de Vlissingen in 1606 aan zijne wonden , gekregen in de verdediging van Ostende ; 4e. A r n out
van der Goes, Kanonik in de abdij van St. Mich el te
Antwerpen, en 5e Cornelis van der Goes.
2e A a r t van der Goes, Pensionaris van Schiedam , gehuwd met Maria Hollaart.
3e Pieter van der Goes, Baljuw en Dijkgraaf van Delfland , daarna Rekennieester van Holland , gehuwd met M aria van der Dussen, waarbij hij zes kinderen verwekte.
4e Andries van der Goes.
5e Filips van der Goes, gehuwd met Maria van
Adrichem, waarbij twee kinderen.
6e Maria van der Goes, gehuwd met Pieter van der
Meer, Raad in het Hof van Holland , daarna Pensionaris
van Delft.
Zie van Leeuwen,Bat. Illustral.bl. 969, 970; van Bleyswyck,
bl. 770, 771; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. V.
hi. 295, 1). VI. bl. 61 met zijn portret; van IV ijn, Bijv. en „lawn.
D. V. bl. 87, D. VI. bl. 28; Collot d'Escury, Holl. roem, 1). 11.
bl. 23, Aant. bl. 63, 68. 69; Seheltema, Staatk. Nederl. 1). 1. bl.
D. II.
384; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
bl. 47 ; M u 11 e r , Cat. van Both. over Nederl. geschied. en plaatsbeschrijv. bl. 32.

Beschrijv. van Delft,

GOES (ADRIAAN VAN DER) geboren te Delft, oudste zoon
van Christiaan van der Goes, voornoemd, en Anna
van R e n o y , was een beroemd regtsgeleerde , zoodat hij niet
alleen in zijne geboorteplaats, maar ook bij verscheidene andere steden tot Advokaat genomen werd. Hij was , ofschoon
de Roomsch Katholieke godsdienst toegedaan , Raad en ReI enmeester van Prins Maurits, en later van Prins Fred e rik
H e n d r i k. Hij bezat van beide vorsten het onbepaaldst vertrouwen , overleed te 's Gravenhage den 7den Januarij 1632 ,
werd in de Kloosterkerk aldaar begraven en zijne grafzerk
met een opschrift voorzien. Hij was gehuwd met Petronella
de Stoppelaar, die den 28sten October 1604 overleed , en
2e met M aria van Cromstrij e n. Bij beide vrouwen verwekte hij kinderen.
,

Zie v an Leeuwen, Bat. Illustr. bl. 970; van Bleyswijek, Beschrijv. van Delft , bl. 770; Timareten, Very. van Gedenkst. 1). II.
bl. 192, 193.

GOES (A DRIAAN VAN DER) zoon van Andries van
der Goes en van Magteld Doubleth, was Heer van,
Naters, Burgemeester van Delft en een bekwaam regtsgeleerde. Hij werd in 1704 namens de Staten van Holland net
anderen naar Gelderland gezonden, om de Edelen en steden
te bevredigen en de rust aldaar te herstellen. Hij was gehuwd
met Maria Dulcia Spiering.
17
,
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Zie van Leeuwen,'Bat.lustr.
Bist. D. XVII. bl. 240.

bi. 972; Wagenaar, Vaderl.

GOES (PHILIP VAN DER)
broeder van den voorgaande ,
wdrd in 1651 geboren , was eerst Kapitein bij het leger te
velde , daarna in 1678 buitengewoon en in 1683 gewoon Kapitein bij de zeemagt ter Admiraliteit van Amsterdam. Hij
bad als zoodanig het bevel op het schip Yriesland van 68
stukken , en woonde daarmede den noodlottigen zeeslag bij Bevezier in 1690 bij. Zijn schip dreef, na at zijne masten verloren te hebben , reddeloos , als een wrak , naar den vijand ,
door wien hetzelve, na eenen mannelijken tegenstand , in zinkenden toestand vermeesterd en kort daarna als onhoudbaar
verbiand werd.
Eenigen tijd daarna in vrijheid gesteld zijnde , werd hij in
1691 tot Schout bij Nacht ter Admiraliteit van de Maas
bevorderd , in de plaats van Johan S n e I 1 e n , en hij nam
als zoodanig een dapper deel aan den roemrijken zeeslag ter
reede van La Hogue tegen de Franschen in 1692. Zijn schip ,
de Admiraal Generaal, moest een hevig vuur doorstaan en werd
sterk beschadigd. Van der Goes zelf ontving eene ligte
—onde , terwijl negen zijner manschappen sneuvelden en dertig
waar gekwetst werden.
In 1693 had hij bet bevel over een eskader , bestemd om
met de Britsche zeemagt eerst naar Portugal en vervolgens
naar de Middellandsche zee te stevenen , ten einde, in vereeniging met de Spaansche zeemagt, de Franschen aan te vallen.
Eer die vereeniging geschiedde ontmoette men de vijandelijke
vloot bij Lagos, en het was alleen aan de buitengewone dapperheid van de Kapiteinen Philip Sch rij v er en Jan van
der Yoe 1, die met den vijand slaags geraakten , te danken,
dat van d er Goes met de overige schepen , ofschoou met
verlies van meest al de koopvaarders, ontwijken kon en behouden in Engeland binnen liep.
In 1694 nam van der Goes, onder den Luitenant Admiraal Phili ps van Alm o nde, deel aan de krijgsverrigtingen ter zee tegen de Franschen , en in het volgende jaar
voerde hij het bevel op bet eskader in de Noordzee. In 1697
tot Vice-Admiraal bevorderd , had hij in 1702 een belangrijk
aandeel aan de luisterrijke overwinning in de baai van Vigos ,
en was hij de eerste , na den Engelschen Vice-Admiraal H o bs o n , die , met zijn schip de zeven Provintien van 92 stuk ken ,
genoemde baai inbrak. Hij veroverde bet nieuwe en schoone
schip le Bourbon, van 66 stukken , en gaf van den geheelen
zeeslag een hoogst belangrijk verslag , in een eigenhandig
schrijven , hetwelk tbans nog berust in bet Archief van het
Departement der Marine. Hij liet daarin Diet onopgemerkt
de leiding der Voorzienigheid in de geheele onderneming , en
den kracbtigen bijstand , door haar in de uitvoering derzelve
verleend , roemende den grooten zegen , welke God verleend had.
-
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Niet lang nieer zou van d er Goes zijne arm voor het
vaderland veil hebben. In 1703 zeilde hij nogmaals onder
den Luitenant-Admiraal van Alm o n d e met een smalkel
van 12 schepen en eenige Engelsche naar de Middellandsche
zee; doch daar werd 'nets van belang uitgevoerd. In 1704
was hij aan het hoofd van een eskader in de Noordzee , waar
hij de haringvloot tegen de Duinkerksche kapers beschermde en
hen op de vlugt joeg. Op het laatst van 1706 werd hem het
gebied over het eskader van den staat in de Middellandsche
zee toevertrouwd , doch hij overleed , na eene ziekte van weinige
dagen , op den 9den Julij van het volgende jaar,, aan boord van
zijn schip de Be8chermer liggende voor de rivier de Var.
Zijn ingewand werd met betamelijke plegtigheid in den tuin van
bet paleis te Nizza begraven , en zijn lijk derwaarts medegevoerd. Het vaderland verloor in hem een kundig en dapper
zeeman , die bij vele overwinningen door moed en beleid had
uitgemunt. Hij was gehuwd met Clara van Mek er en , bij
wie hij drie kinderen verwekte.
Zie van L e e u w e n , Batay. Ill. bl. 970; van Wijn, Bijv. en Aanm.
D. XVII. bl. 45, 63; Collot d'Escury, Holl. roem, 1). II. ,Rant.
bl. 363 ; de Jon ge , Geschied. van het Ned. Zeewez. D. IV. St. I. bl.
127, 200, 280, 296, 319, 341, 346, 350, 404, 410, 418,424,459,
St. II. bl. 20, 34, 40, 63, 140, 166, 209-233, 249, 346, 348,
415, 418, 420, 562.
GOES (JAN VAN DER) welligt een broeder van den voorgaande , was als Kapitein onder het eskader van den ViceAdmiraal van Wassenaar, dat, in vereeniging met de
Engelsche vloot onder den Admiraal Leak e, in 1706 naar
de Middellandsche zee werd gezonden. her behoorde hij onder
de drie Kapiteinen die , met een zevental Engelsche , Carthagena moesten aanvallen doch de stad gaf zich over. Under
denzelfden Vice-Admiraal werd van der Goes het bevel
over de Arnhem van 64 stukken in de Middellandsche zee,
in 1708 , toevertrouwd. Hij bleef met zijn schip en nog twee
anderen achter ter belegering van de forten , die de haven van
Port Mahon bestreken. Deze forten werden spoedig daarna
opgegeven.
Zie de J onge,
379, 441, 450.

Geschied. ven het Ned. Zeewez.

D. IV. St. II. IA.

GOES (BERNARDUS VAN DER) werd aldus naar zijne geboortestad genoemd , waar hij in 1550 het eerste levenslicht
aanschouwde. Hij was de laatste die in 1571 in bet preekheeren-convent de gelofte aflegde , en vervo!gens biechtvader was van de nonnen zijner order te Wijk bij Duurstede.
Naderband , in 1605 , was hij procurator en vervolgens prior
van een klooster te Kalkar. Na twee jaren aldaar de dienst
te hebben waargenomen is bij ontslagen , en door de tijdsomstandigheden geen kans meer ziende om tot zijn convent te Zierikzee
terug te keeren , is hij iu een klooster zijner orde te Gent inge17*
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lijfd , waar hij tot aan zijn dood , die in 1619 voorviel , in rust
geleefd heeft. Op bevel van zijnen provinciaal, Michi
van Ophoven, schreef hij:
De8criptio Conventu8 Zieric8ein8i8 ac Wycani , et rerum quae
ibi contigerunt. Dit handschrift is in het jaar 1715 , in de
bibliotheek der Dominikanen te Antwerpen, terug gevonden ,
door broeder B er n a r d u s de Jonghe, lid van het convent
dier orde te Gent , die daarvan eenige stukken heeft opgenomen in zijne Batavia Dominicana desolata.
Zie de la Rue, Gelett. Zeel. (2de druk) bl. 402 , 403.

GOES (ANTHONI JAW& VAN DER). Zie JANSEN (ANTON*
GOES (JOHANNES ANTONIDES VAN DER). Zie ANTONIDES VAN DER, GOES (JonANNEs).
GOESEVOET (JOHAN WESSEL.) 'Lie GANSFORT (JoHAN
w ESSEL).
GOESINNEN (CoRNELis) was Kapitein der Vrijbuiters in
den oorlog tegen Spanje. Hij was van Noord-Holland afkomstig , en toonde zijnen moed bij verschillende gelegenheden.
Hij was gehuwd met de weduwe van den Kommandeur der
Vrijbuiters Joachim Kleinsorg.
Zie Honig, Geschied. der Zaanl. D.

I. bl. 113 , 176 , 185 , 204.

GOESSEN (JAN) werd den 12den Maart 1213 te Orthen,
bij 's Hertogenbosch gelegen , geboren , en was aldaar in 1252
priester. Hij was de schrijver van een klein kronijkje , hetwelk
door den schrijver der hier onder aangehaalde Be8chrijving
der Stadt Delft in het dorp Loemel ontdekt werd , en waarin
verscheidene zaken , de stad Delft itangaande vermeld stonden , die in genoemde beschrijving zijn opgenornen. Het boekje
was op perkament geschreven , eenigzints quarto formaat , en
behelsde ook eenige godvruchtige gebeden uit de werken van
den oudvader A ugustinus, en wel , zoo het scheen , uit
zijne Meditatione8, door Jan G o e s s e n vertaald. Dit geschrift ,
hetwelk een der oudste bekende Nederduitsche geschriften in
prosa is , is waarschijnlijk verloren gegaan , daar het deswegen
ingestelde onderzoek, ten jare 1788 te Loemel, vruchteloos
geweest is.
Zie Beschrijv. der stadt Delft, (bij B o i t e t , 1729. fol.) bl. 20 , 21;
Collot d'Escury, Holl. ?won, D. IV. St. 1. Aant. bl 54; HerI. bl. 112-116.
man s, Geschiedk. Mengeltv. over Noord-Brab. 1).

GOESSENS (ALERT), een Utrecht burger, hield , in de
twisten over den Utrechtschen Bisschopsstoel tusschen Z w eder van Culenborg en Rudolf van Diepholt, de
zijde van eerstgenoemde , en had , toen van Diepholt reeds
op den Bisschopszetel gevestigd was, in 1427 deel aan eenen
aanslag ow Utrecht op het onverwachts te overrompelen.
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Dezelve mislukte , en G o e s s e n s werd ter dood verwezen en
op het rad gelegd.
Zie Burman, Utr. Jaarb.

D. I. bl. 343, 344.

GOETEERIS (ANTHoNIE) schreef:
Journael der Legatie ghedaen in de jaren 1 615 en de 1616
bij Beer Tteynhout van Brederode, Dirck Bas ende
Albert Joachimi, bij de Staten Generael afghesonden aen
de Conin,qhen van Sweden ende Denemercken ; mitsgaders aen
den Groot- Vorst van Moscovien , Keyser van Ruschlandt.
Ende namentlick op den Vredenhandel tusschen den Coningh
van Sweden ter eenre , ende den Groot-Vorst van Moscovien
ter anderer sijden: en z. verciert met copere figueren, 's Hage
1619. langw. 4°.
Go et eeris noemt zich in zijn geschrift Penningmeester
Gulielmus
en Dispencier der Ghesanten in hunne rem.
B a u d a r t i u s heeft dit journaal ook gekend en een uittreksel
daarvan opgenomen in zijne Memoryen ofte cort verhael der
Gedenckwaerdigste Geschiedenissen
8ste boek, bl. 101 -- 110 ;
terwij1 naar aanleiding van dat geschrift de Heer Mr. Hugo
•Beyerman, in de Vaderlandsche Letteroefeningen voor 1844
N° 10 , mededeelde eenige Bijzonderheden rakende een gezantschap door onze Republiek in
1615 naar het N6orden afgevaardigd, ter bemiddeling van den vrede tusschen Zweden en
Rusland.
.

Zie van H a r d e r w ij k in den Zeenwschen Yolks-Alm. 1846. bl 26;
D. II. bl.
Catal. van de Bib!. der Maatsch. van Ned. letterk. te Laid.
574, 575 ; Muller , Cat van Boek. over Ned. geschied. bl. 33.

GOETHALS (JosANNEs) , zoon van Georgius Goe th a 1 s , laatstelijk predikant te Hoorn , werd in 1611 te Blaricum en Laren , zijns vaders eerste standplaats , geboren , en
na zijne bevordering tot Doctor in de wijsbegeerte en proponent , in 1632 beroepen te Schellinkhout. Hij vertrok van
daar in 1634 naar Purmerend en in 1640 naar Delft , waar hij
den 22sten April van dat jaar bevestigd werd , en den 24sten
December 1673 overleed.
G o e t h a 1 s was Hofprediker van Prins Frederik He nde r i k , en het is ook als zoodanig dat zijn naam in de geschiedenis vermeld wordt. Hij stond dien vorst in zijne laatste
levensdagen bij , tot aan den dag van zijnen dood , wanneer
hij een kort en hartelijk gebed deed. Naauwelijks had hij de
woorden geeindigd "beveelt awe H. Enghelen , dat ze de
kostelijcke ziele draeghen in Abraham's schoot ," of men
bespeurde eenige doodstrekken , waarop Goethals opstond ,
zijne armen om den stervenden sloeg, en hem den geest zag
geven.
Het verhaal van al hetgeen bij dat sterfbed omging , de
regt Christelijke toespraak van den vromen G o e t h al s , en
de godvruchtige antwoorden van den stervenden vorst , zijn
.
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wij aan G o e t h a l s zelven verschuldigd , uit wiens aanteekeningen daarover de geschiedschrijver A i t z e m a geput heeft.
Ook bestaat er van G o e t h a 1 s zelven een verhaal van 's Prinsen sterven , dat te Leiden 1647 in fol. is uitgegeven , doch
waarvan de titel onbekend is.
G o e t h a l s mac, ook genoemd worden onder de ijverige
voorstanders van''de door hem verkondigde leer; ten blijke
daarvan herinneren wij aan de door hem en P e t r u s C ab e lj a u , predikant te Leiden , den 27sten Junij 1653 te Emmerik gehouden conferentie , met sommige paters der Jezuiten ,
waarvan het verslag is uitgegeven te Leiden bij Cornelis
Banheyningh in 1655.
De afbeelding van G o e t h a is ziet het licht. Zijne zinspreuk
was Per convitia et laudes (Door hoon en lof.) Er bestaat
van hem ook eene lijkpredikatie op zijnen vader.
Zie van Bleyswijck, Beschrijv van Delft, bl. 451; Soermans,
Serk. Regist. van Zuid-Holl. bl. 37 Veeris, Kerk. Begist. van NoordBoll. bl. 16, 91, 129, 141; Aitzem a, Saken van Staet en Oorloghe,
D. III. bl. 58-172 ; van Abkoude, Naamreg. van Ned. Both. D.
I. St. I. bl. 131; Collot d'Escury, Holl. room, D. II. Rant. bl.
227-229 ; Muller, Cat. van Portrett. ; Janssen, de Kerkhervorm.
te Brugge , D. II. bl. 180.

GOETHALS (J.) schreef:
Van de Snoeykonst der Prncht en Ooftboomen door een XL
jaarige ondervinding na het Climaat dezer landen geschikt ,
Amst. 1734. 4°.
Zie van A b k o n d e, Naamreg. van Ned. .Boek.

D. I. St. I. VI.

GOT:1'Z (CAREL ALEXANDER HEINRICH), ZOOD. van J ohann George Wilhelm Christian Goetz, en van
Carolina Frederica Beata Leonora von Beaufort,
werd geboren te Gelderen , in Pruissen , den 30sten April
1.792. Hij begon zijne militaire loopbaan in het Westfaalsche
leger als volontair,, bij een der infanterie regimenten , in het
jaar 1808 , doorliep alle mindere rangen , werd in 1 811 als
2d Luitenant bevorderd bij het late bataljon jagers , waarbij
hij als late Luitenant en in 1813 als Kapitein werd aangesteld. Hij nam in 1809 en 1810 deel aan het beleg van
Gironna in Spanje , maakte in 1812 den veldtogt in Rusland
mede en was tegenwoordig bij de gevechten te Smolensk°
Mosaik , aan de 'Berezina enz. , terwijl hij in 1813 in Saksen
en Pruissen deel nam aan de veldslagen geleverd bij Dresden , Leipzig en Hanau.
Voor die verrigtingen ontving hij het ridderkruis van het
leaioen van eer en van de Westphaalsche orde, genaamd de
Westphaalsche Kroon.
In het begin van 1814 in Fransche dienst overgegaan zijnde ,
werd hij als Kapitein-adjunct geplaatst bij den genetden staf
van den Hertog van Tarente , en kort daarna ingedeeld bij
het 4de regiment infanterie , waarmede hij den veldtogt in
.
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Frankrijk bijwoonde. Verlof hebbende , om naar Nederland
te gaan , werd hij bij het leger aldaar als Kapitein geplaatst
bij de rekrutering te Brussel , en kort daarna bij het 37ste
bataljon infanterie rationale niilitie , dat later is geworden
17de afdeeling infanterie.
In 1829 bevorderd zijnde tot Majoor, , was hij in die betrekking te Dendermonde , toen de omwenteling in Belgie in
1830 plaats had, en aan zijne diensten , in die dagen bewezen ,
had hij het te danken, dat Koning Willem hem, voor den
veldtogt in 1831 , vereerde met de militaire Willemsorde 4de
klasse. Aan den tiendaagschen veldtogt nam hij deel, en op
eene legerorde werd hij eervol vermeld voor zijn gehouden
gedrag.
In 1838 aangesteld tot bevelhebber van het lste bataljon
jagers , daarna tot Luitenant-Kolonel en Kolonel-Bevelhebber
van het regiment jagers , werd hij in 1843 geplaatst aan het
hoofd van het lste regiment infanterie, en bleef in die betrekking tot zijne benoeminc, in 1849 als Generaal-Majoor
en Bevelhebber der lste brigade infanterie. Hij werd in 1852
gepensionneerd en verliet de active dienst , door velen geacht
en bernind om zijne militaire verdiensten. Hij overleed den
29sten Augustus 1855, en was ook nog versierd met de orde
van den Nederlandschen Leeuw en met het Kommandeurskruis der orde van de Eikenkroon. Hij liet na een zoon , K.
W. H. Go etz , thans lste Luitenant bij de dragonders, en
eene dochter gehuwd met den Luitenant-Generaal D u ij c k e r.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.

GOFFREDUS (HILDEBRANDus) werd te Schingen in Menaldumadeel geboren , en ontving zijne wetenschappelijke opvoeding te Zwolle. Tijdens zijne afwezigheid waren niet alleen
zijne ouders overleden , maar ook hunne bezittingen door de
binnenlandsche oorlogen verwoest. Go f fred us begaf zich
vervolgens naar Keulen , en legde zich daar met vlijt op de
studie der wijsbegeerte en godgeleerdheid toe. In Friesland
teruggekeerd , werd hij Pastoor in het dorp Huizum bij Leeuwarden. Hier onderweei hij niet alleen zijne dorpsgenooten , maar
bleef ook de wetenschappen beoefenen en verwierf zich niet
alleen den naam van godgeleerde , maar ook van wiskunstenaar. Bij het meer en meer toenemen der twisten in Friesland verliet G o f fr edus zijne parochie , en begaf zich in het
klooster van Aengwierum , waar hij zijne overige dagen in de
beoefening der heilige schriften en letteren doorbragt , en onistreeks 1500 overleed. Hij schreef, behalve eenige door hem
nagelatene handschriften :
Statuta Episcoporuin Ultrajectinorum Goudae 1484. 4 °.
,

Zie SuffridusPetrus, de Scriptor. Fris. p. 124-127; Foppens,
Bibt. Belg. p. 484 ; (van Heussen en van R h ij n) Oudh. van Fries!.
bl. 371 ; Charterboek van Fries!. D. II , Voorrede, bl. 73.
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GOGAVA (ANTONIUS HERMANNUS) werd te Grave in 1629
geboren , en was een zoo bij uitstek geleerd wiskundige , dat
hij, nog zeer jong zijnde, in dat yak van wetenschap te
Leuven de bewondering van velen verwekte. Hij zette zich
omstreeks 1650 te Venetie neder, , waar hij , na te Padua tot
Doctor in de geneeskunde bevorderd te zijn , de geneeskunst
uitoefende en in hoog aanzien stond bij den vorst van Mantua, Vespasianus Gonzaga. Hem komt de eer toe, de
eerste geweest te zijn die de handschriften der oude Grieksche
schrijvers over de toonkunst in de rijke bibliotheken van Venetie ontdekte, waarvan hij aldaar eene vertaling in het licht
gaf, en waardoor hij den weg opende tot de kennis der oude
muzijk , die tot dusverre aan niemand bekend was.
Na gedurende een geruimen tijd zich te Venetie opgehouden
te hebben , begaf G o g a v a zich vervolgens , op aansporing
van den reeds genoemden vorst van Mantua, naar Madrid ,
alwaar hij met de uitstekendste mannen vooral met Joachim
Hoppers, den Koninklijken Staatsraad voor de zaken der
Nederlandsche gewesten en Zegelbewaarder, , verkeerde, en
in het jaar 1569 overleed. Een jongere broeder van hem ,
Igr a mu s genaamd , werd door zijne zorg voor de wetenschappen opgeleid en te Bologna tot Doctor in de regten
bevorderd. Hij oefende de praktijk met roem te Mechelen
uit , dock werd uit die loopbaan gerukt , door de beloften van
de Prinses van Espinoy, die hem overreedde hare beide
zonen naar Oostenrijk te vergezellen , alwaar hij te Weenen ,
naauwelijks 34 jaren oud zijnde, kort voor zijnen broeder
stierf.
Antonius Hermannus Gogava schreef en g f uit:
VI , intt pretibus
Ptolemaei de judiciis Astrologicis Libri
Joachimo Camerario et Antonio Gogava, Lovan.
1546. 4°.
Aristoxeni , musici antiquissimi , Harmonicorwn elementorum
III
Libri III. Ptolemaei Harmonicorum sett de musica Libri
Antonio
etc. Omnia nunc primum latine consort' pta et edita ab
Gogavino Graviensi , Venet. 1562. 4°.
Zie Foppens, Bibl. Beig. p. 79; Wenckebach, Het leven van
Willem Verheiden, bl. 1, 2; de Jonge, Nederl. en Venetie, bl.
334, 335.

GOGEL (IZAAK JAN ALEXANDER) werd den 10den December 1765 , te Vugt , een dorp in de Meijerij van 's Hertogenbosch , geboren. Zijn vader , Duitscher van geboorte , had- als
oflicier de Staten gediend. Zijne moeder was de zuster van
den bij St. Eustatius gesneuvelden Schout bij Nacht Crul I.
Na eenige jaren op het kantoor van G o d a r t C a p p e 1 en
Zoon , te Amsterdam , doorgebragt te hebben , vestigde hij
zich aldaar in 1791 , werd in 1794 van wege de Hollandsche
gemeenebestgezinden met eene zending bij de vertegenwoordigers van het Fransche yolk belast , bekleedde in 1795 onder-
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scheidene posten bij verschillende regerings-collegian , waardoor
hij yea goeds deed en veel kwaads keerde , en werd een der
Commissarissen der Nationale beleenbank , waarvan hij een
ijverig medeoprigter was , en welken post hij niet aanvaardde ,
dan onder aanbieding van het daar aan verbondene tractemeat van drie duizend gulden als een vrijwillig offer aan het
vaderland te mogen brengen.
In 1798 werd Go gel Agent van finantien , en bekleedde
dien post tot den ,veranderden regeringsvorm in 1801. Tn
November 1805 werd hij door den Raadpensionaris andermaal tot denzelfden post geroepen , en ontwierp , en bragt ten
uitvoer niet zonder moeite en hinderpalen, het plan der algemeene
belastingen , met al de wetten en reglemenjen van uitvoering daartoe behoorende. Geadsisteerd door eenen raad van zes
personen en eenen minister, was hij alleen belast met de
administratie van alle belastingen en inkomsten van den lande ,
met de rentebetalingen van al de toenmalige onderscheidene soorten van schulden en effecten , en met de directie der
domeinen , posterijen , geestelijke kantoren en amortiesatiekas.
Na in 1806 als lid der commissie aan Keizer Napoleon ,
op hoogen last, afgevaardigd geweest te zijn , bevestigde Koning L o d e w ij k hem , nog ; dat zelfde jaar , in zijnen post ,
aan welken hij zich in 1809 onttrok doch naauwelijks zich
weder op den handel willende toeleggen , werd hij in 1810
door den Keizer naar Parijs ontboden en tot President der
afdeeling finantien in den Raad voor de Hollandsche zaken ,
tot Staatsraad-Intendant-Generaal der finantien en schatkist
in Holland , en tot Voorzitter van het Syndicaat benoemd.
In de waarneming van al deze posten was Go gel er
steeds op uit zijn vaderland , zooveel hij kon , nuttig te zijn ,
tot dat door de omwentelinc, in 1813 ons vaderland deszelfs
onafhankelijkheid weder bekwam. Ofschoon daarover als Nederlander zich verblijdende , achtte hij zich door den eens
afgelegden eed aan het Fransche gouvernement nog gebonden ,
zoolang hij door hetzelve daarvan niet ontslagen was. Zijne
stipte naauwgezetheid hierin deed hem in die moeijelijke dagen zijn gezin en bezittingen verlaten, en spoedde hij zich
ter verkrijging van zijn ontslag van Amsterdam naar Parijs.
Na zijne terugkomst zette hij zich met der woon bij Overveen , niet ver van Bloemendaal , in den omtrek van Haarlem
neder,, waar hij de blaauwselfabriek van den Heer J. M.
R ee s e had overgenomen , en die met de vervaardiging van
Friesch groen had uitgebreid.
Na reeds vroeger door Koning Lod e w ij k met het grootkruis
van de orde der Unie versierd te zijn geweest , en later in
denzelfde rang in de orde der Rennie te zijn opgenomen , en teyens tot Kommapdeur van het Legioen van eer te zijn benoemd, verhief Koning Willem I hem in Januarij 1821
tot Staatsraad in buitengewone dienst en tot Kommandeur
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der orde van den Nederlandschen Leeuw ; beide hlijken van
vertrouwen en achting, waarvoor Gogel zeer gevoelig was ,
maar waarvan hij weinig genot had. Zijne nooit gestoorde
gezondheid verminderde kort daarna , en door zijn op den
13den Junij 1821 plaatsgrijpend afsterven verloor het vaderland in hem een kundig en verdienstelijk staatsman, en de
maatschappij een regtschapen mensch en edel burger. Zijn
lijk werd te Hillegom beg-raven en zijn vriend , de ook nu
reeds ontslapene dichter Warn s i n c k , bragt in krachtige
poezij hulde aan zijne onsterfelijke nagedachtenis.
Te midden van staatkundige zorgen en moeijelijke ambtsbezigheden, vergat Gogel de beoefening der wetenschappen , letteren en der dichtkunst niet, in welke laatste hij , naar het oordeel van Witsen Geysbeek, ongetwijfeld vele vorderingen
zou gemaakt hebben , indien hij zijne staatkundige loopbaan
in rustiger tijden betreden had. Ofschoon van hem niet anders in druk verschenen is, dan eerie dichtmatige vertaling
van het Hoogduitsche zangspel van Stephani, De Apothecar en de Doctor (Amst. 1796 8°.), en dat meermalen ten
tooneele gevoerd werd , moeten er nogtans van hem onderscheidene geestige dichtstukjes bestaan , die zoowel zijn hart
als zijn smaak eer aan doen.
Gogel was lid en bestuurder van de Hollandsche Maatschappij der wetenschappen te Haarlem , en lid en Directeur
der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij aldaar. De dag
van zijn sterven was juist de eerste dag der vierde openbare
tentoonstelling van planten en gewassen , van wege laatstgenoemde vereeniging. Bij de blijdschap over het hernieuwd
slagen der Maatschappij in deze hare poging , gevoelde men
maar al te zeer hoe groot het verlies was, dat men door den
dood van G o g el onderging , wiens uitgebreide kennis en rijpe
ondervinding de Maatschappij van onberekenbaar nut waren
geweest. Teregt werd dus , als een gering blijk van achting
aan zijne nagedachtenis, in de zaal der tentoonstelling een
Cipres geplaatst , waaraan een eenvoudig opschrift het lofwaardig oogmerk vermeldde.
Gogel was gehuwd met Catharina van H a sselt,
bij wie hij een zoon en twee dochters verwekte.
W a g en a a r, D. XXXIII. bl. 36
Zie Vaderl. Hist. ten very. op
37 ; .dlgemeene Sonst- en Letterb. 1821. I). I. bl. 420 , 435-438 , 0II. bl. 19-21 , door ons voornamelijk gevolgd ; Wits en Geysbe ek
Woordenb. van Ned. Dicht. ; Cat van de Bibl. der Maatsch. van Ned.
Letterk. te Leiden , D. I. bl. 101.

GOGH (vAN). Zie de personen van dien naam op GOCH
(vAN).
GOGH (FRANciscus VAN) werd , na zijne bevordering tot
proponent, in 1783 beroepen te Abbenbroek , in 1792 te
Nieuwerkerk in Zeeland en in 1795 te Schiedam , waar hij
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in 1819 emeritus werd en te Rotterdam den I.4den Mei 1824
overleed. Hij schreef:
Opwelcking om alles te doen , wat mogelijk is , tot bevordering van het echte Christendom, Schied. 1805. 8°.
De bijbel, een boek zoo vermakelijk als nuttig voor allerlei
lezers, met aanteekeningen en bylagen, Schied. 1815. 8°.
Zie de Jong, Naaml. van Ned. Both. ; Brans, Kerk. Regist.
89, 129 ; Boekz. der gel. wereld, 1823, a bl. 727.

hi.

GOIEN (JAN VAN). Zie GOYEN (JAN vAN).

GOIGNIES (ANTHONY VAN) of Gognies, Heer van Vendegies in Henegouwen , was een dapper krijgsman. Onder
K are 1 V deed hij zijne eerste krijgstogten , klom allengs op ,
en voerde de lanciers in den roemrijken veldslag van St.
Quentin aan. Hij was daarna onderbevelhebber over de hulptroepen , welke Filip s II met den Hertog van A r em ber g
aan K a r el IX , Koning van Frankrijk , toezond. De twist ,
welke na den dood van den Landvoogd Requesens over
het Spaansch geweld ontstond , scheidde G o i g n i es van de
dienst des Konings. Op bevel der Algemeene Staten snelde
hij ter hulp aan het bedreigde Antwerpen , maar bij de nederlaag der burgers werd hij gevangen genomen. De vrijheid
herkregen hebbende , werd hij tot veldmaarschalk in bet leger
der Staten benoemd , en hij was de eerste die deze betrekking
in de Nederlanden vervulde. Ms zoodanig stond hij aan het
hoofd der staatsche magt , toen Don Jan v an 0 o s t e n r ij k,
in 1578 , na de verrassing van Namen en na het verbreken
van den vrede , zich gewapenderhand in het bezit der Nederlanden wilde stellen. Verlaten van de voornaamste legerhoofden , die het stadsverblijf boven het krijgsleven verkozen ,
moest G o i g n i es het oppergebied in eenen moeijelijken toestand voeren. Ondanks zijne dapperheid werd hij bij Gembloers verslagen en gevangen genomen. Naar Namen gevoerd ,
bleef hij aldaar in verzekerde bewaring , totdat de meeste
Zuidelijke gewesten zich aan den Koning onderworpen hadden. Toen geraakte hij in vrijheid en keerde in de gunst
des Konings terug. Eerst werd hij tot lid van den geheimen
Raad door Par ma benoemd , daarna , toen Brussel in 1585 voor
diens wapenen bezweek , werd hij tot krijgshoofd dier stad
verheven. De tijd van zijn overlijden is ons niet bekend.
Zie (de Beaufort) Lev. van Willem I, D. HI. bl. 188, 189; Wagenaar, Vaderl. Hist. D. VII. bl. 107, 113. 166, 193; de J onge ,
de Unie van Bruss. bl. 110-112; van Sypesteyn, de Veldmaarschalken van het Ned. leger , medegedeeld in den Militairen Spectator
1849.

GOLDBERG (Jonkheer JOHA.NNES) geboren tusschen
1760 en 1765 , was v66r de omwenteling van 1795 te Amsterdam assuradeur, en speelde , tot- volksrepresentant der
provincie Holland benoemd , eene belangrijke rol op bet
staatstooneel. Hij behoorde in 1797 met de burgers V e r-
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beek en Scheffer tot de gematigde voorstanders van het
plan ter staatsregeling, en het door hen uitgebragte rapport
daarover gaf hij in druk. Hij hield zich inzonderheid met
het financiewezen bezig , en was van 1798 tot 1801 Agent der
Nationale Oeconomie van de Bataafsche Republiek. Onder de
regering van Koning Lode w ij k was hij Staatsraad , en werd hij
tot belangrijke bezendingen gebruikt. Hij behoorde meermalen tot de commissien afgezonden om den Keizer der Franschen geluk te wenschen met behaalde overwinningen , was
in 1807 namens Holland gemagtigd tot -het sluiten van een
tractaat tussehen Frankrijk en Holland , en werd ook als gezant naar het Hof van Berlijn gezonden , waar hij het huis
van Oranje gewigtige diensten bewees. Na de herstelling van
ons volksbestaan benoemde de Souvereine Vorst der Nederlanden hem, tot belooning van zijn gehouden gedrag , tot
Minister van koophandel en kolonien. Na de ineensmelting
van dit departement met dat van nijverheid en het zeewezen
in 1818, werd Goldberg tot Staatsraad benoemd en door
den Koning in den adelstand verheven. Hij overleed in 1828.
Hij was Kommandeur van de Orde der Unie en sedert 1800
lid-consultant van het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam. Er is van hem een
zeer fraai portret naar en door Hodges, buiten den handel ,
zwarte kunst , zeer groot formaat.
Zie Nieuwe Algem. Konst- en Letter& I).
XIV. bl. 86; Very. op de
Vadert. Hist. van Wagenaar, D. XXXVIII. bl. 74; Lodewijk Bon a p a r t e , Geschiedk. Gedenkst. over het bestuur van Hull. D. I.
bl.
128, 243, 1). II. bl. 116; K r a ye n h off, Geschiedk. bestuur van den
oorl. in 1799, 141. bl. 162-165; Kobus en de Rivecourt, Bekn.
Biogr. If, - rdenb.; Galerie historig. dt.- contempor.
T. V. p. 166.

GOLD1,• ANN (NicoLAAs) , gebo,
te Breslau in 1623
maakte zic ► naam als bouwkundige , door de uitgave van verscheidene bo iwkundige werken , wier titels ons evenwel niet
bekend zijn. Hij werd voornamelijk beroemd door uit te
vinden de wijze van de Jonische volute (spiraal) meetkundig
te trekken , op de manier zoo als hij meent dat die van V itr uvius is geweesf, en welke verloren is geraakt. Got dmann was later Lector in de bouw- en wiskunde aan de
Hoogeschool te Leiden , en overleed aldaar in 1665.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GOLDMANN (Jonkheer JOEIAN CEIRISTIA.AN) in Duitschland geboren , trad op een zeer jeugdigen leeftijd in dienst
der Oost-Indische Compagnie , vertrok naar Java , en werd in
1795 Soldij-Overdrager te Samarang.
Uithoofde zijner uitmuntende hoedanigheden stond bij
hoog aangeteekend bij den Directeur en Gouverneur van Java's Noordkust, Mr. Pieter Gerard us van 0 verstrat e n , die later als Gouverneur-Generaal over Oost-Indie benoemd werd.

269
Spoedig van onderkoopwan tot opperkoopman opgeklommen,
bekleedde hij in 1806 het aanzienlijk ambt van koopman van
het kasteel te Samarang.
Na het hersteld Nederlandsch gezag op Java in 1816,
werd Goldman als lid van den Raad van finantien , en
daarna als Directeur van finantien benoemd. Later , onder
het bestuur van den Kommissaris-Generaal Burggraaf du Bus
de Ghisignies, werd hij tot lid van den Raad van Indie
aangesteld , en onder de regering van den Gouverneur-Generaal de Berens met het Voorzitterschap van dien raad bekleed ; doch die post heeft hij slechts weinige jaren waargenomen , daar bij , in 1839, uithoofde van zijne hooge jaren
eervol uit de dienst werd ontslagen en op pensioen gesteld.
Tot erkenning van zijne veeljarige en trouwe diensten werd
hij in den adelstand verheven.
Algemeene hulde en achting werd hem door alle hoogere
en lagere ambtgenooten toegebragt , en voorzeker teregt;
want een deugdzamer,, beminnelijker,, zachtaardiger,, toegevender en nederiger man dan Goldmann was, zou er moeijelijk
op Java te vinden zijn geweest.
De tijd van 's mans overlijden is ons niet bekend geworden. Een zijner zonen heeft als Resident van Rhiaow en
Gouvernements-Kommissaris op Tidor goede en gewigtige
diensten aan de Kolonie bewezen , en was later Resident op
Ternate.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.
GOLE (JA.cosus), verkeerdelijk J an genoemd , werd te
Amsterdam in 1660 geboren en overleed er in 1737. Hij was
een verdienstelijk teekenaar en uitmuntend graveur , door wien
vele prenten en portretten naar beroemde meersters vervaardigd zijn. Er bestaan van hem zeer kunstige prentjes in mezzo-tinto , naar Cornelis D u s a r t , ook graveerde hij veel
met bruin , en leverde als zoodanig zeer goede werken.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Fader!.
schilderk. D. I. bl. 239 ; Immerzeel, Lev. !en Werk. der Kunstgeh.;
Muller, Cat. van Portr•
K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch. ;
bl. 363.

GOLIAT (CORNELIS) of volgens zijne handteekening G o ly ath , leefde in Zeeland in het midden der zeventiende eeuw.
Hij gaf eene zeer groote teekening der stede en de heerlijckeit van Domburch, soo deselve was gelegen, als de
E. A.
Heeren de Magistraet der stadt Middelburg aldaer syn ingehuldigt, 12 Mey 1648. (Zij berust in de verzameling van Mr.
I. T. Bodel Nij enhuis te Leiden.) Ook teekende hij eene
groote topographische afbeelding der stad Middelburg, die
voorkomt in Smallegange, Chronijk van Zeeland 1696, en
misschien gegraveerd is door C. de Bye.
Uit bijzondere berigten medegedeeld.
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GOLIUS (JAcoBus) werd te 's Hage in 1596 uit een oud
en aanzienlijk geslacht geboren. Zijn vader, Di r k Goo 1, woonde
eerst te Leiden , had zich gedurende het beleg aldaar in
1575 als een waardig burger gedragen, en bekleedde later
het ampt van registermeester der Leenen van Holland. Zijne
moeder was Anna Hem e 1 a a r. Op twintigjarigen leeftijd
reeds de Leidsche Hoogeschool verlaten hebbende , waar hij
zich met grooten lof in de letteren en wetenschappen geoefend
had , en inzonderheid door het onderwijs van den beroemden
Thomas Erpeni us met eene vurige geestdrift voor de kennis van het Oostersch , in het bijzonder voor het Arabisch , bezield
was , woonde hij vervolgens gedurende eenigen tijd op zijns vaders hofstede nabij Naaldwijk , met bet doel om aldaar zijne
studien in stilte voort te zetten. Hij deed vervolgens in het
gevolg der hertogin van Trernouille eene reis naar Frankrijk ,
en werd door de regering van la Rochelle , toen nog Hervormdgezind , tot onderwijzer in de Grieksche taal aangesteld.
Niet langer dan een jaar bekleedde hij die betrekking. Naar
Holland teruggekeerd , vertrok hij in 1622 naar Marokko ,
toen 's lands Staten eenen gezant derwaarts zonden.
Gedurende zijn verblijf te Marokko oefende zich G o 1 i u s
bij voortduring in het Arabisch , en verwierf zich door zijne
bekwaamheden de achting van vele voorname lieden aldaar.
Zelfs Mulei Siden, Koning van Marokko , bewees hem
vele gunstbe ■djzen en veel vriendschap , waartoe inzonderheid
een brief van Erpenius aan geno-emden vorst , benevens een
geschenk van een Atlas en een nieuw Testament in het Arabisch , de -eerste aanleiding gegeven had. G o 1 i u s maakte zich
jegens der Staten gezant ook verdienstelijk ; want toen deze ,
langer dan hij wel Wilde , door den koning werd opgehouden ,
liet hij Golius een verzoekschrift in het Arabisch opstellen ,
om ontslagen te worden. Bit geschrift werd door den vorst
niet alleen gunstig ontvangen , maar ook als een voorbeeld
van netheid in schrift zoowel als in taal en stiji bewonderd.
Met een schat van kundigheden voorzien , keerde G o 1 i u s
te Leiden bij zijnen kermeester E r p e n i u s weder, , voor wien
hij een groot aantal Arabische boeken , hier te lande onbekend , had medegebragt. Deze overleed echter spoedig na de
terugkomst van G oli us , welk groot verlies voor de hoogeschool en de wetenschap curatoren der Leidsche academie
meenden niet beter te kunnen berstellen , dan door Golius,
in 1625 , tot zijnen opvolger in bet onderwijs der Arabische
taal te benoemen. Met lof kweet hij zich van die moeijelijke
task , maar hij meende teveris dat bij , om dezelve waardig te
vervullen, zich verder moest bekwamen. Eene reis naar de
Levant kwam hem daartoe als een geschikt middel voor. Op
zijn verzoek deswege werden hem door curatoren gunstige
voorwaarden toegestaan. Vier jaren bragt hij op die reis 'door.
Geruimen tijd vertoefde hij te Aleppo , en kwam na eenige
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togten door Arabie en naar Mesopotamie gedaan te hebben ,
te Konstantinopel. Allerwege deed hem zijne geleerdheid en
bescheidenheid vrienden vinden , en de noodige gelegenheden om
voordeel te trekken voor de wetenschap. Bij de Turken ontmoette hij bovenal eene goede bejegening. De uitgebreidste
boekerijen stonden voor hem open , en de beste handschriften werden hem ten gebruike toevertrouwd. De waardigheid
van aardrijkskundige van den Grooten Heer werd hem opgedragen , en aan gunstige voorslagen , om zich ergens in de
Levant te vestigen , ontbrak het hem niet. In een woord , hij
liet een zoo goeden dunk van hem achter , dat zuiks van
veel dienst was voor zijn broeder Petr u s , die volgt , en die
kort na hem dezelfde reis deed.
Gedurende de afwezigheid van G o l i u s was Will e b r o rdus Sne 11 i u s , hoogleeraar in de wiskunde te Leiden , overleden. Hij werd in diens plaats aangesteld en waving de
tijding van deze benoeming te Konstantinopel. Weldra keerde
hij nu naar Leiden terug, bragt wederom eenen aanzienlijken
voorraad Oostersche boeken mede , en kweet zich gedurende
bijna veertig jaren met grooten lof van zijne dubbele bediening , tevens nog tijd overhoudende om de wetenschap met
verscheidene geleerde werken te verrijken. Zijn Arabisch
Woordenboek is een groote schat voor de kennis der Oostersche letterkunde. Schoon hij reeds vier en twintig jaren oud
was , toen hij zich in de Persische taal begon te oefenen ,
maakte hij nogtans zulke vorderingen daarin , dat hij een
uitvoerig woordenboek van die taal kon zamenstellen, hetwelk
underhand te Londen gedrukt is. Even ervaren was hij ook
in de Turksche taal , terwij1 hij op gevorderdtn leeftijd bet Chineesch begon te oefenen. De atlas van China, welke hij met
eenige vermeerderingen heeft uitgegeven , kan van zijne vorderingen in die taal getuigen. Maar hetgeen Golius vooral
verdienstelijk deed zijn , was zijn streven om zijne taalkennis
dienstbaai de maken aan verspreiding van de christelijke
godsdienst onder de Heidenen. Hij vertaalde het Nieuwe
Testament in het Grieksch , en 's lands Staten droegen de kosten der uitgave. De Nederlandsche geloofsbelijdenis , de Catschismus en Liturgie vertaalde hij in bet Arabiscb , en list
die op zijne kosten drukken.
Then alles gereed was bood hij zijnen arbeid den Staten
aan , die hem niet alleen alle kosten teruggaven , maar hem
bovendien met een geschenk vereerden. G o liu s maakte zich
jegens hen wederom verdienstelijk , door hen als tolk te dienen in het Arabisch , Turksch , Perzisch en in andere talen ,
ofschoon hij ook als zoodanig eene waste jaarwedde trok , en
hij zelfs bovendien nog met een gouden keten en medailje
vereerd werd.
Hooge nebting werd den beroemden man allerwege toegedragen. Hij hield briefwisseling met de vermaardste mannen
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van Europa, die zijnen arbeid met dankbaarheid ontvingen.
Zoodra toen het Arabisch Woordenboek het licht zag, besloot
de vermaarde Bed we 11 in Engeland , om de vruchten van
zijn langdurigen arbeid, met zooveel moeite en kosten tot
stand gebragt , aan de hoogeschool van Cambridge ter bewaring te geven , daar hij edelmoedig getuigde van gedachte
te zijn , dat men , voor het belang der wetenschap , in het
door Golius verrigtte kon berusten.
Golius overleed te Leiden op den 28sten September 1667.
Zijne afbeelding ziet het licht in de bekende verzameling van
van der Aa, genomen naar zijn geschilderd portret op de
Leidsche hoogeschool voorhanden. In weerwil van zijnen aanhoudenden letterarbeid , genoot hij eerie bijkans onafgebrokene
gezondheid , die hij , behalve aan zijn sterk ligchaamsgestel ,
aan zijne matige levenswijze verschuldigd was.
Golius was gehuwd met Rensburg van der Goes,
dochter van Math e u s van der Goes, Commis-Generaal
van de artillerie te Dordrecht , en van diens tweede vrouw
Al ij t de B e v e r e n. Hij verwekte bij haar twee zonen , wearvan de oudste , Theodorus, hoofdschout en burgemeester
te Leiden was , in welke waardigheid hij in 1679 overleed,
en de jongste , M a t t h e u s , een veel geacht en bekwaam man ,
stierf, als deken van het Hof van Holland , te 's Gravenhage
in 1720.
De volgende werken zien van G o lius het licht :
Lexicon Arabico - Latinum, ex probatioribu8 Orienti8 Lexicographis contextum , Lugd. Bat. 1633 fol. Amst. 1653. fol.
A c h m e d i s A r a b s i a d a e vitae et rerum yestarum Timuri,
qui vulgo tamerlanes dicitur , historia , Lugd. Bat. 1636. 4°.
Muhammedis ji/ii K e t i r i Ferganensi, qui vulgo Alfraganua dicitur , elementa astronomica, A rnst. 1669. 4°.
Patna Tograi, cum versione Latina Jacobi Golii,
hactenus ineditum, Traject , 1707. 8°.
Golius bezorgde bovendien de Grammatica Arabica van
Erpenius, uitgave Leiden 1656. 4°. met bijvoegselen , het
Nieuwe Testament in het Nieuw Grieksch , Genev. 1638. 4°,
en liet in handschrift na Dictionnarium persico - latinum , gevoegd in Edmund Castell's Lexicon heptaglotton.
Zie J. F. Gron o vii Laudatio funebris recitala in exseqiis Clar. viri
Lugd. Bat.
Jacobi G o 1 i i , Arabicae Linguae et Mathem. professoris ,
1668. 40 ; van Leeuwen, Bat Illustr. bl. 971; Foppens, Bibl.
Belg. p. 514; Bayle, Diction. Hist. et critiq. in voce ; Saxe, Onomast. liter. T. IV. p. 318; Levensbeschrijy. van Ned. Mann. en Prouty.
D. VI. bl. 52-60; Hoogstraten, lfoordenb.; Amersfoordt,
p. 13 ; van K a rnp e n , Geschied.
Orat. de studio Litt. Arabicorum ,
I. bl. 287, D. III. bl. 104 , 175;
der Ned. Lett. en Wetensch. 1).
Bjornstahl, Reize door Europa, 1). V. bl. 250, 346, 385; Collot
d' E s c u r y , Holt. roem, 1). III. bl. 82, 83. dant. bl. 382, 383, 1).
VI. St. I. bl. 86 ; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche .Hoogesch.
D. I. bl. 135, 138, 160, 184, 205, 222. D. II. bl. 14, 15, Teen. en
Bijl. bl. 114, 115 ; Biograph. univers. T. VIII. p. 318 ; Kist en
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Hoyaards, Nederl. Arch. voor Kerk. Geschied. I).
Glasius, Godgel. Nederl.

IX. bl. 81-90;

GOLIUS (PETRus), broeder van den voorgaande , werd op
zijn achtste jaar toevertrouwd aan de zorg van zijnen moederlijken ooin , Jan Hem e 1 a a r, kanonik te Antwerpen ,
die hem weldra tot de Roomsch Katholieke godsdienst overhaalde. Hij begaf zich in de orde der ongeschoeide Camelieten, en nam den naam aan van L i d u i n us de San c t a
Li duin a. Even als zijn broeder, die hem om zijne overgang
tot eene andere kerk niet minder lief had en vriendschap
toedroeg, was hij met eene groote zucht tot het beoefenen der
Oostersche talen bezield , en hij begaf zich daartoe naar het
voorbeeld van dien broeder op reis, vertoefde verscheidene
jaren op den Libanon en werd te Rome tot Hoogleeraar in
de Oostersche talen aangesteld. Daar vertaalde hij het werkje
van Thomas h, Kempis de imitatione Christi in bet Arabisch (Rome 1663. 8°) , en ondernam in het vier en zeventigste jaar zijns levens eene reis naar de kusten van Malabar,
om de heidenen aldaar te bekeeren. Gedurende zijn verblijf in
Syrie werd hij overste van het Carmeliter klooster Mar-Elia
op den Libanon. Tot inspecteur der zendelingen benoemd,
vertrok hij naar Indie en overleed te Soeratte, in welk jaar
is onbekend.
Behalve bovengenoemde vertaling van van K emp en's
werkje vertaalde hij nog , uit bet Arabisch in het Latijn , een
boekdeel met Arabische spreuken en gezegden , een gedeelte
van den Koran, en, uit het Spaansch in het Arabisch, het leven van de heilige T her e s i a.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 188 ; Levensbeschrijv. van Ned. Mann.
en Vrouw. 1). V I. bl. 60 ; van Kampen, Geschied. der Ned. letter.
en wetensch. D. 1. bl. 287, 288 ; Collot d' Esehry, Roll. roem , D.
III. -dant. bl. 383; Bioraph. univers. T. VIII. p. 318.

GOLL (JoHAN) was een geacht kunstminnaar, die ,te Amsterdam in het midden der achttiende eeuw leefde. Hij be oefende de teekenkunst op eene zeer verdienstelijke wijze,
gelijk blijkt uit verscheidene land- en watergezigten , door
hem vervaardigd. In de Catalogi van Soanne s de Bosch
(Amst. 1785), van‘de Neufville Brants en van Ploos
v an Amst el (Amst. 1800) kwamen van hem voor de volgende teekeningen:
Een geziyt aan den Donau by Weenen.
Twee stuks , zijnde stille watertjes met zeilende schepen.
Een gezigt te Klarenbeek.
De Haarlemmerpoort en een gedeelte der stad Amsterdam
van de buitenzyde te zicn.
Een Boschgezigt bij Klarenbeek , buiten Arnhem.
Gezigt bij Roosendaal.
Meerdere levensbijzonderheden zijn er van hem niet bekend.
Zijn zoon volgt.
18

274
Zie van Eynden en van .der Willigen Gesehied. der Paderl.
D. III. bl. 465 ; K ram m, Lev. en Verk. der Kunsisch.

Schilderk.

GOLL VAN FRAN CKENSTEIN (Jonk hr. JOHAN) zoon
van den voorgaande , werd te A msterdam in 1756 geboren ,
en onderscheidde zich niet alleen door zijne parlementaire
loopbaan , maar ook door zijne ingenomenheid met en bevordering van kunsten en wetenschappen. Reeds in 1787 ontmoeten wij hem als lid van den raad zijner geboortestad ,
deel uitmakende eener bezending aan den Hertog van Brunswijk.
In lateren tijd was Goll bij voortduring raad der stad
Amsterdam en lid van de Provinciale Staten van Holland. In
de vervulling van beide betrekkingen mogt hij de algemeene
goedkeuring en achting erlangen. Hij was voorts een man
van kunde , smaak , oordeel en gematigdheid , die het edele en
goede met vastheid en kalmte voorstond , en, door eenen vurigen en gepasten ijver voor het schoone, daaraan glans en
luister moist bij te zetten. Geen wonder clan ook, dat men er
op uit was om zulk een man de verdiende hulde en eere te
brengen. De vierde klasse van bet voormalig Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen , Letteren en Kunsten hood hem den 28sten Mei 1816 Naar lidmaatschap aan ,
terwiji de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten hem
tot vice-president van den raad van bestuur koos.
Jonkheer Goll van Fran c k e n s tei n overleed op zijne
hofstede Velzerbeek
bij Velzen , den 25sten October 1821.
Die hofstede getuigde evenzeer van zijne zucht ter bevordering van de aankweeking van gewassen , als zijne bek rooning
met zilver,, door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij
in 1820 , voor een _Digitalis Sceptrum , nit zaad gekweekt ,
die zich door. zijne buitengewone grootte en fraaiheid onderscheidde.
Buitengewoon rijk was de kunstverzameling die hij naliet ;
dezelve bestond uit schilderijen , teekeningen en prenten van
de voornaamste meesters. Na zijn dood kwam dezelve in
bezit van zijn zoon , jonkheer P. H. G o 11 van F ran cke ns te i n , op wien de liefde tot de kunsten , die zijn vader en
grootvader koesterden , was overgegaan. Ook hij maakte zich
door zijne handels- en andere vereerende betrekkingen , ook
tot de regering der stad Amsterdam, verdienstelijk , en zag
zijne bekwaamheden ook erkend door zijne benoemina tot
lid der vierde klasse van het voormalig Koninklijk Nederlandsche Instituut, den 10den Mei 1826, en door de aanbieding van het lidmaatschap van den raad van bestuur der
Koninklijke Akademie van beeldende Kunsten te Amsterdam.
Hij mogt slechts den ouderdom van 45 jaren bereiken , en
overleed te Amsterdam den 'sten December 1832. De beroemde verzameling , door zijn vader bijeengebragt , en door
hen aangevuld , werd den 'sten Julij des jaars 1833 te Amsterdam in het openbaar verkocht. De schilderijen alleen
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bragten eene som op van f 105, 944, terwijl ook de teekeningen , een getal van vijf of zes duizend bedragende, en
de prenten voor belangrijke prijzen verkocht zijn.
Zie Very. op de Vaderl. Hist. van W a g e n a a r , 1). XVII. bl. 177-186; Bjornstahl, Reize door Europa, D. V. bl. 419; Algem. Konsten Letterb. 1821. D. II. bl. 274, 1832. D. H. bl. 418, 419, 1833.
D. II. bl. 60, 95; Van Eynde n en van der Willigen, Geschied.
der Vaderl. Schilderk. D. 111. bl. 465, 466, Aanh. bl. 9, 10 ; Jaarb.
van het Koninkl. Nederl. Instit.
1850. bl. XXVIII.

GOLTSTEIN (joHAN VAN) uit een aanzienlijk geslacht, in
vroegere tijden in Gulikerland gevestigd , gesproten. Hij verliet dat land om bij Hertog Ka re 1 van Geld e r in dienst
te treden. Hij diende dien vorst aanvankelijk als banierdrager en bekleedde vervolgens , gedurende deszelfs veelvuldige
oorlogen, verscheidene gewigtige krijgsambten. Hij had in
1523 voor zijnen vorst het bevel in Dokkum , maar was genoodzaakt die stad aan Maar ten Schen k over te geven.
Vrije uittogt voor zich en de zijnen bedongen hebbende, kwam
hij te Groningen , dat mede de hulp van Kar el van G eld e r had ingeroepen. Aldaar werd hij door den raad der stad
in den kerker geworpen en op zijne goederen beslag gelegd ,
dewijI hij , om buit te maken , onbedacht Dokkum van veel
yolk ontbloot en het hierdoor,, daar hem anders niets ontbrak , in des Keizers handen gespeeld had. Hij schijnt echter
later ontslagen en in gunst bij zijnen meester te zijn aangenomen , althans hij bekleedde nog verschillende aanzienlijke ,
burgerlijke bedieningen , zooals die van Burgemeester van
Zutphen , Burggraaf van Nijmegen enz. De tijd van zijn overlijden is ons niet bekend. Hij is benevens zijne echtgenoote ,
Henri ca v an Egmond, in dew y groote kerk te Zutphen
begraven.
Zie Arend, Algem. geschied. des Vaderl. D. II. St. III. bl 592,
593 ; Bouman, Geschied. der Geld. Hoogesch. D. 1. bl. XVII.

GOLTSTEIN (JoHAN VAN), kleinzoon van den voorgaande,
vervulde even als zijn grootvader onderscheidene belangrijke,
burgerlijke ambten. Hij was , van 1594 tot 1607 , landrentmeester van Veluwe-Zoom , en , van 1607 tot 1623 , rigter
van Arnhem en Veluwe-Zoom. Hij werd beschreven in de
ridderschap van de Veluwe , en verscheen , als riddermatig ,
op verschillende landdagen van Gelderland. Hij schijnt een
man van veel bekwaamheid te zijn geweest , blijkens zijne
zending, in 1605 , met Jo h an nes F ontan us, namens de
Staten des kwartier's, naar Harderwijk , om er het hooger onderwijs verder te regelen , waardoor hij zich jegens de jeugdige Harderwijksche school zeer verdienstelijk maakte.
D. I. bl. XVII,

Zie Bouman, Geschied. der Geldersche Hoogesch.
16, 1). II. bl. 12., hier door ons gevolgd.

GOLTSTEIN (EVERT JAN BENJAMIN VAN) van vaderszijde
een kleinzoon van den voorgaande eh van moederszijde een
18*
,
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achterkleinzoon van Johan van Old enbarnevelt. Zijne
ouders waren Philips van Goltstein en Maria de Rec h i g n e v oisin, en werd den llden April 1664 te Zutphen
geboren. Hij verkreeg zijne opleiding aan de Hoogeschool te
Harderwijk , waar hij , in 1685 , tot doctor der regten bevorderd werd. Na het verlaten der Hoogeschool werd hij , den
3den April 1686 , door -Willem III tot burgemeester van Lochem benoemd. Later zag hij zich tot burgemeester van Zutphen aangesteld , en met vele gewigtige bedieningen vereerd.
In 1702 werd hij tot Raad der Admiraliteit in Friesland benoemd; in 1706 tot Rand en Rekenmeester van Gelderland , en
later tot voorzitter of eerste rekenmeester der Geldersche Rekenkamer. Ook werd hem de commissie tot het beneficieren
van den Nederrijn en den IJssel opgedragen. Bij zijne geboorte in de Duitsche orde ingeschreven , werd hij , in 1732,
derzelver Landcommandeur. Hij was Heer van Appel en Grunsforth , en werd den 6den October 1724 benoemd tot Curator
der Geldersche Hoogeschool. Ofschoon toen reeds den ouderdom van zestig jaren bereikt hebbende , mogt de Hoogeschool
vele jaren lang zijne diensten en de voorspraak zijner invloedrijke stem genieten. In 1743 treffen wij hem onder de
bestuurders der akademische plegtigheid nog aan. Maar niet
prig daarna stierf hij , oud van dagen en zat van eere.
Zie Boum an, Geschied. der Geld. Hoogesch.
van wien wij bovenstaand berigt geheel overnamen.

D. II. bl. 12-14 ,

GOLTZ (FREDERIK ADRIAAN Graaf VAN DER), afkomstig
uit een voornaam Pruissisch geslacht , hetwelk aanzienlijke
bezittingen in Polzn bezat , was de zoon van Bernhard
Willem van der Boltz en van Cornelia Augustus
S t e e n g r a c h t. Hij werd te Frederiksdorf den 7
1770 geboren, en trad op zijn vijftiende jaar als kadet in
Nederlandsche dienst. Kort na zijne bevordering tot late luitenant ging hij als vrijwilliger over tot de Oostenrijksche armee, en was in 1793 Adjudant van den erfprins van Oranje,
met wien hij den veldtogt in Belgie bijwoonde , waar hij zich
door zijne dapperheid onderscheidde , en wien hij ook vergezelde in 1799 bij het Engelsche leger in Noord Holland. Van
dien tijd of tot de omwenteling van 1813 leefde hij buiten
betrekking. Bij de komst van den prins van Oranje in Nederland, in 1813 , werd van der G o 1 t z aangesteld tot Kolonel en Adjudant van dien vorst , en zeer spoedig daarna tot
Generaal-Majoor en provincialen Kommandant van Zuid- Rolland , tevens tot Gouverneur der residentie 's Gravenhage benoemd.
De gebeurtenissen welke kort daarop plaats grepen , en het
nemen van voorzorgen tot verdediging noodig maakten , bragten den Generaal van der G o 1 t z te Nijmegen , alwaar hij
als opperbevelhebber werd geplaatst; doch zeer kort dahrna
stelde het vertrouwen van Koning Willem I hem aan het
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hoofd van het departement van oorlog , met den titel van
Commissaris-generaal , welke hooge betrekking hij waar heeft
genomen tot den 23sten Februarij 1818 , toen het departement
van oorlog op een anderen voet werd gebragt, en de intendant-Generaal M a ri nus Piepers aan het hoofd daarvan
werd geplaatst. Van der G o 1 t z werd toen benoemd tot lid
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. In 1814 had hij
zijn eervol ontslag uit de dienst bekomen. De tijd van zijn
overlijden is ons niet bekend. Hij was Kommandeur der militaire Willemsorde en gehuwd met I s a b ella Maria baronnesse de Perponcher Sedlnitsky, waarbij hij verwekte
een zoon , W i l lem Jan Graaf van d er Goltz, thans gepensionneerd Luitenant-Kolonel der kavallerie. Na den dood
van zijne vrauw hertrouwde hij met Ant oin ette Maria
Bergers, waarbij hij Beene kinderen naliet.
Zie Luiscius, Woordenb. in voce; Bosscha, Neerl. held. te land,
bl.
1). III. bl. 50 , 68 ; Dezelfde , Bet leven van Willem den Tweeden,
381 , 388 , uit medegedeelde berigten aangevuld.

GOLTZIUS (HusERTus), wiens eigenlijke naam Hubert
G o lt z was , werd te Venlo den 30sten October 1526 geboren. Zijn vader Roger of R utg er was een schilder te Wirtzburgh geboren , die zich te Venlo had nedergezet , ten gevolge
waarvan Hubert us zich Wirtsburger van Venlo (Herbipolita Venlonianus) noemde , welke vreemdsoortige titel op de
titels van zijne werken voorkomt. Gedeeltelijk door zijn vader onderwezen , gedeeltelijk door den vermaarden schilder
Lambert Lo nic,b a r du s te Luik , ontwikkelde zich bij den
jongen H ub ert , door het copieeren van vele antieken , een
lust naar de Romeinsche oudheden en letteren , waar door hij
zich later zulk een naam maakte. Levensbijzonderheden zijn
er omtrent hem niet vele te melden. Hij hield zich ongeveer
twaalf jaren te Antwerpen op , woonde sedert 1558 te Brugge,
rigtte aldaar eene drukkerij op , om zijne eigene werken te
drukken, hield zich ook met de schilderkunst en met de
beoefening der Latijnsche muzen bezig , en overleed er den
14den Maart 1583.
De afbeelding van Go 1 t z i u s ziet het licht. Hij was eerst
gehuwd met Elisabeth Verhul st , die hem verscheidene kinderen schonk , en vervolgens met de weduwe van den oudheidkenner Martinus Smetius,Marina Vijncx,wierhatelijk
karakter zijn leven vergalde en waardoor zijn dood verhaast
werd.
Bijzonder verdienstelijk maakte G oltzius zich door zijne
werken over de nutnismatiek. Hij had zich daartoe door langdurige wetenschappelijke reizen in Duitschland , Frankrijk en
Italie voorbereid , die hij op kosten van de gebroeders Mar c
en Guido Lauryn, beide geleerde penningkundigen , gedaan
had. Negen honderd en vijftig numismatische verzamelingen
waren door hem bezocht , en hij was de eerste in Nederland die
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over de numismatiek geschreven heeft. Zijne goede trouw,,
door den grooten numismaticus E c k h e 1 in twijfel getrokken ,
is door de latere getuigenissen van den hertog De L u y n e s
en van den beroemden oudheidkundige De Witte, althans
grootendeels , in eere hersteld.
Even als een Janus S e c u n d u s beoefende Goltzius, bij
de graveer- en schilderkunst, de Latijnsche dichtkunst. Zijn
schilderwerk meestal uit historian en portretten bestaande , is
met de meeste zorg uitgevoerd , doch hoogst zeldzaam. Hij
schilderde onder anderen eenige tafereelen , ten tijde der feesten , die in Antwerpen 'gevierd werden , bij het houden van
een kapittel van het Gulden V lies. In, sommige zijner werken
komen vele koper- en houtgravuren voor, door hen) vervaardigd.
G of t z i u s schreef en drukte een aantal geschriften , in verschillende talen, die meermalen herdrukt zijn. In 1644 en
1645 zagen zijne Opera omnia te Antwerpen , 5 deelen in
folio , het licht , en zij werden aldaar in gelijk formaat en deelen in 1708 herdrukt. Beide verzamelingen bevatten de volgende geschriften.
Fasti magistratuum et triumphorum Romanorum, ab urbe condita ad Augusti obitum , ex antiquis numismatibus - restituti
„rasa item seculi , ad Capitolinos ab
A. S eh o t t o denuo in(D. I.)
staurati et thesaurus rei antiquariae uberrimus.
C. Julii Caesaris, Augusti et Tiberii numismata,
cum Ludovice Nonnii, Med. Ant. , commentario. (D. II).
Graeciae ejusgue insularum et Asiae minoris numismata , cum
ejusdem N onni i commentario. (D. III).
Siciliae et magnae Graeciae historia ex antig. numismat.
, cum scholiis A. S c h o t t i. (D. IV).
Icones , vitae et elogia Imperatorum .Romanorum: accedunt
Imperatorum Romano-Austriacorum series , ab
Alberto II
usque ad Ferdinandum III, 8tylo et opera Caspari Gevartii. (D. V).
Aan G oltzi u s viel de eer te beurt van met het Romeinsche burgerregt te worden begiftigd. Hij was echter een groot
voorstander der hervorming , en drukte waarschijnlijk ook de
voortreffelijke , in den Bijbelschen geest der hervormino.
hervorming z66
seer geschrevene brieven van St eph anus Lindius, in
1567 uitgekomen. Ook houdt men hem met veel grond voor
den persoon , die onder het gehoor van Broer Cornelis
diens Sermoenen opteekende en uitgaf.
Zie Sweertius, 4th. Belg. p. 348, 349; Foppens, Bibl. Belg•
p. 486-488; van Mander, Lev. der Schad. D. I. bl. 260-265;
Hoogstraten, Woordenb. ; Kok, Vaderl. Woordenb.; Saxe, Onom.
Liter. T. III. p. 361, 647; Hoeufft, Parnas. Latino-Belgic. p. 42;
Collot d' Escury, Holt. roem, D. III dant. bl. 190, 191, D. IV.
St. I. Aant. bl. 123, die hem echter met zijn bloedverwant H e n d r i k
verwart; Peerlkamp, de poetis Latin. Nederl. p. 135; Immerzeel
Lev. en Werk. der Sunstsch.; N ij hoff, Bijdr. D. VI. dank. en Be-
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rigt. bl. 104, 105 ; van der Chijs, Perk. over de verdienst. der Ned.
jegens de munf- en penningk.in Tijdschrift voor algem. Man,- en Penningk.
D. I. bl. 412 414 ; K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch. ; v an
Leeuwen, Cat. van de Prov. Bibl. van Friesl. bl. 201 , 201 , 202;
Janssen, De Kerkherv. le Brugge , het Regist. op Goltzius.

GOLTZIUS (JuLius) , niet de zoon of ouder broeder van
H e n d ri k Goltzius, die volgt , maar zoon van den voorgaande , was een bekwaam kunstgraveur, , die van 1581 tot
1586 gegraveerde bijbelsche voorstellingen vervaardigde. Waar
hij woonde en stierf, en wanneer, is ons niet bekend.
Zie Janssen, de Kerkherv. te Brugge ,
Lev. en Werk. der Kunstsch.

D. I. bl. 137 ; Kramm,

GOLTZIUS (HENDRIK) , bloedverwant van de voorgaanden ,
was de oudste zoon van Jan Go lt z iu s , een kunstig glasschilder , die zich van Keizersweerd in het dorp Mulbracht
bij Venlo had nedergezet. Daar werd onze Hendrik in 1558
geboren. Van kindsbeen of oefende zich , met behulp zijns
vaders , in het teekenen, glasschilderen , etsen en graveren.
Onder andere ongelukken hem in zijne jeugd overkomen, behoort ook dat hij zich zoodanig aan de regterhand brandde ,
dat zijne genezing als een wonder te beschouwen was. In
kennis met den vermaarden Coornhert gekomen zijnde ,
was het op diens raad dat Hendrik 's vader hem onder
diens leiding te Haarlem liet wonen , ten einde zich in het
plaatsnijden te oefenen. Nu graveerde Goltzius langen tijd
voor C o or nh ert en voor Philip G all e. Hij trouwde vervolgens met eene weduwe, Margareta Jansdochter genaamd , wier zoon , Jacobus Matham, door hem , even als
Pieter de Jode en Jacob de Gheyn, in de graveerkunst
onderwezen werd. Maar nu overviel hem eene ziekte , die
slepende bleef en die hem deed besluiten om zich op rein te
begeven. , en in verandering van lucht zijne herstelling te zoeken. Hij vertrok in 1590 over Duitschland naar Italie , bezocht
Venetie , Bologna , Florence , Napels en Rome, waar hij zich
onder den naam van Hendrik van Bracht opilield , en
keerde vervolgens naar Haarlem weder , om aldaar de graveerkunst uit te oefenen. Als zoodanig verwierf hij zich eene groote
vermaardheid daar het aantal zijner gravure n tot 330 gebragt
wordt , voor welke belangrijke sommen vroeger en later besteed werden. Vooral groot is het aantal portretten , door hem
gegraveerd. Hij was ook bijzonder bedreven in het teekenen
met de pen', zoo op perkament als geplamuurde doeken. Later legde hij zich ook op de schilderkunst toe, en vervaardigde ook eenige houtsneden , die zeldzaam voorkomen. Op het
Raadhuis te Haarlern werd van hem bewaard een krachtig
geschilderd stuk , voorstellende Prometheus daar hij door een gier
de lever wordt uitgepikt , met den Or c u s in het verschiet.
Goltzi us overleed te Haarlem den lsten Januarij 1617. Hij
werd in de groote kerk aldaar voor het koor begraven , en zijne
,
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grafzerk met een koperen plaat voorzien , waarop het volgende
giifschrift gegraveerd was :
M. S. Henrieo Goltzio, Viro incomparabili , Chalcographo excelkntissimo , Pictori celeberrimo , atque adeo omnis artis
graphicae peritissimo , M a r g a r e t a J o h. fil. Marito suo
conjunctissimo , cum quo Ilarlemi vixit iinnos XXXVI et
fratri 8uo carissimo Jacobus G o 1 t z i u s monumentum hoc
fieri curarunt.
Jacobus Matham vitrico 8U0 optime de se merito aeri
incidit sculpsitgue gralitudinis ergo. Obiit Harleini. An. CIOIOCX
VII. 1 Januarii aetat. 8uae LIX.
dit is : Ter gedachtenis van Hendrik Goltzius, een man
zonder wederga , voortreffelijk plaatsnijder, zeer beroemd schilder en in alle deelen der schilderkunst wet ervaren , hebben
dit gedenkteeken doen stellen M a r g a r e t a J a n s d o c h t e r,
haren wel beminden echtgenoot , met welken zij te Haarlem
36 jaren geleefd heeft, en Jacobus Goltzi us, zijnen zeer
waarden broeder ter eere.
Jacobus Matham heeft zijn beh uwdvader , aan wien
hij de grootste verpligting had , tot een teeken van dankbaarheid en hem ter eere , in koper gesneden en gegraveerd. Hij
is overleden te Haarlem in het jaar 1617 , op den 'sten van
Januarii , in bet 59ste jaar zijns levens.
De afbeelding van Goltzi us ziet bet licht op verschillende
wijzen. Zijne zinspreuk was: Eer boven gout.
Zie van Mander, Lev. der Schild. D. II. bl. 90-116; Ampzing,
Besehriiv. van Hrarl. bl. 360-365 ; K ok , Paderl. Woordenb. ; K o1V. bl. 144, 203 : v an Eynden
ning, Tafereel der stad Haarl. I)
en van der Willigen, Geschied. der raderl. Schilderk. 1). I. bl. 93,
er z e el, Lev. en Werk. der Kunstsch.; M n 194 , „dant. bl, 224 ; I k
ler, Cat. van Portrett. ; Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GOLTZIUS (COENRAAD) , bloedverwant van de voorgaanden ,
was een graveur,, die op het einde der zestiende eeuw eenige
graveerwerken vervaardigde voor kunsthandelaars te Keulen ,
en waarop hij zich ook G o 1 s teekende.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev. en
Werk. der Kunstsch.

GOLTZIUS (Dompacus). Het is onzeker of hij van de
voorgaanden afstamt. Hij werd in 1644 geboren , en , na in
1664 tot proponent bevorderd te zijn, beroepen in 1668 te
Achlum en Hitsum. Hij vertrok van daar in 1678 naar
Tjummarum en Firdgum , en wederom van daar in 1684 naar
Hindeloopen. Hier in 1719 emeritus geworden, overleed hij
er waarschijnlijk in 1720. Zijne afbeelding ziet het Licht. Hij
schreef:
Leeuw. 1685. 8°.
Over de eerste Brief aan de Corinthen ,
XIII.
U,ytnementheid der Goddelyke Liefde over I Cor.
Leeuw. 1685. 8°.
Schriftmatige verklaringe en toepassinge tot geestelijk ,qebruyk
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van de eerste en tweede Sendbrief des Apostels Petri , Work.
1691. 4°. 2 deelen ; herdrukt Amst. 1721. 4°.
Uytgelesene Bijbelstoffe soo des Ouden al$ des Nieuwen Testaments , schriftmatigh verhandelt , tot kennisse der waerheyd ,
die na de godtsaligheyt is , Amst. 1694. 4° ; herdr. Amst. 1724.
De Algemeene Sendbrief van Jacobus, Amst. 1698. 4° ; 2de
druk , Amst. 1729.
Predikende en biddende Christus , Amst. 1700. 4°.
Lijkpredicatie over de flood van Koning Willem de III.
Amst. 1702. 4".
Naa gedachten over Romeijnen VIII en de Lofzangen van
Maria, Zac1aria en Simeon, Amst. 1705. 40 ; 2de druk , Amst.
1723.
Laetste gedachten, Amst. 1702. 40.
Allerlaatste dingen, Work um , 1720. 80.
Voorts schreef hij nog , in 8° , Over verscheijden Texten,
Hemelsch geklanck , Leeuw. 1689. 8°. en Onderlinge Liefdeplichten , Leeuw. 1686. 8 ° .
-

Zie Boekz. der gel. Wereld, 1719. b. M. 760, 1720. a. bl. 376,
619 ; Grevenstein, Naaml. der Pred. in de Clas sis van Bolswert
enz. bl. 20 ; G r e y d a n u s , Naaml. der Pred. in de Classis van Franek. bl. 3, 111; van A b k o u d e , Naamreg. van Ned. Boek. I). I. St.
I. III; Muller, Cat. van Portrett.

GOLTZIUS (TH.EoDoRus), was van 169 3 tot aan zijn dood ,
den 'sten Mei 1735, predikant te Leeroort , en schreef:
Agtien Voorbereijdingen tot de Openbaare Gebeden, Gron.
1710. 8°.
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. 1). I. St. I; B r uc h e r u s , gedenkb. van Stad en Lande, bl. 216.

GOMARUS (FRANciscus) of Francois Gomaer, was
een dier mannen wier namen wel algemeen bekend zijn ; aan
wier uitstekende geleerdheid en buitengewonen invloed nimmer
is getwijfeld ; die geprezen of verworpen zijn , al naar dat
men hunne rigting was toegedaan of niet ; doch die nog
altoos op een levensbeschrijver wachten, welke hunne waarde
doet kennen , hunne wezentlijke verdiensten weet op prijs te
stellen , en hun katakter onpartijdig kan beoordeelen. Wij kunnen Kier uit zijn hoogst belangrijk leven , slechts de hoofdpunten aanstippen.
Gomarus, de zoon van Franciscus Gomarus en Joh a n n a Moermans, zag den 30sten Januarij 1563 te Brugge
het levenslicht. Daar zijne ouders de leer der hervorming
hadden omhelsd , begaven zij zich in 1578 wegens de geloofsvervolgingen naar de Paltz , van waar de jeugrsdige Franci su s naar Straatsburg werd gezonden , om van den toen reeds
bejaarden Joann es Stu r m i u s zijne eerste opleiding in de
godgeleerdheid te ontvangen. Ofschoon deze beroemde godgeleerde de leer van C a 1 v ij n onverdeeld was toegedaan , vond
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nogtans Gomarus in hem een gematigd en verdraagzaam
leermeester.
Na verloop van, drie jaren ging hij naar Neustadt ; cigar
toch vond hij de groote mannen der Duitsch-Gereformeerde
kerk , die thans uit Heidelberg waren verdreven , omdat de
kenrvorst L o d e w ij k de Gereformeerden niet was toegedaan.
Daar echter de toestand in de Paltz niet gnnstig was ,- begaf
hij zich spoedig naar En eland , bezocht de beroemde hoogescholen van Oxford en Cambridge , en keerde terug toen
Lodew ij k door zijnen broeder Johan Casimir was opgevolgd , en de Calvinistische godgeleerden in Heidelberg waren
wedergekeerd.
Aldus de lessen van Olevianus, Ursinus, Pareus,
Tossanus, Rainaldus en Whitaker gehoord hebbende,
aanvaardde hij in 1587 de evangelie-bediening bij de Nederduitsche gemeente te Frankfort aan den Main , doch hij verloor
die betrekking , toen , in 1593 , (le vrijheden , aan de Hervormenden - verleend , werden ingetrokken , en de gemeente verliep. Doch reeds het volgend jaar werd hij tot hoogleeraar in
de godgeleerdheid aan de Leidsche hoogeschool beroepen , en
hij aanvaardde deze betrekking, na alvorens te Heidelberg
den Doctoralen graad verworven te hebben. Ofschoon al spoedig bleek dat Gomarus een aanhanger en verdediger was
der gevoelens van C a 1 vij n , zoo geraakte hij hierover met
niemand in oneenigheid , dan nadat A r mini us in 1603 tot
zijn ambtgenoot werd beroepen. Wel is waar werden door een
mondgesprek de bezwaren uit den weg geruimd , die G o m arus tegen deze benoeming had, doch het twistvuur barstte
op nieuw en thans openlijk uit, toen A ran inius met zijne
stellingen over de leer en voorbeschikking optrad , en G o m ar u s hierop antwoordde. Weldra bleek dat beide hoogleeraren
niet enkel in dit opzigt , maar ook in andere leerstukken ,
ook ten aanzien van de herziening van geloofsbelijdenis en
catechismus , ook in hun gevoelen aangaande de magi der
overheden in kerkelijke zaken , zeer verschilden. Hunne twist
deelde zich mede aan de studenten , en veroorzaakte groote
verdeeldheid in de geheele kerk , zoodat de Staten van Holland zich gedrongen zagen eene poging te doen tot behoud
des vredes. Doch de conferentie in 1606 tusschen Arminius
en Gomarus, te 's Hage gehouden voor vier predikanten
en leden van den hoogen Raad , leidde tot geen gunstig einde.
De klove werd grooter,, daar G o m a r us zich van dag tot
dag onverdraagzamer toonde. Naauwelijks had A r m i n i u s
zich den 30sten October 1608 voor de Staten verdedigd , of
G omarus verzocht en verkreeg in December gehoor,, om
openlijk zijn ambtgenoot van de gevaarlijkste dwalingen te
beschuldigen. Een publiek dispuut , den 26sten Julij 1609 gehouden , gaf aan de oneenigheden nieuw voedsel , en het was
ligt te denken dat een mondgesprek , den 20sten Augustus
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daaraanvolgende, in de Staten vergadering te houden , geheel
vruchteloos zou zijn.
Inmiddels overleed A r m i n i u s. Evenwel de godsdienstige
geschillen duurden voort , gelijk spoedig bleek uit de kleine
strijdschriften , die door Go marus, Beitius, Cory in u s en
Uytenbogaert tegen elkander werden in het licht gezonden. Algemeener en heftiger nog werd deze pennestrijd , toen
de Curatoren Coen r a a d V o r s t i u s tot opvolger van A rminius bestemden. Gomarus mengde zich wel niet regtstreeks in dien strijd , maar gaf zijne ontevredenheid over deze
keus duidelijk genoeg te kennen. En toen hij nu zag dat het
beroep van V o r s t i u s voortgang had , verliet hij in 1611
de Hoogeschool, en begaf zich naar Middelburg , waar hij tot
n 1614 als predikant der Hervormde gemeente en als hoogleeraar aan het Collegium Theologiae werkzaam was.
Gomarus aarzelde niet in 1614 eene beroeping naar de
Hervormde Universiteit te Saumur te aanvaarden. Naauwelijks
was hij daar een jaar werkzaam , toen hij te Groningen
als eerste hoogleeraar in de godgeleerdheid en Hebreeuwsche
taal werd aangesteld. Vat de oorzaak was dat hij daarna nog
drie jaren te Saumur bleef, en eerst in 1615 zijne betrekking te Groningen aanvaardde , is niet bekend. Kort na zijne
komst aldaar werd hij , in 1618 , door de Staten van Groningen en Ommelanden tot de Nationale Synode te Dordrecht
afgevaardigd. Zijne houding op deze kerkelijke vergadering is
bekend, en is ook op te maken uit den bijnaam van Kamer der
Arminianen , die men hem sedert dien tijd toevoegde. In strengheid , onbescheidenheid en hevigheid deed hij weinig voor
B o g e r m a n onder. Zoowel in de bestrijding der Remonstranten , als in de supra en infra lapsiaansche twisten deed hij
zijn stem krachtig gelden.
Tot aan zijn dood , den llden Januarij 1641 voorgevallen
bleef Go m a r u s te Groningen ijverig werkzaam. Inderdaad
was hij een man van zeldzame geleerdheid en uitstekende
geestesgaven. Geen wonder dat de Staten -Generaal zijn oordeel meermalen inriepen over aangebodene boekwerken , en
hij tot medeopziener werd verkozen van de vertaling des Onden Testaments. Zijne dogmatische , exegetische en taalkundige bekwaamheden blijken genoegzaam uit zijne werken.
Waarschijnlijk was er onder zijne tijdgenooten bier te lande
niemand , die het stelsel van C a 1 v ij n zoo geheel in zich had
opgenomen , en zoo consequent en logisch wist uit een te
zetten dan hij. Doch aan zijnen ijver voor eene heilige overtuiging paarde hij een driftig , oploopend karakter , eene onhandelbaarheid tegenover anders denkenden , eene rtrotschheid
en hoogmoed , waardoor hij de voornaamste oorzaak geworden
is der onzalige godsdiensttwisten , die in eene scheuring geeindigd zijn.
De afbeelding van G o m a r us ziet op verschillende w ijzen
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het licht ; te regt plaatste de dichter Gerard Brandt het
volgende bijschrift onder zijn portret :
Vermaarde balling van het ijvrig Vlaenderlandt ,
Vlieg niet te hoog in 't licht met uw geleerdt verstandt.
1)e nutse waerheit is de klaerste en lichtst te vaeten.
Die om het duister twist, sal 't noodigste verlaeten.
Dan mist men 't beste, en als de hevige af keer groeit ,
Vergaet de liefde en 't saedt der vree werdt uitgeroeit.

De zinspreuk van Go m a r u s was : Dum spiro epero. (Zoo
lang ik leef hoop ik). Hij was driemalen gehuwd. De namen
van zijne eerste en derde vrouw , bij wie hij geene kinderen
had, zijn onbekend. Zijne tweede gemalin was Maria 1' H e rmite, met welke hij te Frankfort hawde , en bij wie hij een
zoon en twee dochters verwekte, waarvan eene gehuwd was
met den Waalschen predikant David de la Hay e. De meeste
werken van Go m a r us zijn na zijnen dood uitgegeven onder
den titel van :
Francisci Gomari, Brugensis , Opera Theologica oninia,
J o h. V e rmaximam partent posthuma, edita a discipulis:
e e m , Ad. Sibelius, Mart. Ubbenius, Amst. 1644.
fol. 3 part. in 1 vol. Herdrukt ald. 1664. fol.
Afzonderlijk zagen ook het licht:
De schildt der waerheydt, die in de christelycke kerke der
Areerlanden geleert words , waerin de schildt der cathokken,
ghemaeckt van F r. Costerus, nu wederleyt wordt door F r.
Gom arus, uyt het latijn overgheset , Leyd. 1599. 8°.
Voor dit werk , hetwelk Gomarus had opgedrager , aan
de regering van Arnhem , tot erkentenis voor het beroep -an
hem naar die stad , juist nadat hij eeniae dagen te voren h
beroep naar Leiden ontvangen had , werd hem een zilver vergulden beker,, ter waarde van omtrent vijftig daalders , door
genoemde regering vereerd , die in 1603 door den burgemeester Johan de V o o c h t aam hem werd overgebragt. G omarus bedankte er voor met eenen Latijnschen brief , gedagteekent 10 Februarij 1603 , welke in van Hasselt 's Kronijk
van Arnhem bl. 252 , 253 is medegedeeld.
R. DonteWaerschouwinghe, over de Vernzaninghe aen
clock.... Bier is noch by ghevoecht F. Gornari 1 Verclaringhe der Hooft-pancten ghehandelt in de laetste ConferenM.
tie met D. A.rminio: 2 Bedencken over de Lijck-Oratie
P. B e r t ii : 3 T7ertooch voor de E. E. Ileeren Staten gedaen
over de leere ende beleydt D. Armin ij , Leid. 1609. 4°. meermalen herdrukt.
Proeve van M. P. B e r t i i Aenspraeck. Ter eeren der waerheydt enz. . . uytghegeven, Leid. 1610. 4°. herdrukt.
Lyra Davidis, Lugd. Bat. 1620. 40.
Locorunt communium theolog. epitome , Amst. 1653. 120.
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Zie Alma. Acad. Leid. p. 42, met portr.; J, Meursii, At& Batay.
p. 176,177; Brandt, Hist. der Ref. de Regist. op Gomarus, met
Portret; Bay 1 e, Diction. hist. el cut (ed 1734) T. III. p. 54-56;
Soer in
Acad. Reyist. bl. 25, 34 ; .Ejigies et vitae Professor.
Groniny. p, 75 ; Praest. et erudit. virorum. epistol. theolog. etc.
p. 211, 219, 227, 239, 532, 547, 556; Foppens, Bibl. Belg.
p. 293, 294 ; van A b k o u d e , Naamreg. van Ned. Both. 1). I. St.
III ; Regenboog, list. der Remonstr. D. I. bl. 73; Levensbeschrijv.
van Ned. Mann. en Yrouw. D. IV. bl. 89-103; Kok, Vaderl. Woordenb. ; Saxe, Onom. Literar. T. IV. p. 154 ; Y p e y , Geschied. der
Krist. Kerk in de 18de eeuw, D. III. bl. 436, D. VII. bl. 313, 401,
402; Brucherus, Gedenkb. van Stad en Lande, 315, 316; Ypey
en Dermout, Ceschied. der Ned. Hem Kerk , D. I. bl. 305, 1). II.
bl. 165, 187, 197, 396 en Aant. bl. 82, 131, 134, 154, D. III. bl.
222 en Aant. bl. 128 ; v an Kamp en, Vaderl. Karakterk. 1). TI. St.
I. bl. 14-17; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche Hoogesch. D. I.
bl. 68, 72-74, 79, 90-92, 99, D. II. Toev. en Bijl. bl. 80; van
Eck en B o s s c h a , Het tweede Eeuwleest van het Athen. Illustr. te Dev. bl.
73 ; Kist en Royaards, Arch. voor Kerk. geschied. en Nederl. Arch.
voor Kerk. yeschied. de Reyist. op Gomarus; Janssen, de Kerkherv. te Brugge, D. II. bl. 71, 122, 233; Glasius, Godgel. Nederl.
D. I. bl. 537-546; De .Navorscher 1858, bl. 199, 200, 1859, bl.
13 . 77 , alwaar over de brieven van G om a r u s gehandeld wordt; Dit
Woordenb. D. I. bl. 372, 373; Muller, Cat. van Portrett.; Tiele,
Bibl. van Pamjlett. 1)1. 104, 110.

GON (CORNELIS VAN DER) vervaardigde ten dienste van
den Amsterdamschen schouwburg drie treurspelen en een blijspel. Ofschoon oorspronkelijk , zijn deze stukken niet weer
dan middelmatig. Zij zijn getiteld.
Faramont , Eerste IConing der France , treurspel , Amst.
1701. 80.
Angelmont , Berste Koning van Lombardije, treurspel , Amst.
1702. 80.
Gustavus de Eerste, hersteller van Zweeden , treurspel , Amst.
1727. 80.
Het scheepsleven, olijspel, Rott. 1714. m. pl .
Voorts gaf hij nog uit :
l'afereel der Batavische Heiden met een zegenwensch op Naar
Oorlogstochten , Amst. 1703. 40,
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. 1). I. St. I; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; Catal. van de Bibl. der
lifaatsch. van Ned. Letterk. te Leid. D. I. b bl. 101.

GON (JACOB VAN DER) een Nederlandsch zeekapitein , die
in 1709 met de Kapiteinen Roos en 0 fz e e benevens den.
Consul van Baerle, naar Tunis , Algiers en Tripoli weed gezonden , om den reeds vroeger aangeganen vrede met die
roofstaten te bekrachtigen en het verdrag uit te wisselen. Hij
slaagde naar wensch.
In 1722 had hij het bevel over het schip Bonen& van 44
stukken , en team als zoodanig deel aan den togt van den
Schout-bij-Nacht Hendrik Grave naar Algiers , om de
Algerijnen te tuchtigen. Hij was waarschijnlijk een bloedverwant van den Schout-bij-Nacht Adriaan David van der
,
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Gon, die in 1766 met 's lands schip van oorlog, de Castor,
mede naar Algiers werd gezonden om den Dey te bevredigen.
Zoowel omtrent dezen als van Jacob v an der Gon zijn
ons Beene verdere berigten bekend.
Zie de Jon g e , Gsschied. van het Ned. Zeeivez..
516, 1). V. bl. 10, 29, 374.

D. IV. St. II. bl.

GON (JAN JACOB DENIER VAN DER) trad voor het eerst
in dienst te Zoelen , in Gelderland , den 20sten October 1811,
vertrok van daar in 1814 naar , Naaldwijk , waar hij den
4den Februarij 1838 , in den ouderdom van 46 jaren , overleed.
Zijne afbeelding ziet het licht. Hij gaf uit:
Leerredenen, 's Hage 1817. 8°.
Zestal leerredenen , Amst. 1828. 80.
,

Zie de Jong, Naaml. van Both. en Suppl. ;

Muller, (lat. van

Portrett.

GONDEB.ALD zoon van A d gi 1 t II , over wien wij in
het iste deel bl. 68 gehandeld hebben , was, volgens de algemeene overlevering, van 737 tot 749 Koning van Friesland , en
overleed in dat jaar , twee onmondige zonen nalatende. Onder zijn bestuur werd het christendom vrijelijk ingevoerd. De
overlevering vvil , dat hij reeds in 739 gouden munten te
Dokkum heeft doen slaan. V olgens sommige schrijvers zou
hij in het leger van Karel de g r o o t e gediend hebben , en
den heldendood in de bergpasssen van Roncevaux hebbP gevonden ; doch daar dit in 778 zou hebben plaats gehad , is
zulks op hem niet van toepassing.
Zie Sehotanus, Friesche Hist. bl. 60 ; Sjoerds, Jaarb. van
Fried. D. I. bl. 377, 388-390. 410, 411; W agenaar, Vaderl. Hist.
D. I. M. 423 ; Kok, Vaderl. Woordenb. ; B o s s e h a , Neer& held. te
land , D. I. bl. 21 ; Eekhoff, Geschied. van Friesl. bl. 489 Arend,
Algem. Geschied. des Vaderl. D.
I. bl. 340 ; van der C h ij s , de
Munten van Friesl. , Gran. en Drenth. bl. 6.

GOODRICKE (H.) een Engelschman van geboorte , maar
te Groningen woonachtig. Zie over hem het artikel van D
dericus v an der Kemp.
GOODSCHALCK (PIETER) was den 14den April 1658 geboren , van 1696 tot 1698 Opperhoofd van Japara , en
laatstelijk artilleriemeester te Leiden.
Zie V alen t ij n , Oud en Nieuw Oosl-Ind.
bl. 280. Uit rnedegedeeide berigten aangevuid.

(Nieuwe uitgay.) D. 'III.

GOOL (JAN vAN) werd niet in 1685 , maar in 1690 of
1691 te 's Hage geboren , en genoot aldaar onderwijs in de
schilderkunst eerst van Math e u s Ter w e s t en, daarna van S i mon van der Does. Hij schilderde iandschappen met k oeijen en schapen , maar zijn werk draagt volgens bevoegde
beoordeelaars reeds blijken van achteruitgang der kunst in
koloriet , effect en penseelsbehandeling. Wel , zegt de beer
Immerzeel, bezat hij eerie zekere naauwkeurigheid , of net-
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held in zijne teekening , maar zijne treuzelachtige, scherpe
en stijve manier van schilderen en zijne porseleinachtige kleur
houden zijn kunstwerk op het peil der middelmatigheid. Hij
zou een goed schilder hebben kennen worden, indien hij den
grooten Paul us P o t t er niet had willen nabootsen , en waardoor in zijne beste en uitvoerigste stukken het aangename
de natuur ontbreekt.
Van Gool deed tweemalen eene reis naar Engeland ten
behoeve zijner kunst, en schijnt daar nog al wat geschilderd
te hebben. Vreemd nogthans is het, dat, in de door oils gebruikte schrijvers , geen ander werk van hem vermeld wordt,
clan zijn eigen portret, en geene openbare verzamelingen hier
te lande iets van hem bezitten. Hij werd in 1712 ingeschreyen als medelid der Broederschap van Pictura te 's Hage.
Hij deed zich ook als schrijver kennen door zijn werk getiteld
De nieuwe Schouburg der Nederlandsche Kunstschilders , en
Schilderessen,waar in de levens- en kunstbedryven der thans levende
en reefs overledene 8childers , die van H o u b r a ke n , noch eeniq
's Hage
ander sehryver , zijn aangeteekent , verhaalt worden ,

1750-1741. 80. 2 deelen met portr.
Van Gool deed zich ook als mingelukkig beoefenaar der
dichtkunst kennen , door de dichtregelen , waarmede hij dit
werk doorvlechtte. De kunsthandelaar en portretschilder Gerard Ho et de Jonge kwam tegen het een en ander aangevoerde in van G ool's werk op, in een Brief aan een vrient ,
behelzende eenige aanmerkingen op den Nieuwen Schouburg der
Nederlandsche schilders van J. van Goo 1, waartegen laatstgenoemde weder een Antwoord ('s Hage 1751 80.) gaf, welk

geschil nog eenigen tijd daarna voortgeduurd heeft. De Heer
S c h i n k e 1 te 's Hage is in het bezit van eene belangrijke
verzameling van twistgeschriften in deze zaak , zoo gedrukt
als in handschrift.
De afbeelding van van Gool, door A. S c h o u m a n geteek end en door J. Houbraken, in 1749 , gegraveerd, staat
voor zijn gemeld werk.
Zie Paquot, Memoir. T. II. p. 140; van Eynden en van der
Geschied. der Vaderl Schilderk. 1). II. bl. 102-104 ; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;
van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. Diehl. ; kram rn, Lev. en Werk. der Kanstsch.; Schinkel, Vera. van de Handschriften, deel uitmak. van zijne kunst- en
letterverzamel. bl. 12.

GOOR (ADoLF vAN), of Goer, Heer van Kaldenbroek ,
lid der Staten van Gelderland , was in 1579 medegezant der
Algemeene Staten bij den vredehandel te Keulen.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. VII. bl. 279; Groen van Prinsterer, Archiv. T. VI. p. 315, VII. p. 41, 172.

GOOR (ARNOLDUS vAN) , geboren te Meurs , studeerde te
Utrecht in de godgeleerdheid , werd er meester in de vrije
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kunsten en kandidaat in de godgeleerdheid, in 1635 lector
in de wijsbegeerte en den Udell Julij 1638 buitengewoon
Hoogleeraar in die wetenschap. Na eenigen tijd die waardigheid bekleed te hebben , werd hij Rentmeester, , Regter en
Leengritlier van het graafschap Meurs, werwaarts hij den 8sten
October van het laatstgenoemde jaar vertrok. Hij schreef:
Di8putationee Ethicae , Traj. 1637. 40.
Collegiunz di8putationuna philo8ophiae practicae , Traj. 1638.
Zie Burman, !Prof. Erud. p. 106 ; Voetius, Hondert-jaarige eTubel-gedacht. der dead. van Utr. vert. door le Long, bi. 77.
GOOK (JOHAN HERMAN VAN) behoorde tot eene geachte
Hervormde farnilie te Gulik , en was Ritmeester bij het regiment van den graaf van Flo dr o ff. Als zoodanig sneuvelde hij in eene ontmoeting na den slag bij Fleurus den
lsten Julij 1690. Hij was gehuwd met Anna Cath ari n a
Bouman, bij wie hij een zoon verwekte , die als Kapitein
in staatsche dienst bij Hochstadt ten jare 1704 sneuvelde , en
eene dochter,, Johanna Adelh eide, gehuwd met Nicolaas van Asten, Predikant te Schore en Vlake. lien
broeder van Johan Herman, wiens naam ons onbekend
is, was Kapitein van een regiment voetvolk ten dienste dezer
landen , terwijl een andere broeder volgt.
Zie Boekz. der gel. Wereld,

1730. a bl. 366.

GOOR (JoHAN j'IJNAND VAN),, broeder van den voorgaande,
onderscheidde zich in 1702 als Generaal-Majoor bij Ekeren
en in 1703 bij de verdediging van de linien der Bondgenooten bij Stolhoven aan den Boven-Rijn, tegen den Maarschalk
Villars. Hij volgde , in 1704 , den grooten Menno
v an C o e h o o r n op als Meester Generaal van de artillerie ,
en had in dat jaar het opperbevel over de Nederlandsche
troepen onder Marlboro u g h. Hij onderscheidde zich als zoodanig bij de inneming van de verschansingrn bij den Schellenberg nabij Donauweerd, en sneuvelde dour een musketkogel
in het oog getroffen, den 2den Julij 1704, in den slag bij
Hochstadt. Hij was vermaard om zijne heldhaftigheid , en
was om zijne talenten , dapperheid , ijver en regtschapenheid
bij M a rl b o r o u g h allerbijzonderst geacht. Hij was gehuwd
met Josina .Philip-pica de Bette.
Zie Bosscha, Need. Held. te land, D. II. bi. 276, 345, 348;
van Sypesteyn, Bijdr. voor de geschied. van het Ned. artilleriekorps , bl. 17-19.
GOOK (THOMAS ERNST VAN) werd te Breda geboren ,
praktiseerde er als advokaat en bekleedde er jaren lang den
schepenstoel; ook was hij regent van het gasthuis en curator
der Latijnsche School. Hij overleed waarschijnlijk in 1750,
en toonde van zijne jeugd of aan eerie groote neiging te
bezitten voor de geschiedenis van zijne geboorteplaats. Om
die te kennen liet hij Beene moeite onbeproefd en spaarde hij
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Beene kosten. Het resultaat van zijne onderzoekingen gaf
hij in zijn uitmuntend en hoogst verdienstelijk werk , dat getiteld is :
Be8chrijving der stadt en lande van Breda : Behelzende de
Oudheid van het Graaischap Stryen , deszelfs eerste Bewoonderen, en oude Gestalte , met een Historisch Verhael van het
Leven der Graven van Stryen, en daarop gevolgde Heeren van
Breda; enz. met platen , 's Hage , 1744. fol.
Zie H e r m a n s ,
over Noord-Grab.

Conspectus Onom. literar.

p. 22; Dezelfde , Bijdr.

D. I. bl. 232, 309-311.

GOOR (WILLEM VAN). Zie GHOIR (W.)

GOOR (. . . . VAN) was een voornaam portretschilder , die
in de tweede helft der zeventiende eeuw te Amsterdam bloeide ,
en aldaar omstreeks 1694 overleed. Zija voornaam is niet
bekend. G e r a rd R a d e m a k e r leerde hem de perspectief ,
en deze wederkeerig bij hen de schilderkunst.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.
GOOR, (PIETER WALTER VAN) werd te Antwerpen den
19den Januarij 1783 geboren , was eerste stempelsnijder aan

's Rijks Munt te Utrecht en overleed er in 1851 , na gedurende jaren achtereen , ten gevolge eener beroerte , buiten
staat geweest te zijn om eenige werkzaamheden te doen. Hij
vervaardigde de medaille voor den Admiraal van K i n s b e rg e n ; de medaille van den slag bij Quatre-Bras; die voor de
inwijding der Antwerpsche Academie van Schilderkunst ; die
voor de Staten van Brabant; die bij gelegenheid der vijf en
twintig jarige uitoefening van het leeraarsambt bij de Hervormde gemeente te Leiden , door Ds. G. J. Schacht (1835);
die ter gelegenheid der opening van den eersten Nederlandschen Spoorwe• (1839) en de zeer fraaije stempels voor de
halve- en kwartguldenstukken , ten behoeve van NeerlandsIndie , met de beeldtenis van King W i 11 e m I.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; v all
der C h ij s,
Tijdschrift voor Algem. Munt- en Penningkunde ,
D. I. bl. 713 ; K ramm,
Lev. en Werk. der Kunstsch.
GOOR (JAN WILLEM JACOBUS STEENBERGEN VAN) werd
den 30sten September 1778 te Amsterdam uit welgestelde ouders geboren. Na zoowel in de school als te huis eenig onderwijs genoten te hebben , vertrok hij op twaalfjarigen leeftijd
naar Schiedam , waar hij door zijn oom van vaderszijde , destijds rector aldaar , onderwijs ontving in het Latijn en Grieksch ,
terwijl hij zijne reeds verkregene Fransche en Hoogduitsche
taalkennis door liuisonderwijs en voortgezette studie onderhield
en vermeerderde , en zich ook op het aanleeren der Engelsche
taal toelegde.
Na een verblijf van vier jaren te Schiedam vertrok hij in
1794 naar het Athenaeum in zijne geboorteplaats. Daar hoorde
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hij als student in de letteren en regtsgeleerdheid de lessen van
Wyttenbach, Cras en van Swinden en maakte zulke
vorderingen , dat hij reeds twee jaren verder , naar het oordeel van den grooten Wyttenbach, geschikt was om naar
eene praeceptors plaats te dingen , en wel naar die te Gouda,
welke betrekking hij verkreeg en reeds in October 1796 aanvaardde.
Meer, zoo als men bet toen noemde, Oranjeklant dan Patriot zijnde , werd hij , ten gevolge der staatkundige gebeurtenissen , in 1798 van zijne betrekking ontzet , en mislukte
hem daardoor ook eene sollicitatie naar de vakante rectors
plaats te Franeker. Hij keerde alsnu naar de ouderlijke mooning terug , en meende zich op nieuw aan de studie op eene
der Hoogescholen over te geven , toen hij van eenen veel
vermogenden vriend werd aangezocht met hem , en voor diens
rekening , een reisje naar Frankrijk en Zwitserland te waken.
Na eene afwezigheid van drie maanden keerde van G o or in
het vaderland weder , begaf zich op nieuw tot de studie der
regtsgeleerdheid , deed zich in het najaar van 1798 als student te Leiden inschrijven , en werd aldaar in 1800 , na verdediging zijner dissertatio politico-juridica de lliercatura, inprimis Batavorum , tot advokaat bevorderd. Als zoodanig zette
hij zich te Amsterdam neder ; maar de praktijk ontbrak.
Door een toevalligen zamenloop van omstandigheden , voor
onze lezers van geen belang , vertrok van Goor in 1801
naar Leeuwarden , en nam daar gedurende eenigen tijd den
boekhandel waar van de Wed. Trip, welke affaire hij in
October 1802 overnam , en onder de firma van de Wed. J. P.
de Boy, geboren de Jong, met wie hij zich in het huwelijk bad gegeven , voortzette. Ofschoon die handel in den
beginne Diet vlot ging , en van Go or met les geven in de
talen in zijn onderhoud moest voorzien , had hij echter bet
geluk zijnen handel meer en meer uit te breiden en eenige
werken , bijzonder geschikt 'Voor leesgezelschappen , met goed
gevolg uit te geven.
Te midden van zijn dagelijkschen arbeid kwam de lust
voor bet tooneel, die hem reeds van zijne jeugd of bezield
had , weder boven , en , even als gedurende zijn verblijf te
Gouda, nam hij ook nu deel aan een sedert lang bestaand
liefhebberij-tooneel , waardoor hij tevens aangemoedigd werd
om eenige tooneelstukken te vertalen en uit te geven. Doch
niet alleen ondernam van Goor de vertaling van tooneelstukken , maar hij leverde die ook van een aantal goede romans en reisbeschrijviiigen , waardoor hij zich bij het lezend
publiek zeer verdienstelijk maakte, ook om de belangrijke
aanteekeningen of voorredenen die hij daarbij voegde. Om een
denkbeeld te geven van de groote werkzaamheid van v an
Go or dient , dat hij , volgens zijne eigene mededeeling , in
den tijd van zeven jaren 49 boekdeelen vertolkte , en daarbij
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tevens aan verscheidene tijdschriften , zoo beoordeelende als
andere, medewerkte.
In 1825 verloor van Goor zijne vrouw , doch hij hertrouwde
reeds den 7den Junij 1826 met S. J. Gdlam a. Zij schonk
hem een zoon en eene dochter ; maar terwi.j1 alzoo de zon
van voorspoed dit tweede huwelijk bestraalde, ging, door een
zamenloop van omstandigheden , zijn handel meer en meer
achteruit. Met geene tijdelijke middelen gezegend , vond hij
alsnog in zijnen letterarbeid het middel om zijn gezin te onderhouden , tot dat eene noodlottige gebeurtenis daaraan in
Februarij 1844 een einde maakte. Eene plotselinge beroerte
schokte dermate zijne geestvermogens , dat hij , volgens eigene
getuigenis , "zijne letteroefeningen , eens zijn lust en zijn
leven, zijn wag-en en zijn ploeg, waarmede hij voor de zijnen
en voor zich het brood verdiende, moest staken , ja geheel
opgeven."
Na gedurende eenigen tijd zijn ongelukkig lot met gelatenheid te hebben gedragen , onder toenemenden achteruitgang
en alleen door de hulp van eenige vermogende vrienden
ondersteund , verkreeg v a n G- o o r eindelijk eene plaats in
het Oude-Mannenhuis te Haarlem , waar hij zijn werkzaam
leven op den lste October 1856 eindigde. Dat leven , zoo rijk
aan teleurstellingen van allerlei aard , beschreef hij zelf, en
het is uit zijn eigen• handschrift , door hem bij zijn leven aan
een zijnen helpende vrienden uit daukbaarheid geschonken , dat
wij het bovenstaande mogten mededeelen.
Oorspronkelijke geschriften, door v an Goor zamengesteld,
zijn:
, een historisch allerlei , Leeuw. 1821. 8°. 2 deelen.
Goed en kwaad nit vroegere en latere dagen, Leeuw. 1827. 8°.
GOOR DEN OOSTERLING (JAN ADRIAAN VAN) was
Advokaat en tweede Auditeur Militair te Breda, en bevriend
met de dichteres de Lanno y. Ook was hij lid van het
dichtlievend genootschap: Kunstliefde spaart Been vlift. Behalve zijn zoo algemeen bekend grafschrift: Op een meisje
zijn er, voor zoo
in den bloei barer bekoorlijklieden gestorven,
ver ons bekend is , geene gedichten van hem in het licht
verschenen , ofschoon er nog een bundel in handschrift van
hem bestaat.
Zie van der A a, Nieuto Woordenb. van Ned. Diehl.

GOORLE (ABRAHAM VAN). Zie GORLAEUS (ABRAHAM).
- GOOS (ABRAHAM) was een kunstgraveur, die in het begin der zeventiende eeuw te Amsterdam bloeide. De vermaarde
Judo cu s H on di u s was zijn neef en leermeester. Hij legde
zich voornamelijk op bet kaartsnijden toe, waarin bij groote
bekwaamheid aan den dag legde. Hij vervaardigde en gaf behalve andere kaarten uit
Nieuw Nederlandtsch Caertboek , waarin volkomentlijeker ale
19*
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oyt to voren vertoont worden de XVII Nederlanden , soo in '1
geheel als elck besonder , met grote neersticheyt ende kosten gesneden, ende in 't licht gebracht, Amst. 1616. 4°. langw. form.
G o o s droecr dit werk, waarvan de tekst door Reinier
T elle vervaardigd was , aan de Staten-Generaal op , en verkreeg daarvoor van hen eene vereering van 120 gulden. In
1625 verscheen er een tweede druk te Amsterdam van.
Zie Pars, Naamr. bl. 86 ; Cat. van de Bibl. van Jan Schouten,
1853) bl. 25 ; K:r a in m , Lev. en Werk. der lanstsch.

Zie GOYEN (JAN VAN).
GOOIJER. Zie de personen van dien naam op GOYER.
GORCUM (CORNELIS JANSZ. VAN) was een Zeeuwsch kapitein , die in 1605 deel nam aan den togt der vloot uitgezonden , onder den Zeeuwschen Admiraal H a u 1 t ai n , om de
uit Oost- en West-Indie wederkeerende Spaansche Vloot te
veroveren. Het was bij die gelegenheid dat R e i n i er Claes z.
den brand in het kruid stak , en met zijn schip in de lucht vloog.
GOOIJEN (JAN JOSEPHSZ. VAN)

.

Zie v a n Groningen, Geschied. der Watergeuz. blz. 305, Swalue,
de Daden der Zeeuwen,

bl. 163, 164.

GORCUM (GERRIT SEBASTIAANSZ. VAN) was een kaperka-

pitein , die zich bij verschillende gelegenheden tegen de Spanjaarden dapper gedroeg. Hij stolid , terwijl alle vrijbuiters
weigerden te zeilen , den overste Son o y kloekmoedig ter
zijde , volgde hem , den 10den Julij 1568 , alleen tegen de
Spaansche vloot , die nabij Delfzijl zich ophield , en zette
den vijand met zulk een goeden uitslag na , dat hij en S on o y met vier genomen schepen en twee hulken terugkeerde.
In 1572 , nog voor het innemen van den Briel , nam hij op de
Zuiderzee, bij het eiland Marken, het Hoornsche veerschip van
Amsterdam komende. Hij wordt beschuldigd van de opvarenden
een hoog rantsoen te hebben genomen , en hen , na het ontvangen , toch gedood te hebben. Bij den aanval op Bi lly ' s
Walen op Ameland verloor hij zijn schip , en kwam er waarschijnlijk bij om.
Zie van Groningen, Geschied. der watergeuzen , IA. 305, 306;
Arend, Algem. geschied. des Vaderl. D. II. V. bl. 80.
GORCUM (JAN VAN) , ook van B r o e c h e m genaamd , was
eerst stuurman op het schip de Gouden Leeuw, waarinede, hij
met J a n Pieter sz oon Coen naar Indie vertrok. Gedurende
diens afwezigheid was hi' , met Pieter v an Ray, aan P i eter van den B r o e c k e toegevoegd, en het was als zoodanig dat hij een belangrijk deel had aan de moedige verdediging van het fort Djakatra, in 1618, en aan de stichting van
Batavia.
Hij was aldaar in 1619 eerste kapitein van het kasteel, en
werd in 1625 Landvoogd van Amboina , als opvolger van H e ndrik van Spe ult. Den 16den Junij 1628 werd hij door
Ph ilip Luca ss o on in de landvougdij vervangen, en vertrok
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ongesteld naar Batavia en van daar naar het vaderland. Later teruggekeerd voerde hij den rtaam van van B r o e c h e m,
naar eene heerlijkheid Bruchem genaamd , die waarschijnlijk
in den Bommeler Waard lag, en werd Gouverneur van de
Moluksche eilanden.
Zie V alentijn, Oud en Nieuw Oost-Ind. (nieuwe nitg.) D. I. bl.
407, 417, 428, 11). II. bl. 94, 130, 438, 446-450, D. III. bl. 87;
Nederl. Reiz. D. VI. bl. 158, 163, 171, D. VII. bl. 78, 89; Teenstra, -Overz. bezitt. bl. 605 ; de Navorscher, D. II. bl. 187, D. III.
bl. 187.

GORDON (J.) schreef:
Proces voor de waarheid tegen de Roomsche lengens , Amst.
1689. 8°.
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. I.

GORDON (A.) schreef:
La vie du Pape Alexandre VI et de son fibs Cesar
Borgia, 1492-1506. Avec les pieces originales , Amst. 1751.
8°. 2 vol.
Zie Nijhoff, Troisieme catal. de Livres anc. et modern. p. 85.

GORDON (GEERTRUYD) was afkomstig uit eene Schotsche
familie , en de dochter van Salomon Gordon, commissaris ter monstering over de regimenten Zwitsers in staatsche
dienst , en van B a rb ar en Tore q, en achterkleinzoon van
James Gordon of Letterfairie, Opper-Admiraal van
Schotland , die door zijne moeder Jane Stuart, een kleinzoon was van den Schotschen Koning Jacobus I. Zij was
de oudste van drie kinderen , en werd in 1649 te Bergen op
Zoom geboren. Zij was gehuRd met Cornelis de Graeuw,
uit welk huwelijk drie dochters sproten.
G e e r t r u y d Gordon beoefende de Nederduitsche dichtkunst , dan eens niet zonder verdiensten , dan eens beneden
die critiek. Behalve eenige hier en daar verspreide gedichten
zag van haar het Licht , waarschijnlijk na haren dood uitgegeven :
De Poozy van de gees& deugdripe jufrouw G. Gordon
de Graauw, uitgegeven tot voortplanting van de Leer der
Genade , Amst. 1710. 4°.
Zie Hoogstraten, Woordenb. ; Schotel, in Algem. Konst - en
Letterb. 1843. D. I. bl. 293, 294; van der A. a, Nieuw Woordenb.
van Ned. Diehl.

GORDON (OTTO DERCK) bloedverwant van de voorgaande ,
was Kolonel van het genootschap Pro Patria te Utrecht en
Kapitein-Luitenant van de Handvoetboog. Hij maakte zich
in 1784 en vervolgens berucht door zijne patriottische gevoelens , en werd in laatstgenoemd jaar benoemd tot een der
vier en twintig geconstitueerden te Utrecht. Bij den omkeer
van zaken , moest ook hij de gevolgen zijner handelingen
ondervonden. Zijue goederen erden verbeurd verklaard. Ja ,
,
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zoo groot was de haat, dien men hem hier en daar toedroeg,
dat in 1787 de ingezetenen der stad Rheenen hare verkleefdheid aan den stadhouder te kennen gaven door een pop van
stroo , Gordon voorstellende , openlijk , onder vreugde gejuich te verbranden. Zijn verder levenslot is ons niet bekend.
Zijne afbeelding ziet het licht. Zijne nagedachtenis leeft voort
in het gezang der Utrechtsche straatjongens, dus luidende:
1Vlijnheer Gordon is een brave kapitein ,
Hij regeert zijn volkje groot en klein.
Korot, hat ons drinken Franschen brandewije ,
Het zal ter eere van zijn gezondheid zijn.
W a g e n a a r , I). IX. bl. 22, D.
Zie Very. op de Vaderl. Hist. van
XVII. bl. 420 , D. XXIV. bl. 299; S eh otel, in 4lgem. Komi- en
Letterb. 1843. D. I. bl. 293 ; M u 1 le r , Cat. van Portrett.

GORIS (MARTEN), of, zoo als hij meermalen genoemd
wordt , M art i n u s G r eg o r i i werd in tweede helft der zestiende eeuw geboren. Hij was de zoon van Johan G o r i s te
Roermond en van N. C o x. Tot advokaat bevorderd , werd
hij reeds in 1597 tot Raad in den Hove van Gelderland
verkozen , en verwierf zich als zoodanig den lof van ijver en
trouw, voorgelicht door uitgebreide , regtsgeleerde en historische kennis. In 1625 volgde hij Gerlach van der Cap el1 en als Kanselier van Gelderland op , nam die gewigtige
bediening met veel lof waar , en was de laatste die haar bekleedde.
In die betrekking werd hij tot belangrijke commissien geroepen. Nadat hij reeds in 1610 zich bijzonder ijverig betoond
had, in het opdelven van donkere deelen van 's lands geschiedenis , vooral betrekkelijk de regten van Gelderland op Kleefsche
steden , werd hij , in 1632, met anderen naar Roermond gezonden , om , bij de reductie van het Overkwartier van Gelderland , de charters over te nemen. Het was op de reis
derwaarts dat hij nabij Grave eene beroerte kreeg, en op den
lsten Augustus 1632 overleed.
Niet alleen in staatszaken , maar ook in kerkelijke aangelegenheden werd Go r i s herhaalde malen geroepen. Bij de
godsdienst geschillen in 1618 en 1619 koos hij de zijde der
Contra-Remonstranten , en was in 1617 reeds lid van de bezending van Gelderland aan de Staten van Overijssel , om dezen tot
de toestemming in het houden van de Nationale Synode over te
halen ; en toen die Synode tot stand kwam , werd hij namens
Gelderland mede derwaarts afgevaardigd, en was hij aldaar
de eerste voorzitter der politieke gecommitteerden. Als zoodanig opende hij op den 13den November 1618 de vergaderingen met eene aanspraak , waarin hij God bad dat „Hij
met zijnen geest deze vergaderinc, wilde zegenen , opdat alzoo
alle zaken zonder eenige vooroordeelen , die wel somwijlen van
,
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huis plagten medegebragt te worden , matiglijk , soberlijk , en
in des Heeren vreeze voorgestelt , verstaan en besloten zijnde,
met de hoope der Heeren Staten en de begeerte aller ingezetenen mogten overeenkomen , en dat men al het yolk met
toejuiching en vrede mogt booren zeggen dat het hart van
de kerk der geloovigen en der ingezetenen weer een was geworden enz." Hij zelf schijnt dien vromen wensch weinig indachtig te zijn geweest ; want bij de verdere beraadslagingen
kreeg hij het al spoedig met de Remonstranten te kwaad , en
was hij een hunner voornaamste tegenstanders , die zijn gezag
meestal met bitterheid en scherpheid gelden deed. Op den
9den Mei 1619 sloot hij de vergadering met een gebed en
dankzegging niet alleen aan God „voor zijne !wipe aan de
Synode bewezen , waardoor zijne waarheid van de dwaling en
tuimelgeest, die de herders zijns yolks zoo lange hadden bezeten , en zijne kerke zoo zwaarlijk had benaauwd en schier
ten ondergebragt , was gered" maar ook aan de buitenlandsche
godgeleerden, voor den bijstand die de Synode van hen had
ontvangen „betuigende dat de Heeren Staten deze dienst en
weldaad aan de vorsten en overheden , die hen werwaarts hadden gezonden , iltfjd met dankbaarheid zouden erkennen."
Het stoffelijk overschot van Goris rust in de groote of
St. Eusebius kerk te Arnhem , waar een deftig grafschrift
zijnen lof verkondigde , zijnde nu zijne grafzerk of verdwenen of
door de planken vloer bedekt. Hij was gehuwd met J o sin a
Lamers, bij wie hij twee zonen verwekte , waarvan er een
volgt.
Zie Brandt, Hist. der Reform. D. II. bl. 848, D . III. bl 18 ,161
162, 189, 245, 247, 251, 282, 525, 526, 558, 610, 611; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 384, 385, 1). II. bl. 584, 585;
B o u m a n , Gesehied. der Geld. Hoogeschool , 1). I. bl. 55 ; Nijhoff,
D. X. bl. 102, 123.
Bijdr. voor lTaderl. Geschied. en Oudh.

GORIS (LAAIBERTus), zoon van den voorgaande, werd te
Arnhem , minder waarschijnlijk naar anderer opgave te Nijmegen geboren. De studie der regtsgeleerdheid gekozen hebbende,
bezocht hij onderscheidene akademien van Opper-Duitschland
en Frankrijk. Het blijkt niet waar hij zijnen doctoralen graad
behaald heeft , maar de roem zijner kundigheden verwierf hem
spoedig eervolle betrekkingen. Op den 3lsten Mei 1625 trad
hij als Hoogleeraar der regten en practische wijsbegeerte te
Harderwijk op ; doch niet lang mogt die school zich in zijne
kunde en ijver verbeugen , daar hij , nog voor genoemd jaar
ten einde was , tot Syndicus of Pensionaris van Nijmegen
werd aangesteld , en (Juratoren der school genoodzaakt waren
hem , hoe ongaarne ook , het verlangde ontslag te geven.
Als Syndicus van Nijmegen stond Goris in groote eere
en aanzien. Namens het Nijmeegsche Kwartier werd hij den
Igen November 1650 tot Curator der Geldersche Hoogeschool
benoemd. Maar ook als zoodanig was hij ijverig werkzaam
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om voor de stad zijner inwoning de instelling te verwerven ,
die Harderwijk bezat. Dat liefde voor de wetenschappen de
drijfveer in dezen was , nemen wij gaarne aan , maar ontkennen tevens , dat hij daarbij refit en billijkheid aan zijne zijne
had. Hoe dit zij , hij rnogt de vervullirig zijner pogingen niet
beleven , ofschoon de stad Nijmegen het voornamelijk aan
dezen te danken had , dat daar eene Illustre-school werd opgerigt.
Met roem overladen daalde Lamb e r t u s Goris ten grave.
Hij stierf te Nijmegen den 18den , of volgens anderen den
20stell Junij 1651. Niet alleen als regtsgeleerde verwierf hij
zich grooten lof, maar ook als Latijnsch dichter maakte hij zich
naam ; en hoezeer zijne verdiensten door zijne tijdgenooten
op hoogen prijs werden geschat blijkt daaruit , dat hem voor
de zamenstelling zijner Commentarien op het gereformeerde
Landregt van Veluwe en Velu•e-zoom eene vereering van
duizend gulden werd toegelegd.
De regtsgeleerde werken door L a m b e r t u s Goris geschreven , waarin hij zich voornamelijk jegens de vaderlandsche regtsgeleerdheid verdienstelijk maakte, zijn getiteld :
Commentarius ad L. observandum D. de officio Praesidis,
Arnh. 1632. 8°. ; herdrukt aid. 1635. 4°.
.,Idversariorum juris subcesivorunz prodomus, in quo sparsim
illustrandae consuetud. Gelr. et Zutph. specimen proponitur ,
Noviom. 1632. 8°.
4dversariorum juris subcesivorum traclatus IV. quibus ultra
F r e d e r i c i a Sande commentationem de efestucatione, accessere Annolata perpetya, quibus non solum consuetudines Gelriae et Zzeiohaniae sed etiain Brabantiae , .Hollandiae , ac tothis prop_mot:um Belgii et Galliae mores ac consuetudines
illustrantur, 2de druk. Arnh. 1635. 4°. 3de druk ald. 1651.
4°; 4de druk aid. 1685. 4°, Brux. 1687. 40.
Commentarius ad consuetudines Velaviae, Arnh. et Noviom.
1645. 4°. ; herdr. te Nijmegen 1664. 4°. , te Arnh. 1664. 4°.
Als Latijnsch dichter leeren wij Goris kennen door zijn
Carmen hendecasyllabum de laudibus Noviomagi, urbis Geldriae
&walla primariae, betwelk achter de Chronilk van de stud der
Batavieren enz. door Johannes Smetius (Nijmeg. z. j.
8 0.) en achter diens azintiguitates Neomagenses gevonden wordt.
Zie Schra ssert , Beschrijv. van Harderw. D. I. bl. 79; S metius,
bl. 195; (van Hasselt) Quartierl.
Chron. van de stad der Batay.
.4cadem. to Nijmeg. bl. 3. Arkstee, 1Vijmegen enz. bl. 9; Foppens,
Bibl.' Belg. p. 798, 799; Ferwerda, Cat. nnivers. D. I. St. H. bl.
396, 397; Saxe, Onom. Liter. T. IV. p. 390 ; Nijhoff, Bijdr. D.
IV. bi . 306 ; Boaman, Geschied. der Geld. Hoogesch. D. 1. W. 55,
150, 256, D. II. bi. 609, 644; Kist en Royaards, Arch. voor
Kerk. Geschied. D. IV. bl. 159, 177, 179.

GORIS (JoHANNEs), waarschijnlijk een bloedverwant van
de voorgaanden , werd in 1669, in de plants van Pieter
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Van G o d e w ij c k , Praeceptor van de Latijneche school te
Dordrecht , en kwam als zoodanig in 1671 aan bet hoofd der
derde klasse. Hij vertrok in 1681 naar Utrecht en werd later
Praeceptor te Amsterdam. Hij wordt genoemd „een groot opbouwer zoowel van de Hollandsche als uitheemsche talen. '
David van Hoogstr at e n wijdde hem twee Latijnsche
elegien. Men heeft van hem :
H. de Groot, Nederlandsche jaarboeken en Historien sedert
he jaar 1555 1609 , met de Belegering der stadt Grol , als ook
het Tractaet van de Bat. Rep. en de Vrife Zeevaart, met
aanteekeningen , het Leven des Schrifver8 , Registers en platen,
vertaelt door J. G o r i s , Amst. 1681. fol.
-

Zie Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk.
Schote1, de Illustre school to Dordr. bl. 105, 106.

D. II. bl. 48;

GORIS (GERARD) behoorde misschien tot het geslacht van
de voorgaanden , was te Leiden in bet begin der achttiende
eeuw een geleerde arts , die genoemd worth Doctor van Rijnland,
practiserende te Leiden. Tot tweernalen toe kwam hij te Harderwijk in aanmerking voor bet hoogleeraarsambt ; eens voor
dat in de wijsbegeerte en de tweede keer voor het professoraat in de geneeskunde. Hij schreef:
Medicina contempta , Lugd. Bat. 1700. 4°.
Les Delices de la campagne a l'entour de la ville de Leide ,
contenant un abrege historigue des anciens Bataves etc. avec une
description de la Rhinlande etc. Leide, 1712. 8°. avec 12 gray.
Zie F er;erd a, Catal. univers. D. I. St. II. bl. 397 ; Catal. van
D. II. bl. 120;
de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letlerk. te Leid.
Boman, Geschied. der Geld. D. I. bl. 57, D. II. bl. 58, 63.

GORIS (GASPAR of CASPARUS) welligt mede een bloedverwant
van de genoernde personen van Bien naam , was sedert 1615
Praeceptor der vijfde school te Dordrecht en sedert 1718
mede bite liothecaris aldaar. Hij werd in 1720 tot Conrector
benoemd , welk ambt liij waarnam tot aan zijn dood, die den
26sten September 1730 plaats had. Hij schreef:
't Begin en ingang alter menschen in de wereld, Leid. 1707.
8°. met pl.
Verhandeling over de pest-ziekten , Amst. 1711. 8°.
Van de Venus. ziekte , Leid. 1714. 8°.
"'rip tegen dank , Leid. 1714. 8°.
Leid. 1725. 8°.
Het kind van weelde , of vrucht en ontucht ,
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1720. a. bl. 478, b. bl. 228, 1730. b.
bl. 347 waar hij Caspar Jan genoemd wordt; van Abkoude,
Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St.I.II1; Schotel, de Illustre school
to Dordr. bl. 161, 162.

GORKUM (HENDRIK TAN), ook van Go ri chem en v a n
G o r n i c h e m , werd te Gorkum geboren , en naar die stad genoemd , tegen het einde der veertiende eeuw. Na de voleindiging zijner studies verkreeg hij , in 1418 , de doctorale
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waardigheid in de godgeleerdheid te Parijs, en vertrok in bet
volgende jaar naar Keulen , met oogmerk om aldaar nuttig te
zijn aan de pas oprigte Universiteit. Hij huurde er een huis,
begon er de wijsbegeerte te onderwijzen , en was van het jaar
1420 tot '1431 de eerste regent van het Collegium Montanum.
Hij werd ook Dotnheer van het kapittel der heilige U r s u 1 a,
en eindelijk Onderkanselier der Hoogeschool. De tijd van zijn
overlijden is ons niet bekend.
Bebalve een aantal handschriften , die van van Gorkurn
zijn bewaard gebleven , schreef hij de volgende werken , waardoor hij zich kennen deed als een bekwaam wijsgeer en ijverig
voorstander der .Roomsch e Kerk :
Conclusiones et Concordantiae Bibliorum ac Canonum in libros. Magistri Sententiarum , additis ad distinctiones singulas
Summariis: itemgue erroribus Magistri, Parisiis et in Anglia
damnatis , Basil. 1489. fol. Herdrukt te Keulen 1502. fol. ,
1513. fol. , te Venetie 1506 fol. en nogmaals te Keulen met
veranderaen titel 1516. fol.
Commentarius , seu positions in libros Aristolis de coelo
et mundo , Colon. 1501.
Quaestiones metaphysicae de ente et essentia, Colon. 1502.
Tractatus de casibus , seu caeremoniis ecclesiasticis , Colon.
1503. 4°.
Colon. 1503. 4°.
Tractatus de celebritate festorum ,
Contra Ilussitas et Bohemos , Colon. 1503.
De Superstitionibus ; in het 3de deel van Malleus .31aleficarum , Lugd. Bat. 1669.
in hetzelfde
De modo conjurandi et ejiciendi Daemones;
werk.
Opus collativwn de guadam puella quae olim in Francia
eguitavit; in het 2de deel der werken van Gerson, Parijs
1606. fol.
Zie Sweertius, Ath. Beig. p. 328, 329; looppens, Bibl. Bely.
p. 446, 447; Paquot, Memoir. T. 1. p. 213, 214; Glasius, Godgel. Nederl.

GORKUM (JOHANNES VAN) zoon van Willem van Go rk u m en in de stad van dien naam geboren. In de Hervormde
leer opgevoed , ging hij tot de Roomsch Katholieke godsdienst
over, werd Priester in de orde der Presbyters te 's Hertogenbosch en overleed als zoodanig den 29sten October 1628. Zijn
sterfjaar wordt door sommigen verkeerdelijk in 1618 en 1623
gesteld. De volgende werken zien van hem bet licht:
Explicatio Mystica in Cantica Canticorum,
Antv. 1610. 8"
Den Gheestelycken Schildt aller Catholycken teghen het da,ghelycx opwerpen oneer Wederparlye , seer beguaem 't samen vergadert uyt de H. Schriftuere ende Oudtvaders der Heiligher
kercke. Hier achter is noch bij ghevoecht een Verclaringhe
Antw. 1610. 12° ; 3de
van de twaelf Art,yckelen des Gheloofs.
vermeerderde en verbeterde druk, 's Hertogenb. 1616. 12°.
,
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Het Gheestelyck huwelyck tusschen Godt en de menschelycke
nature , 's Hertogenb. 1611. 12°.
Den Geestelycken Bloem-Hof , inhoudende veele schoone leeringen van de Deuchden te beminnen, ende d' Ondeuchden te haten , met vragen en de antwoorden verciert wt verscheide plaetsen bij een vergadert ende ghestelt b ordre van
A. B. C. 's
Hertogenb. 1613. 12° met plat.
Der Zieken troost , 's Hertogenb. 1614. 16°.
Gheestelycke Verclaringe, ofte Uitleggin,qe op Cantica Canticorum , 's Hertogenb. 1616. 12°.
S:pieghel der volmaaekte kennisse , Antw. 1618. 12°.
Epitome Commentariorum G u i 1 e 1 m i E s t i i S. Theol. Doctoris et Cornelii a L a p i d e e Soc. Iesu Theologi, in omnes
D. Pauli Epistolas , per J. a G o r c u m Presb. collecta,
Antv. 1619. 12°. Herdr. Leuv. 1754. 8°. en verkort uitgegeven te Leid. 1623. 8° , en te Parijs 1623. 8°.
.Epitome Librorum R. P. Jacobi A 1 v a r i de Par, SocieAntv.
tatis elm, de Vita Spirituali , (pique per ectione ,
1620. 12°.
De innighe Alleen-sprake des Eerw. Br. Gerlacus P et e r s s e n , Regulier tot Windesim. Overgestelt wt den Lat. in
Duyts , door N i c a s. van Heese, Minnebr. tot Gorcurn ende
Martelaer in den Briel. .Ede an neerstelyck ghecorrigeert
door Jan van G o r c u m , Priester tot 's Hertogenbosch , ald.
1621. kl. 8°. met plat.
Zie Sweertins, _Jaen. Belg. p. 431; Foppens, Bibl. Belgica,
p. 648, 649; Paqnot, Memoir. T. I. p. 17; Cat. van de Bibl. der
Maatsch. van Nederl. Letterk. te Leid.
D. II. bl. 448.

GORLAEUS (ABRAHAM) of van Go orle, werd te Antwerpen in 1549 geboren , en maakte zich vermaard door zijne
keurige en uitgebreide verzamelingen van gedenkpenningen
en andere zeldzaamheden. Hij zette zich te Delft met der
woon neder,, en leefde daar ambteloos tot aan zijnen dood ,
die op den 15den April 1609 plaats had. Zijne erfgenamen
verkochten zijn kabinet aan Rend ri k , Prins van Wales ,
zoon van Jacobus, Koning van Engeland.
Gorlaeus schreef:
Dactyliotheca, sea annulorum sigillorumque , quorum apud
priscos tarn Graecos quam Romanos usus , ex ferro , aere, argent°, et auro promptuarium , Norimb. 1600. 4°. lste deel.
Het tweede deel had tot titel:
Variarum Gernmarum , quibus antiquitas insignando uti solita , sculpturae , Lugd. Bat. 1625. 4°'
Jacobus Gronovius bezorgde in 1695, te Leiden in
4°. , eenen nieuwen druk van dit werk.
Thesaurus numismatum Romanorum aureorum , argenteorum et
aereorurn ad familial aeternae urbis spectantium usgue ad A ugusti obitum, cum expositione eorundem, Lugd. Bat. 1608.
fol.
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Na den dood van Go rlaeus gaf Pertus Bertius van
hem uit Paralipomena Numismatum, doch wanneer en waar
dit geschiedde is niet bekend.
De afbeelding van G o r l a e u s ziet het licht in het eerste
der van hem opgenoemde werken. Zijne zinspreuk was Virtua
nobilitat (Deugcl adelt).
Zie Sweertius, Aiken. Belgicae, p. 87 ; Foppens, Biblioth. Belg.
p. 1, 2; van Bleyswijck, Beschrijv. van Delft, bl. 585, 586, 841;
van Loon, Ned. Historiepenningen, D. I. bl. 537; Saxe, Onom.
Liter. T. IV. p. 125, 126; Hoogstraten, Woordenb.; Biograph.
univers. T. VIII. p. 339.

GORLAEUS (DAVID), welligt een bloedverwant van den
voorgaande , leefde in het laatst der zestiende en in het begin
der zeventiende eeuw en werd te Utrecht geboren. Hij beoefende de wijsbegeerte , en na zijn dood zag van hem het
licht:
Exercitationes Philo8ophicae, quibu8 Philosophia theoretics
fere universa discutitur , et plurima ac praecipua Peripatelicoruin dogmata evertuntur, , Lugd. Bat. 1620. 8°.
Idea Physica, Ultr. 1651. 12°.
Zie Sweertius, 4th. Belg. p. 105 ; Burman, Traject. Erud.
106, 107.

p.

GORXICHEM (JOHANNES VAN). Zie GORKUM (JOHANN ES VAN).
GOROPIUS (JonANNEs). Zie BECANUS (JOHANNES GoRoPius).
GORT7R (FoEKE), te Sappemeer,, was omstreeks 1790
Commissa is bij het Doopsgezinde kerkgenootschap. Hij schreef
en gaf uit
Handlei4 ng tot het onderivijs van jonge lieden in de godsdienst, Gron. 8°.
Zie de j onge, Naaml. van .Boek.; Blau pot ten Cate, Geschied.
der Doopsgez. in Gron. enz. 1). I. bl. 135, 139, 1). II. bl. 159.

GORTER (JOHANNES DE) werd te Enkhuizen den 19den
Februarij 1689 geboren. Reeds vroeg was de beoefening der
heelkunde eene zijner meest geliefkoosde bezigheden, en die zucht
Dam toe, naarmate bij in zijne geboortestad hare eerste beginselen geleerd had en vervolgens het onderwijs daarin mogt
ontvangen van Tjailing van der Hout: destijds zeer geacht heelmeester te Haarlem. Dat onderwijs maakte hij zich
zoozeer ten nutte , dat hij , op negentienjarigen leeftijd , toegelaten werd zich in zijne geboorteplaats als heelmeester neder
te zetten.
B o er have 's beroemde naam aan Leidens 's Hoogeschool
lokte den jeugdigen heelmeester uit zich der geneeeskunde vender toe te wijden. Maar vooraf moest hij zich daartoe op de
Grieksche en Latijnsche taal toeleggen. Hij kwam die moeijelijkheid spoedig te boven , vverd in October 1709 t2 Leiden
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als student ingeschreven , en besloot zijne driejarige studie op
den 30sten Junij 1712 door eene eervolle promotie op zijne
Dissertatio de Obstructione (Lugd. Bat. 1712).
Hij zette zich vervolgens als geneesheer in zijne geboortestad neder, en oefende daar niet alleen gedurende dertien
achtereenvolgende jaren de geneeskunde met roem uit , maar
bleef ook ijverig voortgaan om dieper in te dringen in de
geheimen dier wetenschap. Ook de wis- en natuur-, werktuigen waterbouwkunde vonden in hem een loffelijkl beoefenaar.
Hij vond onder anderen een middel uit , om de zandplaten
weg te maken welke voor de poorten der stad in de Zuiderzee waren , vervaardigde eene schaal , waardoor hij in staat
was het menschelijk ligchaam , onder verschillende omstandigheden , te wegen , en maakte in 1725 de daarmede genomene proeven openlijk bekend , ofschoon het genoemde middel thaws niet bekend is.
Op aanbeveling van zijnen leermeester Boerhav e werd
bij den 13den Junij van laatstgenoemd jaar te Harderwijk als
gewoon hoogleeraar in de geneeskunde benoemd, en hem teyens het onderwijs in de kruid- en scheikunde opgedragen.
Na eenige weifeling nam hij deze beroeping aan , en , verbond
zich , op den dag dat zijne aanstelling verjaarde , met eene
plegtige rede aan de Hoogeschool , die hem den 15den October 1726 het Doctoraat in de wijsbegeerte opdroeg.
Spoedig na zijne komst te Harderwijk ook tot Archiater
benoemd , bleef de G o r t e r gedurende 29 jaren in zijne veelvuldige bedieniugen werkzaam. Hij was voorwaar een sieraad
der Hoogeschool , die in zijnen tijd eenen trap van bloei bereikte , welke zij nimmer te voren gekend had. Curatoren dezer instelling , 's mans verdiensten op hoogen prijs stellende ,
benoemden in 1743 zijnen zoon , van wien nader , tot verligting van des vaders taak , tot buitengewoon Hoogleeraar in
de kruidkunde , terwijl deze later, nevens zijn vader , ook gewooll Hoogleeraar in de genees- en kruidkunde werd.
Algemeen geacht en gezien , door geheel Europa beroemd ,
en briefwisseling houdende met de voornaamste geleerden van
zijnen tijd , scheen het of de Go r ter zijne dagen te Harderwijk zou eindigen. De V oorzienigheid had het evenwel anders
bepaald. De roem zijner kunde was zelfs bij Elisabeth,
Keizerin van Rusland , bekend geworden , en toen diens getrouwe lijfarts , Her manus Kaau Bo er have, overleden
was , werd zij te rade om de G or ter en zijn zoon in diens
plaats te benoemen. Op de meest aanlokkelijke voorwaarden
werd hun die benoeming aangeboden , en de zoon aanvaardde
terstond de hem opgedragene waardigheid ; maar de vader,
nu bijna 65 jaren oud , aarzelde haar , wegens zijne klimmende
jaren en wankelende gezondheid , aan te nemen. Het was hem
zwaar het vaderland , dat hij lief had, en de Hoogeschool ,
die hij zoo lang met eere had gediend , te verlaten. Maar
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dringender werden de aanbiedingen der vorstin en voordeeliger de voorwaarden, die men hem aanbood. Eindelijk liet
de G o rt e r zich overhalen , en welke pogingen Curatoren der
Akademie ook mogten aanwenden , niets kon meer baten , en
met droefheid zag men den geliefden leermeester , stadgenoot
en vriend den 15den Augustus 1754 met de zijnen , uitgenomen een zoon en eene dochter,, de reis naar Petersburg
aannemen.
Ofschoon met hevige stormen geworsteld te hebben , kwam
de Gorter met de zijnen aldaar den 12den September aan ,
waar hem eene vereerende ontvangst te wachten stond. Hij
deelde met de zijnen rijkelijk in de gunst zijner rnagtige
meesteres , aan wier welzijn hij en zijn zoon met zorg werkzaam waren. De toenemende zwakheid van de Gorter, het
verlies zijner dierbare gade , Susanna van B a s s e n , en
de wensch om zijne laatste levensdagen in het vaderland gerust en ambteloos door te brengen , deden hem , na een verblijf
van vier jaren te Petersburg, zijn ontslag verzoeken. Dit wend
hem eervol geschonken , en den laatsten September 1758 zette
hij weder den voet op Nederlandschen Modem. Nog bijna vier
jaren mogt hij zich in eene eervolle rust verheugen , beurtelings zich ophoudende , in de nabijheid zijner kinderen te
Amsterdam , te Enkhuizen en te Wijk bij Duurstede , tot
dat hij in laatstgenoemde plaats , den 11den September 1762,
in de armen van zijnen onlangs uit Rusland wedergekeerden
zoon David ontsliep , nadat hij , zegt de Hoogleeraar B o um a n , steeds als edelaardig mensch , als geleerd en menschlievend arts , als innig gemoedelijk en geloovig Christen , een
voorbeeld gegeven had , hetwelk nog sprak , toen hij reeds gestorven was.
Johannes de Go r t e r was lid der Keizerlijke Leopoldinisch-Carolonische Academie der Natuuronderzoekers , van de
Petersburgsche Academie van Wetenschappen en lid van de
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. Wij achten het
geheel onnoodig hier in het breede uit te wijden over de verdiensten van de G o r t e r ten opzigte der geneeskundige wetenschappen. 's Mans zoon heeft , in een belangrijk levensberigt , voor een van zijn's vaders werken geplaatst , hulde
gedaan aan die verdiensten , en aangetoond wat zijn vader
voor de Hoogeschool , de mensal heid en de wetenschappen
geweest is. Daarnaar verwijzende , laten wij hier eene opgave
volgen van de G o r t e r 's geschriften , waaromtrent in het
levensberigt van den zoon breeder berigten te vinden zijn :
De Secretione humorum e Sanguine, cum fig. Amst. 1727. 4°.
Oratio inauguralis de dirigendo studio in Medicinae praxi,
Leid. 1727. Pasive de tabb. pro discipl. med. concinnandis ,
tay. 1751.
Gezuiverde Heelkonst ter onderwijzing van den leerenden en
kunstoefenenden Heelmeester , Leid. 173 1. 8°.
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Lugd. Bat.
Oratio de praxis med. repurgatae certitudine,
1731. Patay. 1751.
Oratio de animi et corporis consensione mirabili , tam in
secunda , quam adversa valetudine, Lugd. Bat. 1731.
Beschryving van de algemeene doorgaande ziekte ,
Amst.
1733. 4°.
Morbi epidemici brevis descriptio et curatio:,
Hard. 1733.
Patay. 1751.
De Perspiratione insensibili Sanctoriana Batava, Lugd. Bat.
1725. 4°; herdrukt vermeerderd ald. 1736. 4°.
Compendium medicinae in usum exercitat. domest. digeslum,
Lugd. Bat. 1731-1737. 4° 2 vol.
Exercitationes medicae qualuor , Amst. 1737. 40 .
Medicina Hippocratica exponens aphoriemos Hippocratis ,
Amst. 1739-1742. 4° 7 vol. ; Pad. 1747. 4°, 1753. :4°. Amst.
1754. 4°.
Medicinae Dogmatica,- de Delirio , Vertigine ac Tussi , Harderov. 1741. 4° , Patay. 1751. 4°.
Chirurgia repurgata , ab auctore recensita
etc. 41ccessit
materia medica Chirurgiae repurg. accommodata,
Lugd. Bat.
1742. 4°. Dit werk werd door Hendrik K orp, Chirurgijn
en later Geneesheer te Amsterdam vertaald onder den titel
van:
Nieuwe gezuiverde Heelkonst , Leid. 1746: 8° ; 3de druk
Amst. 1762.
Gezuiverde geneeskonst , of kort Onderwys der meeste inwendige ziekten ten nutte van Chirurgijns, die ter Zee of Velde
dienende , of in andere omstandigheden, zig genoodzaakt vinden
dusdanige ziekten to behandelen ,
Arnst. 1747. 8 °. ; 3de vermeerderde druk aid 1761. 8°.
Kort vertoog of aanwysing hoe en waar de sluitband der
kraamvrouwen moet gelegt worden enz. Amst. 1744. 80. ; herdrukt te Amst. 1752. 8°.
Exercitatio medica pinta de actione viventiunz particulari,
Amst. 1748. 4°.
Praxis medicae systenza, Hard. 1750. 8°. 2 vol. vermeerderd en verbeterd , en met een levensberigt des schrijvers
door den zoon zamengesteld , herdrukt. Hard. 1767. 8°.
Methodus dirigendi studium medicum, Hard. 1753. 4°
Formulae medicinales cum indice
Amst. 1755. 8 0.
Kort begrip der 1'roedkunde of korte beschrijving der zaken,
welke door eene vrouw moeten gekend worden , eer men haar
mag toelaten het ambt als Vroedvrouw waar te nemen,
Amst.
1786. 8°.
De mogelijkheid van het eeuwiydurend werktuig te kunnen
maken aangeloond ; in de Verhandel. der Haarl. Afaatsch. D.
VIII. St. I. bl. 221-256.
De afbeelding van de Gorter ziet het licht. Behalve zijn
oudste zoon David, die volgt , verwekte liij nog vier kinde,
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ren. De oudste van dezen was T he odorus; in 1720 te
Enkhuizen geboren, werd hij den 19den December 1739 te
Harderwijk, bij monde van zijnen vader, tot geneesheer be- ,
de cophosi et hypo- vorde,na ig erdsta
cophosi. Vele jaren fang was hij in zijne vaderstad arts en
schepen. — De jongste zoon van Johannes de G-o rter,
Hermanus Boerhave de Gorter, aldus naar zijns vaders grooten leermeester genoemd , werd. te Harderwijk in
1732 geboren , en aldaar den 20sten September 1751 gepromoveerd , na verdediging eener dissertatie de lacte et lactatione. Hij vergezelde zijn vader naar Rusland , was later geneesheer te Amsterdam , lid van de Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem en lid van het Bataafsch
Genootschap te Rotterdam.
Zie Boekz. der gel. IVereld, 1725. a. b1. 108, 1726. b. bl. 250;
van Abkoude, Naamr. van Ned. Boek. D. I. St. I. III. IV. V;
Ferwerda, Naaml. van Boek. I). I. St. I. IA. 170; Dezelfde, (,'at.
Univ. 1). I St. II. bl. 397, 398, St. VII. bl. 295; Nieuwenhuis,
IVoordenb. ylanh.; v an Kampen, Geschied. der Ned. Lett. en Wetensch. D. II. bl. 328, 337, 348, die evenwel de zoon met den vader
verwart; Collot d'Escury, Roll. roem. D. VI. St. II. Bijl. B. bl.
40 ; B o u m a n , Geschied. der Geld. Hoogesch. D. I. bl. 347, 348, D.
II. bl. 67, 99, 100, 106, 120, 183, 185, 206, 225, 603, 607;
M u 11 er , Cat. van Portrett. ; Hae s e r , Leerb. van de Geschied. der
geneesk. bl. 713, 773, 888, 898; De Navorscher, 1). V. bl 303; Kron.
van het Hist. Gen. te Utr. D. IV. bl. 147.

GORTER (DAVID DE), oudste zoon van den voorgaande ,
werd den 30sten April 1717 te Enkhuizen geboren , studeerde
in de geneeskunde aan de Harderwijksche Hoogeschool , promoveerde er in 1734 met eene disputatio de Aphorismi
Hippocratic, en werd in 1737 tot Doctor der wijsbegeerte
bevorderd , na verdediging zijner Disputatio de necessitate
physices in Medicina. Hij oefende de praktijk niet uit , maar bleef
aan de geneeskunde toch zijne studien ijverig wijden, en zag
zich in 1742 te Harderwijk tot Lector der geneeskunde bevorderd , en in het volgende jaar tot buitengewo -on Hoogleeraar in de kruidkunde benoemd , tot welke laatste wetenschap
hij eene bijzondere liefde had aan den dag gelegd , welke door
het verblijf en den vriendschappelijken omgang van den grooten Linnaeus, die zich eenigen tijd te Harderwijk ophield ,
niet weinig was aangewakkerd. Hij deed als zoodanig den
lsten Julij 1744 ziine eerste akademische rede , en twee jaren
later beklom hij denzelfden katheder, , nu met den rang van
gewoon Hoogleeraar der genees- en kruidkunde , welke benoeming hij te danken had aan een beroep tot Hoogleeraar
der geneeskunde te Herborn en Physicus van het graafschap
Dillenburg, waarvoor hij toen evenwel bedankte.
In het levensberigt van zijnen vader hebben wij gezien dat
hij met hem , in 1754 , als lijfarts van Keizerin Elisabeth
naar Petersburg vertrok. Nog bijna Brie jaren na zijns waders
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vertrek bleef hij zijne aanzienlijke betrekkingen aan bet Hof
der Keizerin bekleeden , tot dat hevige jichtpijnen ook hem
deden besluiten de terugreize naar het vaderland aan te nemen.
In Augustus 1761 betrad hij weder den Nederlandschen
grond , en zette zich te Wijk bij Duurstede neder. Zijn verblijf aldaar was evenwel van korten duur; weldra aanvaardde
hij een tweeden togt _naar Rusland , waarvan hij in 1764 terugkwam. Nu vestigde hij zich an6.ermaal te Wijk bij Duurstede, doch verhuisde in 1778 naar Zutphen , waar hij zijn
roemvol en verdienstelijk leven op den 3den April 1783 eindigde. In het begin van 1788 hood zijne weduwe , Mari a
Elizabeth Schulz, naar den wensch van Karen echtgenoot ,
een Herbarius siccus ten geschenke aan de Hoogeschool aan ,
waarin omtrent 2000 planten voorkwamen , voor welk geschenk
Curatoren der Hoogeschool hunne erkentelijkheid betuigden
met een aanzienlijk stuk zilvers , ten bedrage van 100 dukatons.
De afbeelding van David de Gorter ziet ook het licht.
Hij schreef :
Materia medica, exhibens viriwn meclicamentorwn simplicium
catalogus, in tres libros divisa , Ainst. 1740. 4°. (Door sommigen verkeerdelijk het work van den vader genoemd).
Flora Gelro Zutphanica , Hard. 1745. 8° ; herd. vermeerderd
ald. 1757. 8°.
Orationes duce inaugurales de primo Aphorismo Ilippocratis,
(Tijd en plaats van uitgave onbekend).
Flora Ingrica , Petrop. 1761. 8°.
IV. Hard. 1752. 4o.
Oratio funebris in obilwn Gulietmi
Flora Belgica, Traj. ad Rhen. 1767. 8°. met twee Supplementen , in 1768 en 1771 ald. verschenen , vermeerderd.
Waarneiningen over de luchtsgesteldheid te Petersburg
in
1761 en 1762 ; in de Verh. van de Holl. Maatsch. to Haarl.
D. VI. st. 2. bl. 61, 69.
Mededeelinq over Jerem. XVII. 6 en XL VIII. 6 ; in dezelfde
Verh. D. XV.
Beschrilving van een bloem-horologic, in de Verh. van het
1776. D. I.
Bat. Gen. der proefonderv. wijsbeg. te Rott.
Harl.
Flora VII Provinciarum Belgii Foederati indigena ,
1781. 8°; Traject. ad Rhen. 1814. 8°.
Leer der Plantkunde , Amst. 1782. 80. lste deel.
-

Zie Boekz. der gel. Wereld, 1743. a. bl. 697 , 1744. b. bl. 91 , 1745.
a. bl. 716, 1746. a. bl. 720 , b. bl. 106 ; _dank op het Woordenb. van
Nieuwenhuis, artik. Joh. de Gorter; Collot d' Escury, Holl.
roem , D. VII. bl. 336, 337 ; Bo um a 1, Geschied. der Geld. Hoogesch.
D. I. bl. 336, D. 11. bl. 109, 153, 183, 225, 238, 606; Muller,
Cat. van Porirett. bl. 97, 396 , alwaar zijn sterfjaar verkeerdelijk in
1781 gesteld wordt.
GORTER (HERMANNUS BOERHAVE DE). Zie van hem het

slot van het artikel zijns vaders Jo h a n n e s de G o r t e r.
GORTTER (WILLEM DE) leefde in de zestiende en in bet
begin der zeventiende eeuw. Hij was lid , naisschien factoor, ,
20
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der rederijkerskamer te Mechelen , welke stad hij om zijne
protestantsche gevoelens verliet en zich ergens in Holland
nederzette. Zijne sonnetten en balladen zijn opgevuld met den
lof van Willem I, Maurits en Marnix van St. Ald ego n d e. Zijne zinspreuk was : Naer tsier komtt tsoet.
Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht.

GOSL1NGA (TJEPKE VAN) , afkomstig uit een oud adellijk Friesch geslacht, was de zoon van F e ij e en S y t s van
A y 1 v a, en gehuwd met An n a Liau c k a in a. Hij behoorde
tot het verbond der Edelen , en werd deswege in 1568 door
Alva te Antwerpen gedagvaard. Zijn verder wedervaren is
onbekend. Hij overleed den 20stell Maart 1581 , en zijne vrouw
den 2den Julij 1582. Beiden liggen te Driezum begrav en.
Zie te Water, Hist. van het Verb. der Edel.

D. II. bl. 320, 421.

GOSLINGA (JOHAN VAN) , bloedverwant van den voorgaande, was de coon van Johan van Gos lin g a en J ouk
Ockinga, was gehuwd met Fedina Sophia, dochter van
T a c o va n C am min g h a, Grietman van Wonseradeel , en
Luts van Gr o vesti n s, en verwekte bij Naar twee kinderen , waarvan er een volgt. Zij woonden op het slot Goslinga , door hem te Dongjum gesticht. In 1774 nam hij zitting
in het collegie van Gedeputeerden , nadat hij acht jaren vroeger reeds Volmagt ten landsdage was geworden. Hij was in
1677 Vroedsman te Franeker, alsmede Dijkgraaf van de Vijf
deelen , en overleed den 2 ?sten October 1688 ; zijne vrouw in
April 1666 ; hunne dochter , naar hare moeder genoemd , was
gehuwd aan Wilco Holdinga baron thoe S chw artzenbergh en Hohenlansb erg.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann.
hier gevolgd ; de vrije Fries, D. III. bl. 280.

bl. 196, door ons

GOSLINGA (Sim° VAN), zoon van den voorgaande , werd
in 1664 te Herbaijum , nabij Franeker , op Sickema-state
geboren. Naauwelijks twee jaren oud , moest hij de liefderijke
zorg zijner moeder reeds missen. Reeds vroeg ontwikkelde
zich zijn verheven aanleg , die gevoed werd, toen hij zich in
1681 naar Franeker begaf, en naderhand naar de Utrechtsche Academie , waar hij door de lessen van P e r i z o n i u s
en Gr a e vi us in vele wetenschappen eene buitengewone ervaring verwierf. Ter verrijking zijner kennis begaf hij zich
naar Frankrijk en Engeland , deed zijn voordeel met al wat
hij zag en boorde , en keerde , wel toegerust met een schat
van ondervinding en vele kundigheden , naar Friesland terug.
Spoedig werd hij tot verschillende ambten geroepen. In
1687 werd hij lid van de Rekenkamer van zijn gewest , in
het volgende jaar Curator van de Franeker Academie , en
kort daarna in zijns vaders plaats Grietman van Franekeradeel.
Hij zat vervolgens in alle collegien , zoo provinciale als algemeene , en betoonde zich een man van een eerlijk en
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standvastig karakter,, die niet alleen in gewone , maar ook in
buitengewone , sours hoogst gevaarlijke , omstandigheden pal
stond voor het welzijn en behoud zijner medeburgers. Daar
van gaf hij een uitmuntend bewijs bij een geweldigen storm en
zeevloed , die de Friesche dijken teisterden en de stad Harlingen met een geheelen ondergang bedreigden. Met raad en
daad medewerkende om het gevaar te keeren , had hij zich
op eenen half voltooiden dam geplaatst, die op eenmaal werd
losgescheurd en hem in haren val medevoerde. Voorzeker
ware hij hierbij omgekomen , indien een golfslag hem niet
weder op het strand geworpen had.
Gedurende den Spaanschen Successie-oorlog van de jaren
1706 tot 1711 was Goslinga vijf malen gedeputeerde te velde.
Hoe hij zich als zoodanig jegens het vaderland hoogst verdienstelijk heeft gemaakt , is elders breedvoerig en naar waarde
geschetst. De belangrijkste gevechten werden door hem bijgewoond , en geene gevaren door hem ontzien. Als staatsman
muntte hij door zijne raadgevingen uit en in menig gevecht
of belegering gaf hij blijken van groote dapperheid. In den
slag bij Malplaquet werd hem een paard onder bet lijf dood
geschoten , en menige dappere sneuvelde naast zijne zijde.
Ook in den slag bij Oudenaarden was hij tegenwoordig geweest , en toen de regtervleugel des legers met den vijand in
een hevig gevecht gewikkeld was , had hij zich aan het hoofd
der Zwitsersche troepen geplaatst, door een welgerigten aanval de benden uiteengejaagd en hun de, vaandels ontrukt ,
terwij1 zij vlugtende rugwaarts snelden.
Bij de vredehandeling te Utrecht in 1712 en 1713 was
G o sli n ga gezant van de republiek. Als zoodanig ijverde hij
zeer voor het algemeen belang , voor de regten des handels , voor
de bescherming der grenzen en de waardigheid van het land.
Ten gevolge van het gesloten tractaat , werd hij met Wi
1 c m B u y s in ambassade naar Frankrijk gezonden. Tot L od e w ij k XIV toegelaten , door wien hij met onderscheiding
ontvangen werd , maakte deze vorst bij zekere gelegenheid de
opmerking , hoe het mogelijk was , dat de kleine Nederland-.
sche republiek zulk een kostbaren oorlog had kunnen volhouden. Men zegt dat G o s 1 i n g a hierop den Koning toevoegde :
"Met Friesche trouw en Hollandsche dukaten kan men ver
komen
Het was gedurende zijn verblijf aan het Fransche Hof dat
het gezegde: Dear icier nen kay fen, sey S i k k e (Daar was geen
sleutel op , zeide S i k k o) deszelfs oorsprong nam. Er waren
namelijk gedurende den veldtogt eenige brieven , door G o slinga aan zijn vriend Sjuck Gerrold Juckema van
B u r m a n i a geschreven , door den vijand onderschept , die men
eater niet ontcijferen konde. Toen nu de Hertog van Richelieu over die brieven met hem sprak , het cijferschrift roemende
als zijnde niet te ontcijferen , en naar den sleutel vroeg , had
20*
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Goslinga het bewuste antwoord gegeven. De brieven waren
in de Friesche taal met Grieksche letters geschreven.
In het land teruggekeerd, wijdde hij zich geheel aan de
belangen van zijn vaderland en van zijn gezin. Groote invloed
oefende hij uit tot verkiezing van Wil I em IV tot Stadhouder van Groningen , die in 1718 plants had. Meermalen
werd hij tot scheidsman geroepen in de geschillen , met Groningen en Gelderland ontstaan , en ter beslissing van die tusschen de Friezen , Groningers en Drenthenaars over de grensscheiding gerezen.
Het was hem intusschen niet vergund de rust , die hij op
Goslinga-state genoot , ongestoord te blijven bezitten: want
toen later op nieuw oorlogswolken zamentrokken en Europa
bedreigden , werd hij in 1727 naar Soissons gezonden , ter
bijwoning van het congres , hetwelk in den beginne zoo belangrijk scheen en zoo weinige gevolgen had. Bijzonder vereerend was de wijze , waarop Go slin g a tot dezen post werd
aangesteld , dien hij echter met tegenzin aannam. Het was bij
deze gelegenheid "(la Keizer Leopold hem tot den RijksGravenstand uilde verheffen , en de republiek Bern hem het
burgerregt aanbood. Voor beide eervolle onderscheidingen
werd echter door Goslinga beleefdelijk bedankt.
In 1730 op Goslinga-state teruggekeerd, kreeg hij eene
leverziekte , welke hem den 20sten September 1731 ten grave
rukte. Zijn stoffelijk overschot werd in de kerk te Dongjum
ter ruste gelegd , waar zijne dochters , na den dood harer
moeder,, die den 25steD Januarij 1735 overleed , een marmeren graftombe voor hem hebben opgerigt , die, door den vermaarden beeldhouwer Ja n B a pt i st X a v e r y vervaardigd,
met een lofvermeldend opschrift van P. Wes selin g en met
zijn borstbeeld voorzien is.
Goslinga was den 12den Junij 1692 gehuwd in .de kerk
te Ballum , op Ameland , met Joanna Isabella, dochter
van Georg Wilco Baron thoe Schwartzenberg en.
Hohenlansberg, die hem als erfvrouwe van. Ameland medeeigenaar van die heerlijkheid maakte. Zij schonk hem vijf dochters , wier namen zijn: Fedina Sophia, gehuwd met Duco
Gerold Martena van Burmania, Helena Maria,
gehuwd met George van Burmania, Anna Juliana,
Dodonea Lucia, gehuwd met Unico Willem Graaf
van Wassenaar, en Agatha Rixtina. De afbeelding
van Goslinga ziet het licht. Zijne gedenkschriften als Gedeputeeerde te velde zijn , op last van het Friesch Genootschap
van Friesche Geschied- , Oudheid- en Taalkunde , uitgegeven ,
onder den titel van :
Me'moires relatifs a la guerre de succession de 1706 1709
et 1711 de Si cco van Go slinga, publies par M. M. U.
A. Evertsz.
G. H. M. Delprat, Leeuw. 1857. 8 0 .
Weinige staten kunnen zich beroemen mannen als G o s-
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l i n g a te hebben opgeleverd. Hij was republikein , held en
staatsman te gader. Hij blaakte van liefde tot zijn vaderland
en was een voorstander van al wat edel en goed is. Hij wendde
zijne aanzienlijke bezittingen en zijne geleerdheid aan om
rondom zich welvaart en geluk te verspreiden. Zoo was zijn
leven eene aaneenschakeling van hoogst nuttige bedrijven ,
gelijk zijn sterven eene gelukkige overgang was tot eene betere wereld. Zoo leeft zijn naam , ofschoon zijn geslacht is
uitgestorven , niet alleen bij de Friezen voort , maar gebeel
Nederland noemt nog met eerbied den naam des mans , aan
wiens bemoeijingen , in vereeniging met die van een ag e I ,
van der Dussen, Buys en e'Heinsius, de Nederlandsche
republiek die magt en dat aanzien verschuldigd vk as , die zij
in hunnen tijd had verkregen.
Zie P. Wesseling, Oratio funebris in memoriam magni et generosi
viri Sicconis a Goslinga, Fran. 1732. fol.; Vriemoet, "'then.
Frisiac. p. LXXXIX—XC1; Wagenaar, Graded. Hist. het Begist.
op G osling a, met portret ; Levensbeschrijv. van beroemde Mannen , D.
V. bl. 395 en volg; S chelte m a , Staatk. Nederl. ; Dezelfde, Geschieden Letterk. Mengelw.
D. III. St. II. bl. 126-130; van Kampen,
V aderl. Karakterk. D. II. bl._ 537-539; Collot d'Escury, Holl.
roem, 1). II. bl. 121, "'ant. bl. 391; van Sminia, Nieuwe Naaml.
van Grietmann. bl 196-199; Bosscha, Neirl. Held. te land, D. II.
bl. 469, 477, Bijv. en Verb. bl. 25 ; van Leeuwen, Herinner. aan
S i c c o van Goslinga, in de vrije Fries , 1). III. bl. 277-314, met
afbeelding der graftorube; Muller, Cat. Portrett.

GOSSO LUDIGMAN was in 886 de zesde Potestaat van
Friesland. Hij woonde te Stavoren , betwelk destijds door handel en scheepvaart in aanzien toenam.
Zie Sjoerds, Jaarb. van Friesl. D. II. bl. 149 ; (van Heusse n
en van R hij n) , Oudhed. van Friesl. 1). II. bl. 417 ; Eekhoff, Geschied. van Friesl. bl. 190.

GOSWINUS of GOSUTNUS. Zie HEX IUS (GoswiNus).

GOTH (LE) , wiens voornaam onbekend is, doch wiens geslachtnaam ook G e, G et en Gott gespeld wordt, was een Fransch
kapitein in staatsche dienst. Hij beyond zich in 1584 onder
bet garnizoen van de door de Spanjaarden belegerde sterkte
ter Neuze , en had het ongeluk in handen van den Markies
de Roubaix te vallen. Getracht hebbende door zy ■ emmen
uit de gevangenis te geraken , was hij ter dood veroordeeld.
De Markies bood hem bet leven aan , indien bij mede Wilde
werken orn de sterkte ter Neuze in der Spanjaarden magt te
brengee. L e G o t h bier toe geen kans ziende , werd hem
voorgeslagen om den Prins van Oranje te dooden , hetwelk
hij aannam , zeggende wel gelegenheid te zullen vinden om
den Prins te vergeven. Met goedvinden van den Hertog v a n
Parma werd hij tegen betaling van een maand soldij losgelaten. Te ter Neuze komende gaf hij , in steede van het booze
opzet te volvoeren , aan den Gouverneur en overige bevelheb-
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hers, die daartoe bijeenvergaderd waren, kennis van het gebeurde,
gelijk hij korten tijd daarna ook aan den prins zelven deed.
Hij gedroeg zich verder getrouw en dapper , tot dat hij , in
Junij 1584 op de schans van Lillo, door de Spanjaarden belegerd zijnde , bij het doen van eenen uitval door zijn been
werd geschoten , aan welke wond hij naderhand binnen Antwerpen overleed.
Zie van Meteren, Ned. Hist. D. IV. bl. 108, 109; Gachard,
T. VI. Preface p. LXXXVI1ICorresp. de Guillaume le Taczturne,
XC en p. 121-125, alwaar de briefwisseling over deze zaak gevonden
wordt. p. 129-131.

G OTHEM (de Heer van). Zie HAEGEN (JAQUES VAN
DER).
GOTSKENS (HENDRIK) was een Nederlandsch zeekapitein ,
die deel nam aan de meeste zeegevechten van de R u i t e r.
Bij diens togt naar Zweden , om de Deenen bij te staan , in
1659 , was hij met den Deenschen Schout-bij-Nacht Mark us
R o o d t s t e e n van de vloot afgezonden , om den vijand te
verschalken , en deze aan de zijde van het eiland Funen bezig te houden , terwijl de eigenlijke aanval op Nijborg geschieden zou. Hij k weet zich uitmuntend van de hem opgelegde
taak en had het geluk een Zweedsche kaper van 28 stukken,
die veel buit in had , te veroveren. Bijzondere daden worden
er verder niet meer van hem vermeld. Hij komt tot in het
jaar 1667 voor op den staat der Nederlandsche vloot onder
de R u i t e r , voerende toen het bevel op het schip Het wapen
van Utrecht van 62 stukken.
Zie Brandt, Lev. van de Ruiter, bl. 187, 201, 405, 414, 422,
469, 476, 506, 508, 511, 565.

GOTSKENS (IJsBRAND) , afkomstig van 's Gravenhage ,
werd , na het innemen van Punto Gale , in 1640 , Commandeur dier stad. Hij wordt geroemd als een dapper en wakker
koopman. , die zich in de belegering van Columbo en andere
plaatsen moedig en loffelijk onderscheiden had. Hij stond in
hooge achting bij het Indische bewind , werd later , in 1663
Commandeur van Cochin en Malabar en Directeur van Perzie.
Waarschijnlijk is hij dezelfde met dien IJ sbrand G ot sk en s,
die Bevelhebber van de Kaap de Goede Hoop is geweest en
aldaar het kasteel de Goede Hoop aan den voet van den Tafelberg gesticht heeft.
Zie Baldeus, Naauwkeuriqe Beschrijv. van Malabar Coromandel en
bl. 116, 120 en Beschrijv. van het eiland Ceylon bl. 60; W.
Schouten, Reystogten naar en door Oost-Indien. B. III. bl. 2, 16.
Ceylon

GOTTARD (JouAN) wordt voor een Nederlander gehouden ,

die in 1651 in dienst der republiek van Venetic was. In dat
jaar was hij tegenwoordig bij den bloedigen zeeslag tegen de
Turken , nabij het eiland Cerigo , voerende het bevel op de
Gouden Arend. Hij muntte zoo zeer door zijne dapperheid uit ,
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dat hij voor het vermeesteren van den Paardenstaart , het voor,
naamste veldteeken der Turken , door den Senaat met eenen
gouden ketting vereerd werd.
.Coen drie jaren later op nieuw een treffen aan den mond
der Dardanellen plaats had , voerde hij waarschijnlijk wederom
het bevel op dat schip. Groot was zijne dapperheid. Eindelijk
geraakte zijn schip in brand. Een gedeelte van hetzelve
sprong in de lucht en een ander gedeelte zonk. Hoogst waarschijnlijk heeft de dappere Gottard ook toen het leven verloren.
Zie de Jonge, Nederl. en Venetie,

bl. 249-251.

GOTTUM (de Heer van). Zie HAEGEN (JAQUEs VAN
DER).
GOUBATE (ANToNrE) , wiens naam ook G o eb ouw, Go ub o u w en G e b o u w gespeld wordt, waaraan het is toe te
schrijven dat hij in andere woordenboeken op meer dan eene
van die namen vermeld wordt. Het is evenwel dezelfde persoon. De Heer Kramm , die hem bit) vergissing ook op twee
plaatsen van zijn geacht werk vermeldt , oppert de gissing ,
dat hij welligt tot die Nederlandsche kunstenaars der zeventiende eeuw behoort , die in Italie gebleven en daar overleden zijn ,
waardoor er slechts bij toeval eenige hunner werken in hun
vaderland kwamen. Hij schilderde portretten , landschappen
en stadsgezigten.
Zie K r am m , Lev. en Werk. der Kunstsch.

D. II. bl. 579, 592.

GOUCLAER (JAN DE) , een kunstenaar, die omstreeks het

midden der vijftiende eeuw in Zeeland bloeide ; hij vervaardigde
een geschilderd glas voor de kerk te Veere.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GOUDA (CoRNEms VAN). Zie AURELIUS (CoRNELtus).
GOUDA (CoRNELis VAN) werd in 1510 te Gouda geboren
en genoot het kunstonderwijs van Marten Heemskerk,
van wien hij een der beste en meest geliefkoosde leerlingen
werd. Hij stierf in 1550.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. Kunstsch.

GOUDA (DAMIAAN vAN) , te Gouda geboren , was een bekwaam kunstenaar en leerling van Frans Fl o r i s. Hij verkreeg den rang van Archer of Lijftrawant van Filips II,
Koning van Spanje.
Zie W al v is , Beschrijv. van Gouda,

D. I. bl. 332.

GOUDA (FRANCISCUS VAN), geboren te Gouda, was regu-

liere kanonik van de orde van St. Augustinus en woonde in
het klooster van Sion , nabij Delft. Hij was ook eenigen tijd
prior in het klooster van St. Maarten ten Donk en leefde
omstreeks 1520. Hij beoefende de Latijnsche dichtkunst , blijkens eene verzameling door hem aan zijn neef R e y n i e r S n o y
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opgedragen, welk handschrift, benevens eene verzameling brieyen , in bezit is geweest van den Hoogleeraar B o x h o o r n te
Leiden.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p, 294; Hoogstraten,

Woordenb.

GOUDA (GEERIK VAN). Zie GOUDA (WILLEM VAN).
GOUDA (HENDRIK VAN). Zie GOUDANUS (HENRicus).
GOUDA (JAcoBus VAN). Zie JACOBUS (MAGDALEUS).
GOUDA (JoHAN DE) behoorde tot het aanzienlijke geslacht
de Goud a van Swindrecht en was Syndicus van Groningen. Hij was een man van groote bekwaamheid , doch
zeer driftig en ijverig Spaanschgezind. Toen die van Groningen in 1577 op den landdag de gedeputeerden van de
Ommelanden gevangen hadden genomen , beschuldigde hij de
zen van vele misdaden. In 1579 trok hij , met den burgemeester Johan Wijfering en Lulof Roelofs, in gezantschap naar de Algemeene Staten om over de Unie te handelen,
krachtens eene instructie van den 2den Junij des genoemden
jaars , die voor het eerst is openbaar gemaakt door Mr. H.
L. VVichers, in zijne Verklaring van he Traktaat van Reductie , D. I. bl. 142. Na het verraad van Renn en b erg
koos hij de partij des Konings , en toonde in alles een man
van grooten bedrijve te zijn. Behalve meer andere zendingen
trok hij in 1581 , met den Burgemeester Joachim Ubben a,
naar Madrid , ten einde het gezag der stad over de Ommelanden en de voorregtbrieven aangaande het stapelregt bevestigd te krijgen , als ook om aan den Koning den droevigen
staat , waarin de stad en hare jurisdictien door den oorlog
en hare trouw aan Zijne Majesteit gekomen waren , open te
leggen , en om hulp , bijstand en schadeloosstelling te bekomen. In vele opzigten slaagden de gezanten naar wensch
en maakten zich bij den Koning zoo aangenaam , dat zij beiden tot Ridder geslagen werden. In 1586 werd hij eerste
Hoofdman in Groningen en lag toen zijn ambt van Syndicus
neder. Zijne werkzaamheid en ijver deden later verscheidene
pogingen om Groningen aan de zijde der Staten te brengen ,
mislukken. Bij de voorstanders der vrijheid geraakte hij bierdoor in haat , waarvan in dien tijd eenige blijken gezien werden.
Hij overleed op den 4den October 1593 en beleefde alzoo de
belegering en verovering der stad niet , die in 1594 volgde.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. XII. bl. 912, (32); Scheltema, Staatk.
Nederl. D. 1I. bl. 549, 550; de Navorscher, D. 11I. bl. 63, 1). IV.
bl. 42, D. V. Bijblad bl. 1I—IV , alwaar bet sterfjaar in 1586 gesteld
wordt, bl. CXIV.

GOUDA. (JOHANNES DE) behoorde tot het geslacht van
den voorgaande , werd te Utrecht in 1571 geboren en trad
in 1588 te Doornik in de orde der Jezuiten. Hij werd aldaar
Rector der Latijnsche school, vervolgens Leeraar in de wijsbegeerte te Douai en in de zedekundige godgeleerdheid te
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Antwerpen. Bovendien heeft hij gehrende vijf en twintigjaren
zoo te Brussel als te Antwerpen gepredikt, en werd door zijne
geloofsgenooten voor een der beste predikers van ziinen tijd
gehouden , die zich als ijverig voorstander van de door hem
verkondigde leer kennen deed en vooral door humor grooten
indruk op zijne toehoorders te weeg bragt. Zijne bescheidenheid werd door zijne volgeliugen bewonderd : zwijgen tot het
tijdstip van spreken daar is , was zijne leus. Hij maakte zich
ook vermaard door zijnen twist met de Rotterdamsche Predikanten Fran ciscus en Samuel Lansbergen, over de leer
der traussubstantiatie. Hij overleed zeer plotseling te Brussel
den 28sten December 1630. Zijne schriften zijn getiteld:
Antwoorde J. de Gouda op (le medesprake aenyaende de
Transsubstantiatie met Fr. en S. Lansbergen , Antw. 1609. 8 ° .
Aulzvoorde J. de Goude op de Bedenkingen Fr. Lamsbergii aengaende de transsubstantiatie. 1609. 4".
Demonstratio Cl. mendaciorum H e n r i c i Boxhornii, Antv.
1610; 1614. 8°.
lie victorieuse transsubsiantiatie I. de Gouda , over Fr. ende
S. Lansherghens , Antw. 1611. 8 ° .
Pro cultu et invocatione sanclorum adversus B o x h o r n i u m,
Perkinsonum et Bogardum, Antv. 1611. 8°.
De godtloosheyt der Rotterdamsche inquisitie , in de welcke
Fr. ende S. L a n s b e r g e n
arbeyden met lasteren
levendich te begraven
de Roomsche Katholyken transubstantiatie , Antw. 1612. 8°.
Den Katholischen heyligen dienst J. de Gouda teghen H.
Boxhornium, J. Bogaert, W. Perkinsium, V. Meusevoet synen vertaelder , ketters in Brabant, Engheland , Hollant, Antw. 1612. 8°.
.Examen doct. Fr. Gomari. J. Wten bogaerdt, D.
Castellani, Antw. 1612. 8°.
Leughenen ende beuselen Michaelis H o g i i , teghen het
beraedt wat gheloove men behoort t' aenveerden , P. Leonardi
L e s si i aenghestelt ende wederleyt, Antw. 1612. 8 ° .
Apologia pro consultatione J o a n n i s Lessii, quaenam fides
sit capessenda, adversus M i c h a e 1 e m Hogium, Antv. 1612;
Brux. 1613 2 part. 12°.
Explicatio brevis mysterii S. Eucharistiae, Silvaeduc.
1612. 12°.
Contra H ogii calumnias et mendacia. 1613. 8°.
Examen de officio et auctoritate Magistratus Christiani in
rebus jidei ecclesiasticis.
Refutatio pugnae oblatae catholicis a quatuor Ministris Calviarianis Sylvaeducensibus, gni statim a capta per haereticos
urbe eo convolaverant , Antv. 1630. (Naamloos uitgegeven).
-

Zie Sweerti ns, .zith. Belg. p. 432; Foppens, Bibl. Belg. p. 650;
Bnrman, Trajecb. .Erudit. p, 110-112 ; Alegambe Bzbl. Script.
Societ. Jesu, p. 246; de Wavorscher, 1). IV. Bijblad, 131. XCV , VBijblad, bl. CXIV, D. VIII. bl. 100, 322.
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GOUDA (WILLEM VAN) of G uil h elm us de Gouda, te
Gouda geboren , leefde op bet laatst der vijftiende en in
het begin der zestiende eeuw, en was minnebroeder van
de orde der Observanten. In de bibliotheek der stad Amsterdam komt van hem voor:
Iractatus de expositione misse. Editus a venerabili fratre
Guilhelmo de Gouda ordinis minoris de observantia,
Daventr. 1490.
Dit werkje werd te Deventer in 1504 herdrukt en nog
eens te Antwerpen 1567 in fol. Er bestaat eene Hollandsche
vertaling van onder den titel 'van :
Dit i8 die Beduydenisse der Missen , Antw. 1543. 12°.
Volgens Paquot wordt de schrijver op de laatste bladzijde
G e e r i t van der G o u d e genoemd, hetgeen blijkbaar foutief is. Of deze Wi llem van Gouda dezelfde is met W i 11 e m van der Goude, die, volgens de chronyk der stad
Medenblik door Dirk Burger van Schoorel bl. 78, met
Erasmus gelijktijdig verblijf hield in het Augustijner klooster in het land van Steyn , bij Gouda , en die de vervaardiger
was van Geschatdigten, van Hiero Scholus, die van de Deenen
vermoord werd, durven wij niet beslissen.
Zie S wee r t i u s, fith. Belg. p. 309; Foppens, Bibl. Belg. p. 494;
Beschrijv. van Gouda, D. I. bl. 233; Paquot, Memoir. T.
I. p. 522 ; Calal. van de Bibl. der stad Jimsterd.
bl. 78, G Iasi us ;
Godgel. Nederl. 1). II. bl. 548, 549.

GOUDANUS (HENRIous) werd te Gouda geboren en leefde
in de eerste helft der vijftiende eeuw. Hij behoorde tot den
geestenlijken stand en begaf zich in de orde der Heremieten ,
die naar de voorschriften van Augustinus leefden. Door zijne
geleerdheid beroemd klom hij op tot Hoogleeraar te Heidelberg , waar hij omstreeks 1435 tot 1440 in groot aanzien
was. De tijd van zijn overlijden is onbekend. Hij vervaardigde
de volgende geschriften , die wij niet weten of zij uitgegeven zijn
In librum I Sententiarum P. Lombardi.
De celebratione Missae.
Quaestiones disputatae.
Orationes variae.
Zie Walvis, Beschrijv. van Gouda , 1). 1. bl. 228 ; Sweertius,
Ath. Belg. p. 327, 328; Foppens, Bibl. Belg. p. 446; Hoogstraten, Woordenb.
GOUDANUS (JAcoRys). Zie JACOBUS (MAGDALEUS).
GOUDANUS (J. S.) leverde , onder anderen , in 1752,
eene Treurklagt op het overlijden van Willem IV,

Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. nicht.

GOUDANUS (WILHELMUS HERMANNUS). Zie HERMANSZ.
(WILLEM).
GOUDE (JAcoBus FRANSZOON VAN DER). Zie CORTGEEN
(JACOBUS FRANSZOON).
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GOUTHOEVEN (WouTER VAN). Zie GOUTHOEVEN
(WouTER VAN).
GOUDOEVER (HENDRIK VAN), Jager-Kapitein in dienst
der Bataafsche Republiek , maakte zich in 1799 naam door het
verdrijven der Engelschen uit het dorp Warmenhuizen.
Zie Bosscha, Negri. held te land,

D. M. bl. 196.

GOUDOEVER (IsAAK vAN), zoon van Hendrik v an
Goudoever en Anna van Drakenburg,geborente Amsterdam den 20sten October 1720 , werd door zijn vader,, die
wijnkooper was , voor den handel opgeleid. In 1752 Kapitein
en later Kolonel der Amsterdamsche schutterij geworden ,
toonde hij zich een ijverig patriot , en speelde hij in het jaar
1787 eene belangrijke rol bij de gebeurtenissen die in dat jaar
te Amsterdam plaats grepen. Hij was gehuwd met C a t h a ri n a
v an Lan c om en overleed in 1793. Zijne afbeelding ziet bet
licht. Zijn zoon volgt.
Zie Paderl. Hist. ten very. op Wagenaar, D. XVII. bl. 41, 65,
87,88; Kobus en de Riveconrt, Beknopt Biogr. Woordenb.; Muller,
Cat. van Portrett. uit medegedeelde berigten aangevuld.

GOUDOEVER (ANTONIE vAN), zoon van de voorgaande ,
werd te Utrecht op den isten Mei 1785 geboren. Tot de
hoogere studien voorbereid vertrok hij op achttienjarigen leeftijd naar de hoogeschool in zijne geboortestad , om er in de
regten te studeren. Ofschoon zich met ijver daarop toeleggende ,
verzuimde hij evenwel de lessen van van H e u s d e niet , die
toen reeds toonde wat hij later wezen zou. Hij verkreeg in
Junij van het jaar 1808 den graad van Doctor in de regten,
blijkens de toen door hem verdedigde Theses, en zag zich in
den zomer van dat zelfde jaar tot Rector der Latijnsche scholen
te Zwolle benoemd, welke belangrijke betrekking hem evenwel niet verhinderde zijne Disputatio philologica de historicis
Polybii laudibu8 te voleinden , die hij in Maart 1809 te Utrecht
in bet openbaar verdedigde. Na in 1815 voor het professoraat
aan het Deventersche Athenaeum bedankt te hebben , werd bij
in October van dat jaar benoemd tot gewoon Hoogleeraar bij
de faculteit der bespiegelende wijsbegeerte en letteren aan de
toen herstelde hoogeschool te Utrecht, welken post hij in het
begin des volgenden jaars aanvaardde met eene redevoering de
antiquis historicis cum recentioribus comparatis (Ultr. 1816. 4°.)
Hij bedankte in 1820 voor het aanbod van Curatoren der Leidsche hoogeschool om Borger's plaats te vervullen , en bleef
tot in 1855 het sieraad van de Utrechtsche akademie , toen
hem , na 40 jarige dienst, eene eervolle rust geschonken werd.
Niet lang had hij daarvan genot, daar hij reeds op den Eden
September 1857 te Utrecht overleed.
De verdiensten van van Goudoev er werden erkend door
zijne bevordering tot Ridder der orde van den Nederlandschen
teeuw , en door zijne benoeming behalve van andere geleerde
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zoo buitenlandsche , als binnenlandsche genootschappen tot
lid van de derde klasse van het Koninklijk Nederlandsch Institaut, en van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde
te Leiden. In de handelingen der jaarlijksche vergadering van
deze Maatschappij , is , door Mr. J. Bake, hulde gebragt aan
de vele verdiensten van van Goudoever, aan zijne veel
omvattende kennis en bekwaamheid , edel karakter en onvermoeide werkzaamheid.
Van Go udoever was gehuwd met Mejufvrouw J. E. K r e1 i n g, die hem verscheidene kinderen schonk, waarvan er een volgt.
Zijne afbeelding ziet het licht. Hij schreef, behalve de reeds
genoemde Disputatio en Oratio , de onderstaande geschriften :
De diversa Eloquentiae Romanae conditione libera republica
et sub Inzperatoribus ; in de Commentationes van de 3de klasse
van het Eon. Ned. Instituut , Vol. III. 1824.
50 jarig bestaan van het
Redevoering tot viering van het
26 Jung 1824 ,
Provinciaal Utrechtsch Genootschap , op den
Utr. 1825. 8°. Ook opgenomen in het 5de decl van de Nieuwe
Werken 1827.
Oratio de Francisco Petrarcha, literarunz humaniorum
Beculo XVI instauratore praecipuo. Traj. ad Rhen. 1829. 8°.
Abhortatio ad studiosos reipublicae causa in bellum abituros ;
in den Studenten Almanak voor 1830.
Gratulatio post eorum reditunz ; in denzelfden Alnzanak 1832.
Berm° post obitum H e u s d ii ad discipulos habitus. (1839).
Levensberigt van van Heusde; in den Studenten Almanak
1840.
Hulde aan wylen Ph. W. van Heusde, bij zijn graf hem
toegebragt.
Mededeelingen nopens de heerbanen en den cursus publicus in
het Romeinsche Rijk ; in het Tijdschrift net Instituut. 1846.
18.
Disputatio de loco Sallustii in Bello Catilinario Cap.
hab. d. 15 Maji 1847 ; in de Commentationes van de 3de klasse
van het Eon. Ned. Instituut , Vol. VII. 1855.
Epistola ante Supplenzentum Catalogi .Bibl. Acad. Rheno-Traiectinae, 1845.
Zie Hand. der Jaarl. vergad. van de Maalsch. der Nederl. Letterk.
te Leid. 1858 , bl. 79-84 van de Levensberigt.; Cat. van de Bibl. der
11. bl. 184 ; de Jong, Naaml.
Maatsch. van Ned. Letterk. te Laid. 1).
van Boek. Supplem.; M u 11 e r, Cat. van Portrett.

GOUDOEVER (WILLEm VAN), zoon van den voorgaande ,
werd te Utrecht omstreeks het jaar 1818 geboren , studeerde
aldaar in de regtsgeleerdheid , en werd , na de verdediging
zijner dissertatie de divertio secnndum codicem civilenz Neerlandicam , den 8sten Junij 1839 , nog in dat zelfde jaar als advokaat
bij het provinciaal geregtshof en bij het hoog militair geregtshof
beeedigd , en den 22sten Junij 1840 tot regterplaatsvervanger
in de arrondissements-regtbank te Utrecht benoemd. Als zoodanig onderscheidde hij zich door onvermoeiden ijver, , onbe-
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zweken eerlijkheid en onpartijdigheid , tot dat hij op den ilden
Januarij 1848 aan den kring zijner werkzaamheden , op jeugdigen
leeftijd , door den dood werd ontrukt.
Van Goudoever, die zich door zijn uitmuntend karakter
en levenswandel bemind maakte , was van zijne vroegste jeugd of
met een sterk geheugen begaafd en hoog ingenomen met de
geschiedenis van ons land. En dat hij daarvan een gelukkig
beoefenaar was, daarvan strekt ten bewijze zijne onuitgegevene
verhandeling over Conra ad v an Beuningen, die hij in
1845 in het Leesnzuseum te Utrecht uitsprak , en waarin hij de
diplomatische verdiensten van dien voortreffelijken staatsman
met heldere en krachtige trekken in het licht stelde.
Zie Kron. van het Hist. genootsch. 1). VI. bl. 52, 53.

GO UDRIAA.N (A.DRIANus FRANcOIS) werd den lsten Augustus 1768 te Atneide geboren. Op zijn achttiende jaar te Amsterdam bij den waterstaat in dienst getreden , was hij in 1788
en 1789 belast met de bedijkingen in Staats-Vlaanderen in
den omtrek van Hulst , Axel en Sas van Gent , en werd hem
in bet volgende jaar het bestuur opgedragen over de werken
die voor de haven van bet Nieuwe Diep moesten worden uitgevoerd. Van 1795 tot 1809 was hij bestendig belast met het
opperbestuur over de waterbouwkundige en zeewerende werken
in de Noordelijke afdeeling van het zeewezen , en het was als
zoodanig dat onder zijn onmiddelijk bestuur belangrijke gebouwen en werken zijn tot stand gebragt. Na in 1798 tevens
werkzaam te zijn geweest als lid der commissie tot het nuttig
aanwenden van de Mijdrechtsche droogmakerij , werd hij in
1800 benoemd tot Commissaris-Inspecteur van den waterstaat
in de departementen van Amstel en Texel , en in 1803 tot
Inspecteur-Generaal van de provincie Holland. In 1805 was
hij lid der commissie tot beneficering vau de Nieuwkoopsche
droogmakerij , ter vervanging van den beroemden B r u n i n g s;
terwijl hij , na den dood van den kundigen Conrad, in 1808
tot Inspecteur-Generaal van het koningrijk werd benoemd.
Beide mannen stelden hoogen prijs op zijne vriendschap en
erkenden gaarne zijne groote verdiensten.
In zijne genoemde betrekking was Go udr iaan in 1809
tevens medelid van bet Comite-centraal voor den waterstaat ,
en hij werd in 1811 ook als zoodanig aangesteld bij bet keizerlijk corps van bruggen en wegen. Keizer Napoleon schonk
hem het ridderkruis van bet Legioen van eer,, terwij1 Koning
Willem I, na zijne troonsbestijging , hem niet alleen in al
zijne waardigheden bevestigde , maar hem ook benoemde tot
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw en aanstelde tot
Staatsraad in buitengewone dienst. Hij bleef in zijne hoogst
gewigtige betrekking van Inspecteur-Generaal van den waterstaat onafgebroken werkzaam , tot dat hij op den 2den Junij
1829 , te Rijswijk , aan het vaderland door den dood ontviel.
Te regt wordt van hem getuigd dat scherpzinnigheid en vinding-
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rijkheid met juistheid van oordeel bij hem gepaard gingen met
diepe kennis en onafgebroken vlijt ; dat regtschapenheid en
braafheid van inborst de kenmerkende eigenschappen van zijn
karakter waren; en eindelijk , dat hij aan de uitgebreidste praktische kunde den roem verbond van ea der eerste theoretici
van Europa in de hydraulsche wetenschappen te wezen.
Onder de vele door G o u d r i a an ontworpene en onder zijn toezigt voltooide werken , moet vooral genoemd worden de Zuid-Willemsvaart , tusschen 's Hertogenbosch en Maastricht, waarmede
hij zich , zooals te regt getuigd wordt , eene onvergankelijke
eerzuil gesticht heeft. Zijne verdiensten werden erkend door
het koninklijk Nederlandsch Instituut, dat hem, even als andere
geleerde genootschappen , het lidmaatschap aanbood. De volgende verhandelingen zien van Go u d ri a a n het licht :
Ontwerp ter verbetering van de Schutsluizen ; om door eenen
eenvoudigen toestel, aan dezelve de belangripe eigenschap te
geven , dat , by de doorschutting , het schutwater voor een groot
.qedeelte weder op den boven-boezem terug gevoerd wordt; in de
Verh. van de eerste klasse van het Koninklyk Yederlandsch
Instituut , 1 ste d eel. (1812).
Verhandeling over het doen van Waarnemingen op de hoogte
van het water in de onderscheidene Riviertakken en Stroomen
van de Zeeboezems ; houdende tevens een ontwerp van zamenstel,
om de hoogte des waters , benevens den streek en de kraal des
winds, zoowel de8 nachts als de8 daa,q8 , bij aanhoudendheid
werktuigelijk te doen aanteekenen, in dezelfde Verh. , 3de deel.

(1817).
Aanmerkingen op de Verhandeling van B r u n i n g s over onderscheidene theoran , omtrent het vermogen der waterleidingen , getoest aan de ondervinding , en nadere bepaling van den standvastigen coefficient , afgeleid uit de waarnemingen des Rynlandschen
Slaperdijk8 in dezelfde Verh. 4de deel. (1819).
Aanmerkin,qen over het nemen van proeven met modellen
werktuigen , in het algemeen , en verslag van zoodanigen , als in
het byzonder genomen zijn met een model van den loestel,
door welke de schutsluizen de belangrifke eigenschap kunnen
verkrifgen, dat , by de doorschutting , het schutwater voor een
groot gedeelte weder op den boven-boezem teruggevoerd wordt ; in
dezelfde Verh. 6de deel. (1823).
Ferhandeling lot onderzoek omtrent het vereischte vermogen
van zydelingsche afleidingen ter ontlasting der to hoog opzwellende , of door het ij s in afvoer belemmerde, rivierwateren , en
omtrent de meest geschikte inrigting dier afleidingen — tot beveiliging tegen geweldige inundatie'n door dijkbreuken ; in dezelfde
Verh. 7de deel (1825.)
Verhandelingen over de zekerste wipe om fondeeringsputten of
kolken voor de grondslagen der waterwerktuigen en losse veenlanden te graven , droog to maken enz. (Rat. 1796). 8°. met pl.
Verhandeling op de vraag : welke aanleg van Paal- en Rifs-
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werken, betrekkelijk derzelver stand en zamenstelling , is het
meest bestand tegen den slag en aandrang van het water en
de kruijing van het ys, zoowel aan onze zeedevers , als aan die
van onze rivieren en megren? (Rott. 1798), 4 0. met pl. , met

goud bekroond door het Bataafsch Genootschap te Rott.
Verhandeling over de Pompmolens ;
in de Nieuwe Vern. van
het Bat. Gen. te Rott. 2de deel. (1802).
Verhandeling over de middelen om de afneming en verlaging
der zeestranden anders dan door stroo- en helmplantingen of
rielschuttingen te keer te gaan. (Rott. 1806). 4°. met pl.
Brief aan J. Blanken Jz., over zijn Nieuw ontwerp

tot het bouwen van minkostbare sluizen, Amst.
1808. 8°. met eene plaat.
Verhandeling over het ontwerp van 8luizen , volgen8
J. B1 a nk e n Jz. het eerst aan den Benschopper sluis beproefd ,
Amst.
1809. 8". met pl.
(Met D. Me n t z) Verhandeling over de afdamming van het
IJ ; in de Natuurk. Verh. van de Holl. Maatsch. der Wetensch.
te Haarl. 12de deel (1 824). Met goud bekroond door die
Maatschappij.
Verhandeling over de middelen , om wellen , bij het funderen
van diepe sluizen , to bedwingen.
(Haarl. 1828). 8°. met 6 pl .
Zie Alg. Konst- en Letterb. 1793, U. XI, bl. 66, 67 ; Nieuwe Alg.
Konst- en Letterb. 1794,
1). II, bl. 76, 1797. I). VIII , bl. 751.
Verslag der zevende Openbare Vergadering der eerste klasse van • het
Kon. Ned Inst. (1829) bl. 8; Biogr. nouv. des contempor. in roee;
Alg. Konst- en Letterb,
1829, D. I, bl. 386 ; de Jokg, Naaml. van
Both. bl. 653, 660, 661; dank. op het Woordenb. vanGt. Nieuwenhuis; Muller, Cat. van Boek. en Kaart over de Nederl. lraterst.
bl. 17, 18; van Leeuwen, Cat. van de prov. Bibl. van Friesl. bl. 330,
332, 333, 334, 335, 338.

GOUDRIAAN (B.) ARIESZOON waarschijnlijk een bloedverwant van den voorgaande , leefde in hetzelfde tijdperk als
hij , was mede een bekwaam waterbouwkundige en lid van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut. Hij overfeed te 's Gravenhage den 13den Mei 1842 , en schreef:
Verhandeling over het stoppen eener dijkbreuk ,
(Haarl. 1790).
8". met eene pl.
Berigt op een nader adres 'pan J. Graves aangaande het
,

modderwerk binnen tegen den Spaarendammer dijk , even buiteu
de Haarlemmerpoort, Amst. 1795. 8°. met afb.
Zie van Kampen, Gesch. der Ned. letter. en wetensch. 1).
III.
bl. 276; Jaarb. van het Kon. Ned. Inst.

1850, bl. XXVIII; Muller,
bl. 17, 84.

Cat. van Boek. en kaart. over Neerl. Waters&

GOUDSMIT (JJLLES). Zie AURIFABER (AEGIDIUs).
GOUDT (HENDRIK Grave vAN), wiens naam ook Go u t
gespeld wordt , werd te Utrecht in 1585 uit een doorluchtig
geslacht geboren , en stamde welligt of van W i 1 le m G o u d t ,
die in 1536 in zeer hooge betrekking stond tot Keizer Kar el V.
Met tijdelijke middelen ruim gezegend , gloeide hij van geest-
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drift voor de schoone kunsten , en had hij zich, van zijne
jeugd af aan, met ongemeene vlijt in de teeken- en graveerkunst geoefend. Om zich daarin verder te bekwamen deed hij
eene reis naar Rome , alwaar hij in de Academie van St. Lucas
naar het levend model teekende en verder de antieken bestudeerde. Hij geraakte daar in kennis met Adam E ls h e i m e r,
wiens leerling en weldoener hij werd , door tot hooge prijzen
verscheidene schilderstukjes van bern te koopen , van welke
hij , in Utrecht teruggekeerd , er zeven van graveerde op eene
geheel oorspronkelijke wijze, waardoor hij in zijn werk , volgens
den peer Immerzee 1, kunstiglijk het piquant effect en den uitvoerigen stijI van den meester wilt te. drukken , en die tot de uitmuntende werken der zeventiende eeuw behooren. Zij stellen voor:
Ceres hare dochter Proserpina zoekende, lescht Karen dont
big' de oude Metarina; links staat haar zoon, Stellio , die de
Godin bespot , en dien zy in een kikvorsch herschept.
Jupiter en Afercurius bij Philemon en Baucis.
De Engel yeleidt in een landschap den jongen Tobias , die
den visch met zich sleept.
De Engel voert .Tobias door het water , die den visa onder
zijn arm draagt.
De vlugt in. Egypte.
Aurora.
.De onthoofding van Johannes den Dooper.
Volgens den Heer K r a m m heeft G o u d t ook de schilderkunst beoefend. Hij overleed te Utrecht in 1630.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;

Kramm, Lev. en

'Perk. der Kanstsch.

GOUDTSCHALCK (PIETER) was schipper van den straatvaarder Livorno van 32 stukken , en was tegenwoordig bij het
zeegevecht , dat bij het inkomen van het Kanaal plaats had,
op den 12den Junij 1677 tusschen den Amsterdamschen Kapitein
Tomas Tobyas, den Commandeur K i n d t en eenige straatvaarders,tegen zeven Fransche oorlogsschepen. G ondtsch a lck
was in de achterhoede geplaatst , en terwijl de andere bevelhebbers zich dapper verdedigden , werd hij door twee vijandelijke schepen aangetast. Bij uitnemendheid kweet hij zich van
zijne pligt. Door ben hevig your , en door dan been , dan weder
te wenden , hield hij de Franschen van zijnen bodem af. Zijn
schip had ondertusschen veel van het vijandelijk geschut te
lijden , en hagchelijk werd zijn to- estand , omdat hij van de
overige Nederlandsche schepen vtas afgeraakt. Hij verloor evenwel den cooed niet, en zich midden door vier of vijf vijandelijke
schepen , welke hem trachtten af te snijden , den weg banende ,
bereikt hij gelukkig den Opperbevelhebber, met wien hij weldra
behouden in het vaderland terug kwam. Ondanks de groote
overmagt hadden de onzen slechts zeven dooden en weinig gekwetsten en waren er van de koopvaarders , die zij begeleidden ,
geene van waarde verloren gegaan. reeders van G o u d t -
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s ch al ck waren ten hoogste voldaan over zijn kloek gedrag,
waardoor het aan hem betrouwde schip met deszelfs rijke lading
was behouden. Zij schonken hem eenen , aan een zwaren gouden
keten hangenden , gedenkpenning van hetzelfde metaal , op welks
voorzijde het gevecht van bet schip Livorno met de Franschen
was afgebeeld, en welks keerzijde prijkte met een opschrift ,
waarin de lof van Goudtschalck vermeld werd. Een in zilver
gegraveerd exemplaar van den penning berust in het Koninklijk Kabinet van penningen , terwijl dezelve is afgebeeld in
van Loon's Beschryving der Nederlandsche Historiepenningen, D. III, bl. 225. Ilet is ons niet gebleken of de genoemde
Goudtschalck dezelfde is met Pieter Goodtschalck,
dien wij vroeger noemden.
Zie de J o n g e , Gesehied. van het Ned. Zeewez. D.
280-288 , door ons hier gevolgd.

III. St. IL bl.

GOULART (SIMoN) , uit wicns belangrijke levensgeschiedenis
wij slechts de voornaamste bijzonderheden kunnen aanstippen ,
was de noon van den Geneefschen predikant Sim on Goulart ,
wiens historische werken ook in onze taal zijn uitgegeven , en
van. Susanne Pico t. Den 2den October 1575 of 1576 werd
hij te Geneve (niet te Senlis) geboren.
N a zijne voorbereiding tot de Evangelie -bediening zag hij
zich spoedig als Fransch predikant te Wezel geplaatst. Den
16den September 1601 werd hij bij de Waalsche gemeente te
Amsterdam beroepen , en hij was in 1606 secretaris van de
Waalsche Synode , toen te Dordrecht gehouden.
In den strijd tusschen de Contra-Remonstranten. en .Remonstranten deed Goulart zich weldra op den kansel kennen , als
de gevoelens der laatsten toegedaan. Ten gevolge hiervan kwam
hij in oneenigheid met zijn consistorie. Men wilde dat hij zijn
ontslag zou nemen, en toen hij weigerde werd bet hem in 1615
gegeven , echter met behoud zijner jaarwedde. Vruchteloos poogden Uytenbogaert en Taurinus ten zijnen gunste bij de
regering iets te bewerken.
Goulart's remonstrantsche denkwijze bleek nog duidelijker,
toen hij in 1616 te voorschijn kwam met zijn: Brief traite de
la grace de Dieu enters les hommes , et de l' e'ternelle election
des fiddles et reprobation des infideles , Amst. 8°. Maar aanstonds verseheen hiertegen , van zekeren C a r t i e r - C a fa tier:
Reponse an brief traite de la grace de Dieu envers 1es hommes,
contenant la refutation des principales raisons allegue'ev par
S. G o ulart , Amst. 1617. 12°. Weldra trad ook zijn jeugdige
opvolger Fabrice de la Bassecourt tegen hem in het
strijdperk. Maar op diens l'Election e'ternelle et ses de'pendances
(Amst. 1618 40 .) antwoordde Goulart weder met een Examen
des opinions de M. Fabrice Bassecourt, sustenues en son
livre de disputes intituld: _Election e'ternelle etc.
De Remonstranten verheugden zich intusschen in zulk een
21
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scherpzinnig en helder verdediger hunner gevoelens. Geen wonder
dat zij hun verlangen te kennen gaven , dat G o ul a r t voor
hunne partij mede ter Dordsche Synode mogt worden afgevaardigd. Dit werd echter geweigerd. Intusschen deelde G o u lar t niet minder in den uitslag der beslissing van die Synode.
Daar hij weigerde de akte van stilstand te teekenen , werd hij
met de overigen ten lande uitgebannen.
G o u 1 a r t voegde zich bij de verdrevene Remonstranten te
Antwerpen. Tegen het einde van het twaalfjarig bestand begaf
hij zich echter naar Calais. Daar bleef hij tot in 1624 , terwijl
hij de betrekking met zijne geloofsbroeders levendig hield en
U y t e n b o g a e r t zelfs te Rouaan bezocht. Toen vertrok hij
naar Frederikstad , omdat zijne vijanden hem zelfs in Frankrijk
vervolgden , en aanklaagden van deelgenootschap aan de zamenzwering tegen M a u ri t s. Daar werd hem toegestaan om de namiddag-godsdienst in de Fransche taal waar te nemen en bleef
er met de zijnen rustig wonen tot aan zijnen dood , die door
sommige schrijvers op den 298ten Maart 1628 gesteld wordt ,
doch door anderen voor onbekend wordt gehouden , daar dit
het sterfjaar van Goulart's vader geweest is. Omtrent G o ular t 's familie is ook niets met zekerheid bekend. Men vermoedt evenwel dat D a n i el Go u 1 art , die in 1645 als predikant
der Remonstrantsche gemeente te Zegwaart stierf, zijn zoon
geweest is. Waarschijnlijk had hij ook een noon , Simon geheeten.
Behalve de genoemden bezitten wij van Goul art nog een
geschrift, dat even als de overigen hoogst zeldzaam is. Hetzelve is getiteld :
Traite de la Providence de Dieu et autres points en de'pendans ,
avec une refutation des sermons de Joseph Poujade, contre
les cinq articles des Remonstrans , 1627. 12°. In de Epistolae
ecclesiasticae et theologicae , (Amst. 1684. fol.) komen ook
eenige Lettres van hem voor.
Zie IJ yten b ogaert, Kerck. Hist. bl. 628-630, 1085-1087; Trig land, Kerck. Geschied. bl. 1105; Brandt, Hist. der Reform. D. II.
bl. 260-274, 474, D. III. bl. 46, 82, 101, 517, 744, 935-937,
D. IV. H. 37, 382-385, 1031; Epist. C'lar. et eruct. vir. (ed. 1704)
Epist. 374, 384, 424, 428, 429, 441, 445, 446 en p. 414, 417,
648; Wagenaar, Beschrijv. van fimst. (80. uitgay.) D. IV. bl. 198;
Bayle, Diction. hist. et Grit. (ed. 1734) T. III. p. 85 ; Haag, La
France protest. T. V. p. 336; Regenboog, Mist. der Remonstr. D.
I. bl. 149, 127, 242; Biograph. univers.T. VIII. p. 351; Tideman,
de Remonstr. Broedersch. bl. 176; Dezelfde, Frederikstad, bl. 24 ; Gla s i us,
Godgel. Nederl. I). I. bl. 550, D. III. bl. 659; de Havorscher, 1). IX:
bl. 131, 321, 381.

GOT/ DSBLOOM , een Nederlandsch graveur , wiens voornaam onbekend is. Hij graveerde het portret van Leonard
van der Goes. Zijn leeftijd wordt niet vermeld.
Zie K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch.

GOUSSET (JAQUEs) of Jacobus Gussetius, werd te
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Blois in Frankrijk op den 7den October 1635 geboren , studeerde
aan de akademie te Saumur , waar hij het onderwijs ontving
van de beroemde Hoogleeraren le Fevre en Cape 11 e. Tot
de predikdienst toegelaten , werd hij in 1662 beroepen te Poitiers
en bedankte voor het hem aangeboden hoogleeraaratnbt te
Saumur. Na de opheffing van het edict van Nantes in 1685
werd hij genoodzaakt Frankrijk te verlaten. Eerst vertoefde hij
eenigen tijd in Engeland , stak toen van daar over naar Nederland , en hield zich eenigen tijd te Dordrecht op , totdat Curatoren
der Groninger Hoogeschool hem het professoraat in de godgeleerdheid , Grieksche taal en wijsbegeerte opdroegen. Hij
aanvaardde deze betrekking den Eden April 1691 en vervulde
haar met roem tot aan zijnen dood , die den 5den November
1704 plaats had.
G o u s s e t was een in vele opzigten zeer geleerd man. De
Hebreeuwsche taal was echter zijne geliefkoosde studie. Bij
zijne geleerdheid muntte hij uit in godsvrucht , onbesprokene
deugd en voorbeeldelooze zedigheid. Als godgeleerde, wijsgeer ,
uitlegkundige en als beoefenaar der Oostersche taal , deed hij
zich kennen door de volgende geschriften :
Controversarium adversus Judaeos ternio in specimen operis
jam alecti, quo R. Isaaci Chizzak Emonna confutatur.
Praemissa praefatione de disputationibus adversus Judaeos et
subjuncto monito de P h. a L i m b o r c h cum Judaeo collalione,
Dordr. 1688. 8°.
Dissertatio de viva deque mortua fide doctrina Jacobi apostoli
evoluta.— Dissertatio ostendens Cartesianum mundi systema non
esse, ut quidam existimant, periculosum. Oratio item , qua Deism
esse ex mundi hujus-inferioris harmonia denzonstratur, , Amst. 1696.
Considerations the'ologiques et critiques sur le projet d'une
nouvelle version fran9oise de la Bible , publide ran
1696 sous
le nom de M r. C h. le C e n e, dans lesquelles la veria est
defendue par un grand nombre de passages de recriture S.
Amst.
1698. 12°.
Commentarii linguae Hebraicae, Amst. 1702 fol.
Vesperae Groninganae , sive arnica de rebus sacris colloquia,
ubi varia scripturae loca selecta, dijicilia et magni momenti
accurate tractantur atque egregie explicantur ,
Amst. 1711.
Disputationes in Epistolam Pauli ad Hebraeos et ad Leviticum XVIII: 14 , Amst. 1712.
Jesu Christi Euangeliique veritas salutifera demonstrata in confutatione libri Chissoak-Emonna a R. Isaaco scripts ,
Amst. 1712. fol.
Causarunz primarunt et secundarum realis o_peratio, Lov. 1716 .
-

Zie Brucherus, Gedenkb. van Slad en Lande, bl. 321, 322; Saxe,
Onom. Liter. T. V. p. 285 ; G las i u s, Godgel. Nederl. D. I. bl. 551-553,
1). III bl. 656 , 660.

GOUT (AwroiNE) was volgens den beer Kramm een Hollandsch teekenaar en graveur , die in 1639 bloeide. Wij meenen
21*

424
geene onwaarschijnlijke gissing te doen , wanneer wij hem ea
noemen met Antonio Goutero, door den heer Kramm
onmiddelijk na Go ut genoemd: Immers zoo niet beider naam ,
dan toch beider voornaam en leeftijd geven tot die gissing
gereede aanleiding. G out er o leefde in het begin der zeventiende eeuw te Amsterdam , en huwde den 8ste November
1602 , ofschoon zelf niet tegenwoordig , met G e e r t r uy t van
Wane v elt, aan wiens naamspelling evenwel getwijfeld wordt.
Hij wordt schilder genoemd , ofschoon er van zijn werk niets
voorhanden is.
Zie Kramm, Lev. en !Perk. der lCunstsch.

D. II. bl. 594 ; 595-

GOUTERO (A.NTomo). Zie GOUT (ANTOINE).
GOUTHOE VEN (WouTER VAN), te Dordrecht in 1577
uit deftige ouders geboren , was de oudste zoon der zes kinderen van Arend Woutersz. van Gouthoeven, Dijkgraaf van Dubbeldam , en van Ma chtild H allinc g. Hij
begon zijne letterkundige studien te Utrecht en zette die te
Leuven en te DOle , in Franche-Comte voort. Teruggekeerd
vestigde hij zich met der woon te Dordrecht , zich gelieel en
al aan de beoefening der vaderlandsche geschiedenis overgevende , tot dat hij in 1628 overleed.
Zijn hoofdwerk is eene vermeerderde en verbeterde uitgave
der groote Hollandsche of Divise-kronijk , die in 1517 voor
het eerst , vervolgens in 1591 en eindelijk in 1595 uitkwam.
Hij liet daarbij een aantal fabelen en niets beteekenende verhalen weg en voegde er aanteekeningen van Pe t r us S c r iv erius, van hem zelven , en van anderen bij. Een en ander
zag het licht onder den titel van :
D'oude Cronycke en Historian (met West-Vriesland) van
Zeeland ende van Utrecht : van nieuws overzien , vermeerdert ,
verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-.Registeren ende
Geneologyen der voornamester Edelen , mitsgaders Steden, Dorpen , .Heeren-huysen enz., voor dezen noyt also° ghedruckt geweal , door W. van Gouthoeven, beginnende van den fare
owes Heeren 449 to dit tegenwoordigh jaar 1620 , Dordr. 1620.
fol. met houtsn. fig.; 2de druk , s Rage, 1636. fol.
Het tweede deel van dit werk , hetwelk van 1555 tot 1620 ,
en in de laatste uitgave tot 1636 loopt , is tot 1591 door Ell e r t
de Vee r, vervolgens tot 1620 door N. de Clerck , en eindelijk tot 1636 door een onbekende zarnengesteld.
V an Go u t h o even schreef nog een : Boecxken: vervaltende
hetwelk
de Beschrijvingkeende Chronycxken der stede Dordrecht,
echter niet is uitgegeven.
Zie Balen, Beschr. van Dordr. bl. 212, 1074 ; Sweertius, 414.
Belg. p. 698; Pars, Naamrol, bl. 86, 87; de Wind, Bibl. van
Ned. Geschiedsch. D. I. bl. 349-351; Smits en Schotel, Beschrijv.
van Dordr. I). I. bl.

GOUTUM (WYBE VAN), een Fries van geboorte , doch
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de Spaansche zijde toegedaan. Zijn naam komt slechts eenmaal in de geschiedenis voor en wel in 1577 , toed hij , op
last van den heer van Billy , in Augustus , met 130 man
naar het Vliet , eene voorstad van Leeuwarden , trok , en den
Drossaard, Jan van Mathenes van Wybesma, wist te
belezen hem op het . kasteel te laten , waarvan hij zich , er in
zijnde , meester maakte. De verbitterde burgerij kwam op de
been , maar vermogt niets uit te rigten , zoodat zij zich getroosten moest met van G o u t u m in onderhandeling te treden ,
die dan ook den 2den September van genoemd jaar met zijne
manschappen aftrok , nadat hij eene som van ongeveer 3300
gulden van de burgers gekregen had.
ZieBor, Ned. Oorl. B. XI. bl. 870 (284); Wiersbitzky, De tachtigj.
Oorl. D. III. bl. 128.

GOUWEN (WILLEm VAN DER). Er kornen van dezen naam
twee personen voor, die beiden de graveerkunst uitgeoefend
hebben. De een leefde tegen het einde der zestiende en de
ander in het begin der achttiende eeuw. Het werk van den
eersten wordt door den beer K r a m m vermeld , dat van den
laatsten ook door dezen en den heer Immerze el.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der kunstsch. ;
en Werk. der Kunstsch.

K r a m m , Lev.

GOUWENA AR (A DR IAAN) was koopvaardij-kapitein op het
schip Amsterdam en verdedigde zich gedurende den oorlog
met Frankrijk , in 1693, twee uren lang tegen een vijandelijk
schip met 64 stukken gewapend. Het verhaal meldt niet of
hij ontkwam , of genomen wend. Ter belooning van zijnen
moed werd hij door de Admiraliteit van Amsterdam tot Komrnandeur bij dat collegie aangesteld.
In het jaar 1706 voerde hij als zoodanig het bevel op het schip
Groningen van 44 stukken , en keerde hij , met nog vijf andere
bodems , van de Oostzee en Noorwegen naar het vaderland weder,, ter begeleiding eener vloot van zeventig koopvaarders.
Op den 2den October van genoemd jaar ontmoetten deze
schepen hij bet doggerszand een sterk Fransch eskader. Van
het daarop gevolgde gevecht is reeds op het artikel van A d r i a a n
B r a a k , die het bevel voerde over de Nederlandsche schepen ,
melding gemaakt , waarnaar wij , voor hetgeen Gouwenaar
betreft, kortheidshalve verwijzen.
,

Zie de J on ge, Gesch. van het Ned. Zeewez. D. IV. St. I. hi. 426,
St. II. bl. 406; Dit Woordenb. D. II. bl. 1133.

GOUWENBERG (GLIBR ECHT VAN'), hopman in staatsche
dienst , lag ten jare 1579 binnen Venlo , en bad bet geluk
van , op lag 7den Augustus van dat jaar, vier Zwitsersche
vendels van Parma, bij Heekhuizen , te verrassen en te verslaan.
Zie Bor, Nederl. Oorl. B. XIII, bl. 95 (135); Wagenaar, Vaderl.
Hist. D. VII. bl. 276, 277.
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GOVAERTS (PIETER) of P e t r us Govarts, werd te Turnhout in 1643 geboren , studeerde aldaar in de wijsbegeerte
en promoveerde er in 1662 tot de zoogenaamde tweede plaats
onder de meesters der vrije kunsten ; later werd hij hoogleeraar in de redeneer- en taalkunde , benevens in de godgeleerdheid in het dusgenaamde Konings-collegie aldaar. Zich
vervolgens op de studie der regten toeleggende , was hij te
gelijk in die wetenschap en in de godgeleerdheid Licentiaat
en eindelijk Hoogleeraar in de beide regten. Hij was bovendien eerst kanonik der Kathedrale kerk van Brugge , naderhand van de hoofdkerk van Leuven , en Voorzitter van het
collegie van Jan van Malde ri ri aan de Universiteit aldaar.
In 1689 werd hij benoemd tot kerkelijk Raadsheer in den
Hoogen Raad der Nederlanden te Mechelen , en bestuurde
als Aartsbisschoppelijk Vikaris, onder Humbert Willem
Precipiano, dat zelfde bisdom , en eindelijk werd bij , in
1701 , door Pans Clemens XI tot zevende Vikaris van
's Hertogenbosch aangesteld. Hij nam die waardigheid met onverdroten ijver waar tot aan zijnen dood , die den 17den September
1726 te Mechelen plaats had. Hij werd te Ghele in de gasthuiskerk begraven en zijn graf met een opschrift voorzien. Bij
uitersten wil gaf hij zijne geheele nalatenschap tot onderstand
der armen te Turnhout. Zijne zinspreuk was : Fuge to ipsum
(Ontvlied u zelven).
Go v a e r t s heeft eenige geschriften nagelaten , waaronder
den 8trijd der kerkelijke immuniteit en van he Koninglijke
Becht , alsmede I7erscheidene beweegreden van Rechten ,
doch
waarvan ons tijd en plaats van uitgave onbekend is.
Zie (v a n R ij n), Oudh. en gesticht. van 's Hertogenb.
bl. 287-290 ;
(v an Gil s) Kathol. Meijerysch Memorieb. bl. 105 , 109.

GOVERT , met den bull. Zie GODEVAART.
GOVERT of Go vaerts, een landschapscbilder, , wiens voornaam onbeken'd is , en die in de eerste helft of in het midden
der zeventiende eeuw to Amsterdam bloeide.
Zie Not. der schild. van het Kon. Kabin. te 's Hage ,
Leo. en Werk. der Kunstsch.

bl. 10; Kramm,

GOVERTS (ABRAHAM) is de vervaardiger van een heldendicht , getiteld: een waar Christen op zijn sterfbed , Amst. 1715.
Zie He ringa, in den Algem. Konst- en Letterb. 1848. D. I. bl. 147.
GOVERTSZ (JAN). Zie NEMIUS (JonANNEs).
GOVERTZ (NicoLAAs) , Boekhandelaar te Amsterdam ,
schreef en gaf uit :
.dfbeelding van alle de Generaale Zeijnen die iqedaan en geobserveerdt worden in '8 Lands Yloot , zoo in het zeylen en
ankeren, bij day of nays , ale ten tyde van gevecht enz. Naauwkeurig afgeteekend en in het koper gebragt , en de vlaggens met
couleuren afgezet, Amst. 1746.
Zie van A bk o ude, Naamreg. van Ned. boek.

D. I. St. IV.
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GOVERTZ (ThEopoRus) was een portretschilder , die te
Utrecht in het midden der zeventiende eeuw bloeide , en de
leermeester was van H. Verschuurin g en D. Camp huyzen.
Zie Kramm, Lev. en !Perk. der kunstsch.

GOYEN (JAN JOSEPHSZOON VAN), ook door sommigen van
G o o y e n of van G o y e genaamd , werd te Leiden den 13den
Januarij 1596 geboren en kreeg van verscheidene meesters
onderwijs in de kunst , onder welken J e s ai as van de Veld e
de laatste was. Volgens Houb rak en overleed hij in 1656 te
's Hage, werwaarts hij zich in 1631 met der woon begeven
had , doch volgens anderen moet dit sterven ruim tien jaren
later geschied zijn. Zijne afbeelding , door K. de Moor,
in de zwarte kunstmanier in het licht gegeven , werd ook
door Anthony van Dijck geteekend,doorBartholomeus
van der Helst geschilderd en door Ploos van Amstel
in prentteekening gebragt. Hij was te Leiden den 18den Julij
1618 gehuwd met Ann etg e Willems dr. Zijne dochter
Margaretha huwde , den 19den September 1649 , te 's Hage
met den vermaarden Jan S t e e n.
Als landschapschilder had van Goyen ongemeene verdiensten. Wij vermeenen niet beter dezelven te schetsen dan
met de woorden van den heer Immerzeel, dus luidende:
"Daar hij zich stiptelijk aan de natuur hield , behagen alle
zijne voorstellingen door de waarheid die men in dezelve aantreft. Dorpen , dijken , kusten , stranden , zeeen en rivieren ,
alles wat hij van dien aard omstreeks zijne woonplaatsen Leiden
en den Haag aantrof en hem schilderachtig voorkwam , stelde hij
op schatting ; en hij wist door zijn onuitputtelijk vernuft , aan
dat alles Leven en beweging bij te zetten door het aanbrengen
van vaartuigen , zeilend , roeijend , lossend of ladend , en eene
menigte van eigenaardige stoffaadje van beeldjes , paarden enz.
Zijne wijze van schilderen was onnavolgbaar schoon , vooral
in de verschieten , luchten , spiegelende en woelende waters.
Ofschoon bijna al zijn werk het bewijs medebrengt van vlug
van de hand gegaan te zijn, vindt men toch altijd het lief en
geestig penseel van den onuitputtelijken meester weder. Jammer
dat zoo vele zijner schilderijen geel en grijs geworden zijn ,
veroorzaakt door het zoogenaamd Haarlems blaauw , waarvan
hij zich bediende. Zijne schetsen zijn doorgaans oppervlakkig ,
doch de zoodanige die met eenige zorg behandeld zijn , stellen
de liefhebbers op prijs enz."
Van Goyen heeft ook prentjes geetst , die zeldzaam gevonden
worden. Eenigen van dezen worden door de beer Kra m in
vermeld, die ook mededeelt dat van Goyen ook portretten
geschilderd heeft , en dat zijne werken in de meeste Europesche
Museen met achting bewaard worden. Het Museum B o y ma n s
te Rotterdam bezit van dezen meester twee Riviergezigten,
terwijl in het Rijks Museum te Amsterdam van hem mede
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een .Riviergeziql en een Gezigt op het Valkenhof te Nymegen
bewaard worden.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schilderk. D. I. bl. 378; Itnmerzeel, Lev. en Werk. der Kanstsch.;
Biograph. universell. T. XV, p. 50; Cat. van Schild. in het Museum
B o y m a n s te Bolt. bl. 15 ; Muller, Cat. van Portrett. bl. 97 397;
Kra mm, Lev. en ;Perk. der Kunstsch.; de Navorscher,
D. VIII.
bl. 246.

GOYENS (ERASMUS) was Proost van het St. Gerlaas-klooster
bij Maastricht , behoorende tot de Praemonstratenser orde. Hij
was een ijverig onderzoeker der oudheid en gaf, op aansporing
van Head r i k van Cuyck, Bissch op van Roermond , uit:
Vita et miraculae guam plurima praedicti sancti
Ger1aci
.Eremitae ordini8 Premonstratensis , libri duo.
1600.
Waar dit werk uitkwam , en in welk formaat , is ons niet
bekend.
Zie S we ertius, Jaen. Belg. p. 230.
GOYER, ( . . . DE), een portretschilder, , wiens voornaam
onbekend is en die waarschijnlijk op het laatst der zestiende
eeuw te Utrecht bloeide.
Zie K r a m m ,

Lev. en Week. der Kunstsch.

GOYER (PIETER DE) was Opperkoopman te Batavia , en
werd in Junij 1655 met Jacob de Keizer, namens de OostIndische Compagnie, in gezantschap naar den Keizer van China
gezonden. Met een gevolg van veertien personen en aanzienlijke
geschenken , meestal fabriekgoederen in Europa vervaardigd ,
trokken zij van Batavia derwaarts , met last om een vast verbond te sluiten en door het geheele Chineesche gebied eenen
vrijen koophandel voor de Hollah 1 -rs te bedingen en vast te
stellen. Ten eincle dat doel te bereiken werden er geene kosten
ontzien ; maar ofschoon vriendelijk en feestelijk ontvangen
slaagden zij geenszins naar wensch , daar de eenige handelsvrijheid hun toegestaan uiterst beperkt was ; slechts eenmaal
om de acht jaren zou men een schip met goederen naar China
mogen zenden en slechts met honderd koppen bemannen. Na eene
afwezigheid van ruim twintig maanden kwamen de gezanten
te Batavia weder,, hunne reis had met de geschenken mede
weinig minder dan honderdduizend gulden gekost. Alleen voor
de aardrijks- en volkenkunde leverde de ondernomen reis belangrijke resultaten op , daar de vermaarde Joan N i e u h o f,
die wij later zullen leeren kennen , de gezanten als Hofmeester
diende en hetgeen hij zag en hoorde beschreef.
Zie Nederl. Rein. D. XI. bl. 52-95; van Kampen, Geschied. der
Hederl. buiten Europa , D. II. bl. 115-121.

GOYER (JoHAN DE), waarschijnlijk een bloedverwant van
den voorgaande, werd den 19deu Januarij 1710 tot Gouverneur van Suriname benoemd. Ofschoon de kolonie in den beginnen , tot eenige rust gekomen zijnde , in bloei toenam , hadden
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er echter tijdens zijn bestuur noodlottige gebeurtenissen plaats ,
daar de Franschen zich van de kolonie meester maakten en
brandschatting eischten. de Goyer overleed den 28sten Julij
1715 en werd , door de zijnen betreurd , den lsten Augustus met veel plegtigheid in het fort Zeelandia begraven.
Zie Wolbers, Geschied. van Suriname ,

bl. 88-102.

GOYERT was een Utrechtsch schilder, , die in het begin
der zestiende eeuw bloeide. Zijn voornaam is niet bekend.
Zie K r a m m , Lev. en 'Perk. der Ku,nstsch.

GOSEWINUS VAN AMSTEL , de 37ste Bisschop van
Utrecht, was uit het adelijke geslacht der Heeren van Amstel
gesproten , zoon van Aegidius van A m st el, en in 1225
tot Proost van St. Jan te Utrecht gekozen. Na den dood van
Bisschop Otto III werd hij in 1249, met eenparige stemmen
der Kanoniken , tot Bisschop van Utrecht verheven. Beter met
den Bijbel bekend dan gewoon om met het zwaard om te gaan ,
verkreeg hij den naam van zachtzinnig en eenvoudig, en was
hij geheel ongeschikt om den last des staatsbestuurs te torschen. Hij lag dan ook den Hollandschen Graaf, Koning
i Ile m II , niets in den weg , en toch was deze er op uit ,
beducht als hij was voor de aanwakkerende magt der Heeren
van Amstel , om Bisschop Gosewinus den voet te ligten.
Weldra werd deze dan ook beschuldigd van de zaken zijns
bisdoms in den war te hebben gestuurd , en in tegenwoordigheid van Koning Willem, den Kardinaal Petrus Ca pi ti u s , Bisschop van Keulen , door het gantsche Kapittel onbekwaam geoordeeld om langer aan het hoofd des bestuurs te
staan. G o s e w i n us , niet te eenvoudig om te begrijpen , waar
de wind van daan kwam , meende te regt dat het beter was
te danken , dan bedankt worden. Na eene regering van nog geen
twee jaren legde hij dan ook zijne waardigheid neder, , en ontving ter vergoeding het aartsdiakenschap van Keulen. Daar
is hij overleden en begraven.
Zie Batay. Sacra, D. II. bl. 194; Hoogstraten, Woordenb. op
Gosuinus; Wagenaar Vaderl. Hist.D. II. bl. 397, Arend, Algem.
Geschied. des Vaderl. 1). H. St. I. bl. 283-285, Van der C h ij s , de
Munten der Heeren en Steden van Overijss.
bl. 49 ; de Munten der Bisschoppen van Utr. bl. 80.
GRAAF (ABRAHAM DE) was een vermaard wiskunstenaar,,
die in tweede helft der zeventiende eeuw leefde , en zich verdienstelijk maakte door het schrijven der onderstaande werken :
Beschryving van de .Ruytkaart ,
Amst. 1657. 4°.
Beschrijving van de Pleynschaal , Amst. 1658. 4°.
De groote Zeevaart
Amst. 1658. fol.
Cliferboek , Amst. 8°.
Astronomie of Sterrekunst , Amst. 1659. 4°.
Algebra of Stelkun8t , Amst. 1672. 4°.
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Kleine en groote S'chatkamer van de kunst der Stierlieden,
Amst. 1688. 8°.
Beginselen der Telkonst of .Redenkonst na de wyze van
Euclides Meetkonst , Amst. 1692. 8°.
De geheele Mathesi8 , Amst. 1694. 4°.; 3de druk , ald. 1717. 4°.
Inleiding tot de Wiskonst , zynde de beginselen van de Geometrie en Algebra , Amst. 1702. 4°.
Analyses of Stelkonstige ontknooping in de meetkonstige werkstukken , vindende van hen de grootste en de kleinste , de raaklijnen op de kromme , de plaatsen , de onlbindinge der bepaalde
werkstukken door de plaatsen en de Quadrature van eenige
kromlinische grootheden, nooit voor deezen gedrukt. Amst, 1706. 40,
Amst. 1708. 4°.
Vervulling van de Geometrie en Algebra ,
Memoriaal van het Boekhouden , Amst. 1717. fol.; herdr. ald.
1728. fol.
Proportie die de Middellyn van een road heeft lot het Omtrek , Amst. 4°.
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. 1,11,111,
V; Ferwerda, Naaml. van Boek.; Collot d'Escury, Holl. Roem,
D. VI. St. I. bl. 100, 316.
GRAAF (GERRIT SIMONSZOON DE), een matroos van Enkhuizen afkomstig, diende op het schip van Kapitein Dirk
Gerritszoon Pomp, en n am deel aan den togt van d e
R ui t er naar de kust van Guinea in 1665. Bij den aanval
op het kasteel Kormantijn , dat door de Encr elschen verdedigd
werd , was de G r a a f de eerste die de Nederlandsche
b
vlag op
de muren plaatste , waarvoor hem later eene belooning van vijf
en twintig gulden geschonken werd.
Zie Brandt, Het leven van de Ruiter, bl. 353.

GRAAF (HENDRIK DE), Zie VERMOLANUS (HENRicus).

GRAAF (H. DE) schreef:
Pestbedenking , 1664. 4°.
Zie van Abkoude, Naamreq. van Ned. Boek ,

D. I. St. II.

GRAAF (J. DE) schreef:
Tafelen van Interest , Amst. 1729. 4°.
Al ►emeene ontbinding der bepaalde stelkonstige vergelijkingen
van 3 , 4 , 5 , 6, enz. Amst. 1732. 4°.
Zie van Abkoude, Naamlijst van Ned. Boek, D. I. St. I.
GRAAF (JAN BAPTIST DE) was een der Kommandeurs van
de zeven brandschepen , op het brandschip de Gouden Appel ,
die zich zoo loffelijk gedurende den roemrij ken togt naar
Chattam , in 1667 , gekweten hadden , dat zij van den Ruwaard
de W i t t , die daarbij tegenwoordig was , een loffelijk getuigschrift , en van de Staten van Holland eene belooning in geld
erlangden.
Zie Brandt, Lev. van deRuiter, bl. 538; de Jonge, Gesehied.
van het Ned. Zeewez. D. II. St. 2. bl. 445.
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GRA AF (JOANNES DE) was in 1777 bevelhebber van St. Eustatius , toen hij als zoodanig door het Engelsche opperhoofd van
het eiland , St. Christophe , beschuldigd werd , toevoer van levensmiddelen en oorlogsbehoeften aan de op•oerige onderdanen des
Engelschen Konings , de Noord-Amerikanen , verschaft te hebben. Ten gevolge van die aanklagt werd de G r a a f naar Nederland ter verantwoordinc, opgeroepen , en was daar in 1778 aangekomen. Korten tijdb na zijne terugkomst leverde hij eerie
memorie van verantwoording in , ten gevolge waarvan hij in
1779 geheel onschuldig geoordeeld en wederom in zijne betrekking en eer hersteld was. Toen kort daarop , in 1780 , de Engelschen ons den oorlog hadden verklaard , werd St. Eustatius
het eerst aangevallen, , daar er aan geen weerstand bieden
te denken viel , door I e Graaf overgegeven.

Zie Very. op de Vaderl. Hist. van Wagenaar, D. I. bl. 106-119, D.
III. bl. 234 —341 ; Stuart , Vaderl. Hisi . D. III. bl. 227 , 371 , 374 , 460 ;
van Kampen, Geschied. der Nederl. buiten Europa , D. III. bl. 279, 280.
GRAAF (Josue. DE) , G r a a f of Grave, was kapitein in
Hollandsche dienst en leefde in het laatst der zeventiende eeuw.
Hij was een niet onverdienstelijk sehilder en teekenaar van
vestingen en legerplaatsen.
Zie Immerzeel, Lev. en Jerk. der Kunstsch.;

Kramm, Lev. en

1Verk. der Kunstsch.

GRAAF (LIEUWE WILLEMS DE). Zie GRA EFF (LTEUWE
WILLEMS).
GRAAF (LODEWIJK DE) zette uit het Fransch in Hollandsche verzen over bet klugtspel getiteld :
De vermomde krispijn Amst. 1740. 8°.
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dick& ; Cat. van de
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. b bl. 102.

GRAAF (NicoLAAs DE) , geboren te Egmond aan Zee in het
begin der zeventiende eeuw , legde zich op de heelkunde toe , en.
trad , in 1639 , na daartoe bevoegd verklaard te zijn , als chirurgijn in dienst der Oost-Indische Maatschappij. Hij deed als
zoodanig tot in het jaar 1687 een aantal reizen , bezocht verschillende landen en was bij onderscheidene belangrijke voorvallen tegenwoordig. Na zijne terugkomst in het vaderland zette
hij zich in zijne geboorteplaats met den woon neder , waar hij
in hooge achting stond en zelfs tot Schout benoemd werd. De
tijd van zijn overlijden is niet bekend. Hij schreef :
Reysen na .dsia, Africa , America en Europa , Traerby gevoegt is : Oost-Indise Spiegel , behelsende eene beschryving van
de sled Batavia en ?Ilse van leeven der Hollandsche vrouwen ;
een net verhaal der bysondere Handelaers ; als mede de gewoone
wijze van de scheepsbevelhebberen; misgaders eene generale beschrijvinge van Oost-Indign,
Hoorn , 1701. 4°. met pl. en
kaart.
De Oost Indise Spiegel kwam ook afzonderlijk nit te Hoorn
-
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1703. 4°. Volgens van A b k o u d e kwam de eerste druk
te Amsterdam in 1700 , 4°. uit. Het gebeel werd in het Fransch
vertaald en uitgegeven onder den titel van :
Voyages de Nicolas de Graaf aux Index Orientates et en
d'autre8 lieux de l'Asie ; avec une Relation curieuse de la vile
de Batavia, et des moeurs et du commerce des Hollandois,etablis
clans les Inde8, Amst. 1719. 8° avec cart.
Een afzonderlijk verhaal van de Graaf's reis langs den
Ganges , door hem van 1668 tot 1671 ondernomen, komt voor
in de Nederlandsche Reizen.
Zie aldaar D. XI. bl. 1-21; Pa quot, Memoires, T. II. p. 140 ,
141; van Abkoude, Naarnreg. van Ned. Boek. D. I. St. I. ; Biograph.universell. T. VIII. p. 362; De Navorscher, D. V. bl. 200 , 266, D.
VI. bl. 159, 342; Muller, Cat. van Boek. over de Ned. Beet t. bl. 26.

GRAAF (REGNERUS DE), plaatsnijder te Haarlem , was een
min of meer geletterd man , maar van losse zeden en bekrompen heurs. Hij leefde op het laatst der zeventiende eeuw, , en
was hoogstwaarschijnlijk , zoo niet zeker,, de maker van den
Kronyk van K 1 a a s K o 1 ij n , die hij , bij stukken en brokken ,
aan den vurigen , doch wel eens ligtgeloovigen oudheidminnaar
Cornelis v an Alkemade, voor eerie aanzienlijke som
gelds, in handen heeft weten te spelen.
Zie de W i n d , .Bibl. van Ned. gesehiedsch. D. I. bl. 31 ; Kramtn,
Lev. en Irerk. der Kunstsch.;
dit Woordenboek, artik. K olij n.

GRAAF (REINTER DE) werd te Schoonhoven den 30 8ten Julij
1641 geboren. Zijn vader, Cornelis de Graa f, een voornaam bouwkundige en uitvoerder van belangrijke waterwerken ,
bij zijn zoon een groote lust voor de geneeskunde bespeurende ,
liet hem in de voorbereidende wetenschappen onderwijzen , en
zond hem vervolgens naar de Leidsche Hoogeschool , waar
destijds de vermaarde de la B o e Sylvius in de geneeskunde
onderwijs gaf. Zoozeer maakte hij zich in die wetenschap bekwaam , dat hij nog voor zijne promotie zijne beroemde verhandeling De succo pancreatic° schreef en in 1663 uitgaf. Twee
jaren daarna vertrok hij , te gelijk met zijn broeder Martinus,
naar de vermaarde hoogeschool te Angers in Frankrijk , en
promoveerde er in de geneeskunde , terwij1 zijn broeder de doctorale graad in de regtsgeleerdheid verwierf, die zich daarna
te 's Hage als Advokaat nederzette en er met roem de praktijk
uitoefende.
Reinier de Graaf keerde , na ook nog Parijs bezocht te
hebben , in 1666 in het vaderland weder en vestigde zich to
Delft als geneesheer,, zich bezig houdende net het schrijven van
verschillende geneeskundige werken. Hij him de er in 1672 met
Maria van D ij c k , welke echt met geene kinderen gezegend
werd. De roem van zijne geleerdheid was zoo groot , dat hij
S yl v i u s te Leiden stellig als Hoogleeraar zou zijn opgevolgd,
ware het niet , dat hij de Roomsch-Katholieke godsdienst be-
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leden bad, aan welke hij standvastig gehecht was. Te vroeg
werd de Graaf aan de wetenschap door den dood ontrukt;
hij stierf den 17den Augustus 1673 in den ouderdom van twee
en dertig jaren , naar men zegt door verdriet over een strijd
tusschen hem en Swammerdam, over de kunst van injicieren
gerezen. Zijne afbeelding ziet het licht.
Te iegt heeft de Graa f' zich ten aanzien van de kennis
der geslachtsdeelen en der embryologie een beroemden naam
verworven , en worden de folliculi van het ovarium nog naar
hem genoemd. Hij was het die het eerst de ware structuur der
testes en zaadblaasjes en de ware beteekenis der ovarien en
Fallopische buizen leerde kennen. En niet alleen maakte hij
zich ten opzigte der embryologie verdienstelijk , ook in een
ander opzigt heeft hij dat gedaan. Hij heeft namelijk in 1668
de ontdekking gedaan , om de bloedvaten op te spuiten , doch
maakte daarbij slechts van gekleurde vloeistoffen gebruik ,
terwij1Swamm erdam, geholpen door Johan van Hoorne,
na hem , daarvoor gesmolten was bezigde , en de Graaf de
eer der uitvinding, ofschoon ten onregte , betwistte. De werken
van de G r a a f , eerst door hem afzonderlijk uitgegeven , zijn
vervolgens onder den titel van Opera omnia te Amsterdam en
te Leiden , 1677 en 1705 , in 8°. in het licht verschenen , en
behalve in andere talen ook in het Nederduitsch (Amsterdam
1686 in 8°. met platen) overgezet. De Latijnsche uitgave bevat de volgende verhandelingen :
Tractatus de virorum oryanis generationi inservientibus.
Epistola de partibus genitalibus mulierum.
Tractatus de mulierum organis generationi inservientibus.
Partium genitalium defensio.
De Succi pancreatici natura et usu.
De Clysteribus.
Epistola ad Vopiscum Fortunatum Plempium, de
nonnullis circa partes genitales novis inventis.
Tractatus de usu siphonis in Anatomia.
Zie Foppens, Bibl. Belg, p. 1057, 1058; van Abkoude, Naamreg. van Nederl. Bock. D. I. St. III; Biograph. univers. T. VIII. p.
362 ; Cohen, Oude en Middel-geschied. van de geneesk. bl. 367, 402,
403; van der Boon, Geschied. der ontdekk. in de ontleedk. van den
mensch, bl. 49, 64, 106, 145, 247, 248, 254; Haeser, Leerb. van
de geschied. der geneesk. vent. door Dr.
Israels, bl. 586, 601, 609;
Muller, Cat. van Portr. bl. 98, 397.

GRAAF (TimoTHEus DE). Zie GRAEF (TimoniEus DE).
GRAAF (WILLEM DE), Zie GRAVE (GUILLAUME DE),
GRAAF (LoDEWIJK ERNST VAN DE) zoon van Jacob van
de Graaf en van Johanna Maria Hubert, werd te
's Hertogenbosch den 8sten September 1752 geboren , en diende
van 1766 tot 1795 bij de kavallerie van het Nederlandsche
leger , waarbij hij den rang van Ritmeester verkreeg.
Na in 1795 als Majoor bij het rassemblement in Duitschland
,
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gediend te hebben , was hij later tot het jaar 1802 in Engelsche dienst , en na de omwenteling van 1813 werd hij Luitenant-Kolonel bij de generale werving , daarna bij een der bataillons infanterie en in 1814 Kolonel-plaatstelijk-kommandant te
Groningen , in 1821 te Amsterdam en tevens Generaal-Majoor, ,
alwaar hij den 13den Februarij 182.5 overleed.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt.
GRAAF (SERVAA.S VAN DE) leefde in het laatst der achttiende
en in het begin der negentiende eeuw te Dordrecht, en maakte
vrij vloeijende verzen , die zich echter riiet boven bet middelmatige verheffen. Een drietal daarvan komt voor in De vaderlandsche dichter of verzameling van gedenkstukken der vr,yheidsliefde , te Haarlem in 1784 uitgegeven. Meer verdienstelijk
maakte hij zich als geschied- en aardrijkskundige door de volgende werken :
Historisch Statistische Beschryving van het koningryk Holland ,
Amst. 1807. 8°. 3 stukken, met kaarten en platen.
Onderzoek over de oorzaak der vredebreuk van Groot-Brittannie met .Frankrgk , 's Hage , 1805. 8°.
Statistische beschouwing van Portugal , 's Hage , 1807. 8°.
's Hage ,
Statistisch overzigt van Oostvriesland en Jever ,
1808. 8°.
Staat- en aardrijkskundige whets van het koningryk Spa*
en der Spaansche kolonien , Amst. 1809. 8°.
-

Zie de Jong, Naaml. van Ned. Boek. ; van der A a , Nieuw. Woorden& van Ned. Dicht.
GRAAF (JACOB en PIETER VAN DER), zonen van den
Raadsheer Jacob van der Graaf, maakten zich berucht
door, in vereeniging met Adolf Borrebach, postmeester ,
en C o r n e 1 i s de Bruin, officier der schutterij te 's Hage ,
in den nacht van den 2isten Junij 1672 een aanslag te
wagen op het leven van den Raadpensionaris Johan de Wit t.
Op het artikel van de beide laatstgenoemden hebben wij reeds
van dat felt melding gemaakt. De moordenaars ontkwamen
door de vlugt , maar J a c o b van der G r a a f werd eerlang
gevat en voor het Hof teregt gesteld. Eerst bij het derde verhoor,, bij de aanwijzing van bloed , hetweik hem op het hemd
was gespat , en bij de vertooning van zijn degen , dien hij
kwijtgeraakt en door den bediende van d e W it t, Jan van
d e r W i ssel, bij het Groene zoodje was opgeraapt , bekende
hij deel te hebben genomen aan den aanslag. Hij werd op sterk
aanhouden der Staten van Holland spoedig gevonnisd en veroordeeld om onthalsd te wo•den , met verbeurdverklaring zijner
goederen. Dit vonnis werd aan hem op den 2 9sten Junij te
's Hage ten uitvoer gebragt. Hij stierf als een waar christen ,
indien men geloof mag slaan aan het gedrukt verhaal , kort
daarna , onder den titel van Jacobs Worsteling , in het licht
gegeven. De vrienden van Oranje beschouwden de jonge v an
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der G r a a f als een martelaar van staat. Alle weldenkenden
hadden wel gewenscht dat de Raadpensionaris de edelmoedigheid zou gehad hebben om vergiffenis voor hem te bewerken ,
doch welke moeite daartoe ook was aangewend , de Witt was
daartoe niet te bewegen. Ondanks alle nasporing heeft men de
overige medepligtigen nooit kunnen ontdekken.
Zie W ag en aar, Fad. Hist. D. XIV. bl. 68-70; Het beroerd Nederl. D. I. bl. 104 --107 ; van W ij n , Nalez. op de Vaderl. _Hist. van
Wagenaar, D. I. bl. 222; Kok, Vaderl. Woordenb. D. XVI1I. bl.
553; Dit Woordenb. D. II. bl. 904 , 1486.

GRAAFF (DIEDERIK DE) , geboren te Spijk nabij Gorinchem
in 1773. Reeds vroeg legde hij zich toe op de beschaving en
het onderwijzen der jeugd , en bekwaamde hij zich daarin
vooral bij den verdienstelijken Leidschen kostschoolhouder
Schn ei tter, alwaar bij vele jaren als leerling en ook als
medeonderwijzer werkzaam was , tot hij in September 1799 te
Gorinchem werd aangesteld als stads-kostschoolhouder, , welke
betrekking hij gedurende meer dan twintig jaren met ijver en
roem waarnam , waarvan getuigen kan de bloei van zijn gesticht en bet groot aantal kundige kweekelingen , uit de aanzienlijkste standen , die door hem gevormd werden. Ook in
andere opzigten maakte d e Gr a a ff zich verdienstelijk ; in het
bijzonder als lid der commissie ter aanmoediging van de gewapende dienst in de Nederlanden , waartoe hij in 1815 geroepen werd.
In de kracht van zijn leven , terwijI nog zoo veel goeds
van zijn voortreffelijk onderwijs kon verwacht worden, werd
d e Gra a ff door een noodlottig toeval aan de zijnen en aan
het onderwijs , dat hij lief had , ontrukt. Zich te Leiden ophoudende , werd hij aan den avond van den 24sten Julij 1821,
door de duisternis misleid , en eindigde hij zijn verdienstelijk
leven , door eenen val in bet water.
Hij schreef:
Verhaal betrekkelijk het beleg , bombardement en de overgave
van Gorinehem, in den winter van 1813 en 1814, Gorinchem
1814. 8°.
Leid. 1819. 8°.
Korte 8chet8 der aardrijkskunde ,
Zie de J onge, Naaml. van Bock. ; A. J. ten Hag e, Jz. Nagedacht.
aan D. de G r a aff, enz. (Gorilla. 1821 80) , nit familieberigten aangevnld.

GRAAFF (CORNELIS VAN DER) was kapitein ter zee bij de
Admiraliteit van de Maas, en nam als zoodanig deel aan vele
belangrijke ondernemingen. Hij was in 1676 tegenwoordig bij
den togt van Jacob B i n c k e s naar de West-Indien , bij de
inneming van Cayenne en het eiland Marie Galante , en bij de
verdere gevechten gedurende dien togt voorgevallen. In 1700
had hij het bevel op het fregat de Briel, en hielp daarmede ,
on der G el e i n Evertsen, Koppenhagen bombardeeren. Als
bevelhebber van het schip Wassenaar van 66 stukken ont-
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moeten wij hem , in 1707 , onder het eskader naar de Middellandsche zee ter ondersteuning der bondgenooten afgezonden ,
terwij1 hij in 1721 en 1723 bevel voerde op de ilfatenesse van
52 stukken, behoorende tot het eskader , uitgezonden om de
Algerijnen te tuchtigen. Eindelijk kommandeerde hij in 1729
de Starrenburg van 64 stukken, behoorende tot de scheepsmagt
onder den Vice-Admiraal Francois v an A erssen van So mmelsdij k , die echter in dat jaar Diets uitrigtte.
Zie de Jong e, Geschied. van het Ned. Zeewez. D. III. St. II. bl.
299, 1). IV. St. II. bl. 172, 420, D. V. bl. 27, 35, 62.

GRAAFF (CoRNELis JACOB VAN DE). Het geslacht waartoe
hij behoorde stamt of van E v e rt , Heer van Hoogwoude en.
Aartswoude, bastaardzoon van Graaf WILLEM VI van Holland. Hij was de oudste zoon van S e b a s t i a a n van de
Graaff, Majoor in het regiment kavallerie van H o p , en van
Geertruid van Vinceler. Den 30sten November 1734
geboren, was hij op jeugdigen leeftijd in dienst bij de kavallerie , werd in 1759 buitengewoon Ingenieur, in 1761 Luitenant , in 1778 Kapitein , vervolgiens Luitenant-kolonel en einlijk Controleur-Generaal der fortificatien.
V an de G r a aff vertrok in 1784 als Gouverneur mar de
Kaap de Goede Hoop met het schip Voorschoten. Hij regeerde
de kolonie met zachtheid en billijkheid , ontving alle vreemdelingen met welwillendheid , deed hen den Hollandschen naam
eerbiedigen en beschermde hen , wanneer zij in de kolonie waren.
Teregt zegt van Kampen, dat onder hem de ingezetenen minder aan kleine tirannen en aan de bureaucratie overgeleverd waren; dat de handel toenam , de burgerij in aanzien won , dat er
goede middelen tot verdediging beraamd en de stad eenigermate bevestigd werd. Daartoe had van de G r a a f f als krijgskundige de noodige bekwaamheid; doch dit werd door zijne
vijanden en de Bewindhebbers der Maatschappij als geldverspilling aangebragt, en hij kreeg bevel de begonnen werken te
staken. Prins W ill e m hield hem echter de hand boven het
hoofd ; hij voltooide de batterij Amsterdam, legde die van Chavoune
aan (beiden tot beheersching der reede), en deed het fort Coehoorn
verzetten. Daar juist destijds de twisten tusschen de stadhouderlijke en staatspartij op het heetst waren , was het deze laatste
niet moeijelijk den Gouverneur , in spijt des Stadhouders , terug
te roepen. Van de Graaff keerde alzoo in 1791 in het vaderland weder , en wist door zijne verdediging zijne vijanden te
doen verstommen. Men liet hem den titel en zelfs de bezoldiging van Gouverneur der Kaap de Goede Hoop , maar hij
bedankte voor alles en trad weder in dienst als Kolonel der
genie. In 1794 werd hij tot Generaal-Majoor benoemd , en nam
in 1795 zijn ontslag. De tijd van zijn overlijden is ons niet
bekend. Hij was in 1766 gehuwd met Hester Cornelia
Reine t, waarbij hij een zoon en twee dochters verwekte. Hij
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was de stichter van het dorp Graaff Reinet in de Kaap-kolonie,
alzoo naar hem en zijne vrouw genoemd.
Zie Very. op de Vaderl. Hist. van Wagenaar, D. XXIV. bl. 316;
D. III. St. I.
van Kampen, Geschied. der Nederl. buiten Europa,
bl. 350, St. II. bl. 431, 432, aangevuld uit particuliere berigten.

GRAAFF (%\TILLEM JACOB VAN BE) , broeder van den voorgaande , werd in 1736 geboren. Zoowel als zijn oudste broeder
werd hij voor de wapenen en den vestingbouw groot gebragt ,
en had , naar het schijnt , aan bet doorluchticre huis van OranjeNassau , of zijne opleiding , of zijne aanvankelijke bevordering
te danken.
Hij vertrok in 1747 met den rang van onder-koopman naar
Indie, en werd al dadelijk op Ceylon geplaatst. Na in onderscheidene mindere betrekkingen , gedurende een twintigtal jaren , blijken van ijver en bekwaamheid te hebben gegeven , werd hij , in
1776 , in Suratte aan het hoofd van een Compagnies-kantoor
geplaatst , en kort daarna met den rang van buitengewoon Raad
van Indie vereerd. Weinige jaren later werd hem de aanzienlijke betrekking van Gouverneur en Directeur van het eiland Ceylon opgedragen , en nam hij eerlang ook plaats onder de gewone
raden van Indie. In al die betrekkingen onderscheidde zich
v an de Graaff door eene voorbeeldelooze werkzaamheid en
bekwaamheid , die hem in Nederland in hooge aching bragten ,
maar waardoor de haat zijner vijanden meer en meer werd opgewekt en zijn val ten gevolge had.
Den 25sten Junij 1793 tot Eerste Raad van Indie en Directeur-Generaal van den Indischen handel benoemd , verliep het
tot den 4den Januarij 1796 eer hij van zijne hooge bedienino
Ziper vijanden was ook
Wittb
_
daarvan de oorzaak. En toen nu de werkzame man , al zijne
krachten veil hebbende voor het heil der kolonie , met eenen
ongekenden ijver en bekwaamheid de zaken bestuurde, was
dit slechts eene aansporing te meer voor zijne vijanden om hem
nieuwe moeijelijkheden te berokkenen , zijne pogingen te verlammen , hem zelfs zijne bedrijvigheid kwalijk te nemen.
Sleeks vijf weken was van de Graaff werkzaam in de
uitoefening der hooge bediening, voor welke hij naar Batavia geroepen was, toen hij den 8sten Februarij 1796 beschuldigd werd , van onbezonnen genoeg te zijn geweest , bij zijne
komst te Batavia te eischen , van dadelijk gesteld te worden in
de exercitie van den post van Directeur-Generaal, van het
aanheffen of opentlijk ondersteunen van de kreet , alsof de defensie
der kolonie opzetteliik ware en nog werd verwaarloosd , van te
hebben gezocht , het wettig gezag te ondermijnen , van de eerste
en voornaamste oorzaak te zijn van de noodlottige en ergerlijke
twisters en partijschappen, enz.
Uit deze beschuldigingen , zonder bewijzen aangevoerd , is
bet ten duidelijkste op te makers , dat men den kundigen man,
het koste wat het wilde , den voet wilde ligten , maar dat
22
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daartoe geene voldoende bewijzen zijner schuld konden gevonden worden. De schandelijke poginc, zijner vijanden werd eater
maar al te zeer met eene goede uitkomst bekroond; want ofschoon enkelen den moed hadden hunnen stem ten voordeele
van den zoo zonder eenigen grond beschuldigden man te verheffen , nogtans werd hij uit zijne hooge bedieningen ontslagen
en , met behoud van kwaliteit en cragie, gelast met de eerste
gelegenheid de beste naar Nederland te vertrekken.
Van de Graaff moest gehoorzamen , en nam in April
1796 de reis naar Nederland aan. Het schip de Elisa , waarop
hij zich beyond, werd in de nabijheid van de Kaap de Goede
Hoop door de Engelschen prijs gemaakt , en kort daarna door
de Franschen hernomen en te Mauritius opgebragt. Ten einde
van daar de reis naar Europa voort te zetten scheepte hij zich
in, op een schip dat vooraf de kust van Koromandel zou aandoen , om lading in te nemen.
Van de Graaff kwam alzoo nog eens terug in de streken ,
waar hij zoo langen tijd ten nutte der Compagnie was werkzaam geweest; ook nu knoopte hij in het belancr van Nederland onderhandelingen met den sultan T i p po-Sb a h i b aan ,
gedurende welke hij vernam dat de Schout-bij-nacht Lucas
met eene scheepsmagt in aantogt was , om , tegen de Engelschen , de bezittingen der Oost-Indische maatschappij te beschermen. Om Lucas te ontmoeten en met hem plannen te
beranrien tot afbreuk des vijands , wist hij den eigenaar van
het schip , waarmede hij van Mauritius gezeild was , te bewegen, hem naar Batavia te brengen. Onderweg ontmoette hij
den Franschen Schout-bij-nacht S e r c e y met eenige schepen ,
en het gelukt hem , ook dezen over te halen , den steven naar
Batavia te wenden.
Terwijl men aldaar de voor ongeveer zeven maanden vertrokken v an de G r a aff bereids in Europa waande te zijn ,
ontving men door middel van den Franschen vlootvoogd van
zijne komst berigt , en van zijn verzoek om aan de gezaghebbers mondeling eenige mededeelingen te doen , welke tot afbreuk des vijands dienen konden. Maar den man die zooveel
ijver toonde voor de welvaart der kolonien, welke hij veertig
jaren met trouw en bekwaamheid had gediend , werd niet eens
vergund een voet aan wal te zetten.
Nu schoot den warmen maar ongelukkigen ijveraar voor het
welzijn zijns vaderlands niets anders over dan naar Nederland
scheep te gaan. Tegen het einde van 1797 kwam hij aldaar.
en na reeds te voren zijne klagten te hebben ingezonden, over
het ongelijk hem te Batavia aangedaan , werd hij , door het
daartoe van wegen de Nationale Vergadering aangesteld coramitts tot de Oost-Indische zaken , op den 13deli Augustus 1798
aan de hem ten laste gelegde feiten onschuldig verklaard , in
eer , goeden naam en faam , voor zoo verre hij daarin bij de
beschikking tegen hem den 8sten Februarij 1796 te Batavia

339
genomen , kon worden geacht geleden te hebben , hersteld , en
verklaard "niet gemeriteerd te hebben" van zijne posten te
worden ontzet.
Zoo eindigde het openbaar leven van een hoogst verdienstelijk , maar miskend dienaar der Oost-Indische Compagnie.
Hij bragt zijne laatste levensdagen in de nabijheid der stad
Utrecht door , en is daar,, wanneer is ons niet bekend , overleden. Hij liet drie zonen na , die allen , bij de teruggave van
Java , in 1816, aldaar geplaatst werden , en het genoegen had
, te ondervinden , dat hunne verdiensten te Batavia beter
op prijs gesteld werden , dan zulks met hunnen vader geschied was.
Zie Prof. L ants in den Utrechtsche Yolks-.41manak
145-160 , door ons hier gevolgd.

voor 1846 M.

GRAAFF (GERARDUS VAN DER) geboren te Amsterdam ,
Doctor in de wijsbegeerte en Meester der vrije kunsten , hield
den 10den April 1700 in de akadernische gehoorzaal te Utrecht,
eene redevoering in het Hebreeuwsch , welke het licht zag onder den titel van :
°ratio Hebraeo-Latina , de Encomio Linguae 8anctae , nec non
utilitate Lectioni8 Rabbinorum , quam
in 8ummo Inclytae
Academiae Ultrajectinae Acroaterio , Anno ./Erae Christianae
CIDIOCC X. April. habuit Gerardus van der Graair etc.
Ultr. 1700. 4 ° .

run

Zie Isak van Harderwijk, Geschied- en Letterk. Bijdr.

bl. 47, 48.

GRAAFLAND (CoRNELis), geboren te Amsterdam den 19den
September 1619 , was de zoon van Cornelis Graa fl a n d en
van diens tweede vrouw Br egj e van H o o r n. Na zijne bevordering tot Doctor in de regten zette hij zich te Amsterdam
neder,, en bekleedde aldaar onderscheidene eervolle betrekkingen. Zoo was hij in 1664 Bewindhebber van de Oost-Indische
Compagnie ter Kamer Amsterdam , in 1667 Raad , hoedanig
hij in 1668 den eed op het eeuwig Edict deed , in dat jaar en
in 1669 Schepen , en gedeputeerd ter vergadering der StatenGeneraal. Door deze werd hem in Augustus 1673 opgedragen ,
om orders te stellen op het bedrijf van 's lands vloten. Hij
stierf te Amsterdam den 26sten October 1677 , en werd in de
Nieuwe kerk aldaar begraven. Hij was gehuwd , in 1640 met
Margaretha Clapper, en daarna in 1648 met Clara
van de V en n e. Onder andere kinderen verwekte hij bij
deze tweede vrouw een zoon , Joan, geheeten. Deze was den
24sten November 1652 te Amsterdam geboren , was regtsgeleerde , meermalen Schepen en in 1703 en 1705 Burgemeester
der stad Amsterdam. Hij stierf aldaar den 13den Maart 1706
en was den 10den Junij 1681 gehuwd met J a c o b a V alck enier, bij wie hij dertien kinderen verwekte. Onder deze was
Pieter G r a a fl a n d, te Amsterdam den 20sten Februarij 1695
geboren. Na zijne bevordering tot meester in de regten werd
hij Raadsheer in den Hove van Holland , Zeeland en West,22*
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Friesland , en stierf te 's Hage den 14den Januarij 1760. Hij
was den 26sten Augustus 1726 gehuwd met Sara Maria
van Hemert, en bij haar, vader van Mr. Gillis GraafI an d , te 's Hage den 25sten April 1730 geboren , en Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland , Zeeland en WestFriesland , van welke waardigheid hij in 1781 afstand deed ten
behoeve van zijnen oudsten zoon , Mr. Johan Philip G r a a fland, die uit zijnhuwelijk met Johanna Geertruida van
B a rn eveld geboren , den 13den November 1825 ongetrouwd
overleed.
Zie Brandt, Lev. van de Reiter, bl. 867, 870 ; Wagenaar, Besehr. van Amst. D. V. bl. 286 , uit particuliere berigten aangevuld.

GRAAFLAND (Jonkheer JOAN) was de zoon van Jonkbeer Mr. Joan Graafian d, Schepen en Bewindhebber der
Oost-Indische Compagnie te Amsterdam, en van diens eerste
vrouw Martha Henrietta Buteux, en kleinzoon van Pie-ter G r a a fl a n d in het vorige artikel vermeld. Hij werd geboren op de hofstede liuststee bij 's Hage den 8sten Mei 1763.
Tot Advokaat bevorderd , oefende hij de praktijk eerst te Amsterdam , vervolgens te 's Hage uit , en werd in Maart 1789 tot
Raadsheer in den Hove van Holland , Zeeland en West-Friesland
benoemd. Hij verliet in 1795 dies post en was , in 1783 , Scoretaris van Commissarissen deciseurs van Hunne Hoogmogenden
te Maastricht. In 1806 werd hij geroepen in de vergadering
van Notabelen te Amsterdam , en , ten zelfden jare wegens
deze afgevaardigd aan den Koning van Holland. Deze benoemde hem , in 1807, tot ridder van de orde der Unie en
in 1808 tot gewoon Staatsraad. In 1810 werd hij lid van het
Syndicaat van Holland en van de Commissie tot zamenstelling
van het Grootboek der Publieke schuld. In 1811 werd hij lid
van het Hof van Assises van het departement der Zuiderzee
in 1812 ridder van de orde der Reunie , in 1813 ontvanger van.
de Convoijen en Licenten te Amsterdam , en in 1814 hoofdontvanger dier middelen. Hij stierf aldaar den 3lsten Mei 1827
en was tweemalen gehuwd ; eerst , in 1786 , met C a t h a r i n a
Wilhelmina Petronella Reynst, later, in 1805, met
Johanna Clara van de Poll.
Uit medegedeelde berigten bijeengebragt,

GRAAFT (JOANNA HELENA), zoo als zij door Bjii rnsta hl
genoemd wordt , was de weduwe van .... Her o 1 t en de oudste
dochter van Maria S y b i l l a M e r i a n. De naam van haar
vader, een bekwaam schilder en bouwkundige te Neurenberg ,
was, volgens Paquot, Jan Andriesz. Graff. De Hoogleeraren Joannes Burman en zijn zoon N. L. Burman,
beiden in de kruidkunde, bezaten een zeventigtal door haar
geteekende en afgezette Surinaamsche gewassen , die in het
jaar 1723 gemaakt zijn en 400 gulden gekost hebben.
Zie Bjornstahl, Beize door Europa en het Oosten,
436; Paquot, Metnoires , T. 1. p. 635.

D. V. bl. 435.

341
GRAAT (BAREND) werd den 2lsten September 1628 te Amsterdam geboren , en toonde al spoedig eene groote neiging voor
de kunst te bezitten. Volgens I m m e r z e e 1 werd hij door zijn
oom , die een dierenschilder was , opgekweekt in de kunst ;
doch volgens Wagenaar werd hem door dien zelfden oom
het licht onthouden , wanneer hij des avonds of des nachts
teekenen wilde , en de jonge G r a a t er alzoo toe kwam om in
de Oude of Nieuwe Kerk , na het eindigen der avondpreek ,
zich van de einden kaars meester te maken. Hoe dit zij , G r aat
werd een kunstig schilder van paarden , ossen , koeijen, schapen , geiten en ander vee , wiens schilderstukken veel overeenkomst hebben met die van Pieter de L a a r. Naderhand legde
bij zich , mede met gelukkigen uitslag, op het geschiedkundige vak en op het vervaardigen van portretten toe. Doch
beseffende van hoeveel nut bet hem wezen zou zijnen smaak te
verbeteren naar de meesterstukken der Italianen , besloot hij
naar Rome te trekken. Dit plan viel door den invloed zijner
betrekkingen in duigen , en G r a a t huwde eene jonge weduwe
van goeden huize en groot fortuin. Hij kreeg nu overvloed van
werk , en vestigde ten zijnen huize eene teeken-Academie , waar
de voornaamste Amsterdamsche schilders naar bet levend mansen vrouwen-model kwamen teekenen. Hij moet ook de etskunst
beoefend hebben. G r aa t overleed te Amsterdam den 4den
November 1709. Hij was de leermeester van Johan nes H endrik R o os. Zijne afbeelding, door hem zelven geschilderd , is
zeer fraai door M a t t h ij s Pool in koper gesneden. Een ander
portret vertoont hem met de hand op een zandlooper wijzende ,
die bij eene kolom staat. De woorden : Daar i8 nook wit in ,
die rond het ovaal , waarin het portret gevat is , te lezen staan ,
zinspelen op het weinige zand , dat nog in het glas te loopen
heeft , waarmede zijn hooge ouderdom wordt aangeduid. In
het Oudemannenhuis te Amsterdam was van hem een Regenten stuk.
Zie Wagenaar, Beschriiv. van Anat. D. VIII. bl. 418, D. XI. bl.
418; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev. en
Werk. der Kunstsch.; Mailer, Cat. van Portrett.

GRAAUW (HENDRIK) werd omstreeks 1627 te Hoorn geboren , ontving het eerste onderwijs in de kunst van den Haarlemschen schilder Pieter Frans z. de Gre bb e r, en oefende zich
verder onder de leiding van den Haarlemschen schilder Jacob
van C a m p e n. In 1648 bezocht hij Rome , bestudeerde en
copieerde daar een aantal beeldhouw- en schilderwerken , en
keerde , na eene afwezigheid van drie jaren , met eenen schat
van teekeningen en studien terug. Hij woonde beurtelings te
Amsterdam en te Utrecht , in de laatste plaats tot 1672 , toen
hij na het binnen rukken der Franschen , naar Hoorn verbuisde.
Hij overleed te Alkmaar in 1682. In de beroemde Oranje zaal ,
op het Huis in 't Bosch bij 's Gravenhage, is van hem schilderwerk in den koepel voorhanden. Er bestaan ook teekeningen
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van hem , waarin hij , volgens Im merzeel, blijk gaf van
zijne bekwaamheid in het ordonneren , van zijnen rijkdom van
geest , kunstige penseelsbehandeling en doorkneede kennis in
het naakt.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;

Kramm, Lev en

Werk der Kunstach.

GRAAUWHART (HENDRIK) , geboren te Amsterdam den
Hden Mei 1661 en aldaar den ] 4den Mei 1732 overleden ,
was van beroep diamantzetter. Hij gaf de volgende werkjes in
het licht:
Leerzame zinnebeelden , bestaande in Christelyke bedenkingen
door vergelijkingen eeniger schepselen als Dieren, Vogels, Gewassen enz. Amst. 1704. 8°. met 11.0 plaatjes; herdrukt ald.
1724. 8°. en 1749. 8°.

Voorbeeldelijke zedelessen ,genomen uit Weerelds eerste toestand des Menschen leven , ampten , staten , konsten en neigingen
des gemoeds enz. Amst. 1709. 8°. met 65 platen; herdrukt
aid. 1724. 8°. en 1749. 8°.
Godvruchtige Christenpligten , volgens de vermaningen van den
H. Apostel Petrus, Amst. 1728. 4°. met platen.
Volgens Witsen G e y s b e e k dragen deze werkjes blijken
van de verachtering der dichtkunst , en behelzen zij niets dan
eenige matte ziellooze stichtelijke rijmen , waarbij men zachtjes insluimeren zou , bijaldien de prentj es de oogen niet open
hield en .
De afbeelding van Graauwhart, door Houbraken,
naar J. W a n d e 1 a a r fraai gegraveerd , ziet het licht.
Zie van Abkoude, Naamrey. van Ned. Boek. D. I. St. I. IV; Cat.
van de Bibl. van Mr. Robide van der Aa, bl. 81; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht. ; Muller, Cat. van Portrett. bl.
98, 397.

GRAAVEMOER (de Heer van 's). Naam onder welken Adam
van der D u y n dikwijls bij de geschiedschrijvers voorkomt.
Zie op DUYN.
GRABO (MATT -Emus) , wiens naam wij ook G r a b e e n,
G r a b e r en Grabon gespeld vonden , was een Dominicaner
monnik uit Saksen geboortig , (lie in het midden der vijftiende
eeuw leefde. Volgens den een was hij lector zijner orde in het
klooster te Deventer , volgens een ander te Groningen. Later
behoorde hij tot het klooster Wismar in Saksen. Verdere levensbijzonderheden zijn er van hem niet bekend. Hij maakte zich
berucht door zijne beschuldigingen tegen de door G e e rt
(1 r o o t e ingestelde Broederschap van het Gemeene leven. Hij
vervaardigde daartoe een geschrift getiteld : Conclusiones contra
devotarios extra congregationem approbatam viventes ,
hetwelk
hij aan den kerkoverste te Deventer toezond , waarop hij door
den Bisschop van Utrecht gedaagd werd en nu in persoon
openlijk tegen de stellingen der Broederschap opkwam. Hij
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vernieuwde zijne aanklagt op het Concilie van Constants, doch
gelukkig waren daar mannen tegenwoordig , aan wien Groot e's
instelling niet onbekend was. Het gevolg hiervan was dat
Grab o's geschrift werd verworpen en verbrand , en had hij
niet tijdig zijne gevoelens herroepen , dan zou hij zelf den
brandstapel niet ontgaan zijn.
Zie Brandt, list. der Ref. D. I. bl. 31; (van Heussen en van
Rijn) Oudh. van Deventer, D. I. bl. 238-241; Molhuysen, Leerrede op den

250sten verjaard. van de sticht. der Devent. Herv. Gem.

bl. 27, 28; Kist en Royaards, Ned. Arch. voor kerk. geschied.
II. M. 128; Glasius, Godgel. Nederl.

D.

GRACHT (JACOB VAN DER) was een schilder , die in het
laatst der zestiende of in het begin der zeventiende eeuw te
's Hage geboren is. Er zijn hier te lande geese werken van
hem bekend , hetwelk waarschijnlijk veroorzaakt is door zijn
veeljarig verblijf buiten 's lands. Hij bragt zijn meesten tijd
in Italie door , en behoorde verscheidene jaren tot de hofgenooten van den Hertog van Alcala , gewezen Onderkoning van
Napels. Hij legde zich voornamelijk op de ontleedkunde toe,
en had verscheiden ligchamen , ter verkrijging eener grondige
kennis van der menschen gedaanten en bewegingen , met eigene
handen ontleed. Hij beoefende L daarbij de etskunst. Van hem
ziet het Hat:
Anatomie der witerlicke deelen van het Menschelick-Lichaem.
Dienende om te verstaen ende volkomentlick wt te beelden
alle
beroerlicheit des selven Lichaems. dengewesen door J a c ob v a n
der G r a c h t , Schilder. Bequaem voor Schilders , Beelt-Houwere , Plaetsnyders, ale oock Chirurgiens. irt,qegeven door den
Auteur, 's Hage 1634. fol. 2de druk. Rott. 1660. folio zonder
platen.
Zie van Eynden en va'n der Willigen, Geschied. der Paderl.
Schilderk. D. I. bl. 221-223; Immerzeel, Lev. en 'Perk. der Kunstsch.;
Kramm, Lev. en Werk der Kunstsch.

GRAEF (LIEUwE WILLEMSZ.) werd te Harlingen in 1652
geboren en , na vele jaren op zee gezworven te hebben , aangesteld als leeraar der stuurmanskunst en predikant bij de
Doopsgezinde gemeente in zijne geboorteplaats. Later vertrok
hij in laatst genoemde betrekking naar Amsterdam , waar hij
in 1704 overleed.
G r a e f was als wis- en sterrekundige vermaard. Nadat omstreeks 1689 door de Staten eene zeer aanzienlijke premie was
uitgeloofd op het vinden der lengte van Oost en West , meende
Graef in genoemd jaar die uitvinding gedaan te hebben. Hem
werd , na meermalen voor eene commissie uit de Staten reden
van zijne zaak gegeven te hebben , op den 28sten September
1689 een octrooi voor den tijd van 15 jaren verleend, en
eene premie van 2000 gulden voor zijne moeite en kosten toegelegd. Dit geschiedde niet dan nadat zijne uitvinding door
deskundigen onderzocht was , daar de Hoogleeraar Bur c h e r us
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de V older aan de waarheid van dezelve twijfelde. De bekende
wis- en sterrekundige Johannes Stampioen, door de Staten over deze zaak geraadpleegd , besliste ten voordeele van
Graef, en deze gaf daarop uit :
Xenvoudig en onvervalscht verhaal van 't voorgevallene in '8 Gravenhage ter vergaaderinge van de 1L H. Heeren , de Staaten
Generaal der Vereenigde .A ► ederlanden over 't aanwipen van 't vinden der Lengte van 0081 en West en de waare tijdreekeningke.
1689. 40.
Gedrukt voor den .dutheur.
Het bleek echter later dat de uitvindina van Graef niet
6 daarvan plaatste
aan de verwachting beantwoordde. Ten gevolge
men onder een der van 's mans uitgegevene portretten het volgende bijschrift :
Dit 's Lieu we Willem s z o on , een wateralchimist ,
Vermaagschapt met de zee , om Oost en West te vinden:
Tot noch is vruchteloos en tijt en gelt verquist.
Of hij dit nodig nut zal aan zijn Graatboog binden ,
Wort meest van hem gelooft , maar wanneer zal 't geschien P
Dan , als men 't tasten kan , en met Sint Thomas sien.

Van hem ziet nog het licht.
De nieu gepractieeerde oefening der etuurlieden ,
4° ; berdr. ald. 1711. 4°.

Amst. 1698

Zie S oh ij n , Geschied. der Mennoniten , D. III. bl. 433-484; v an
Abko tide, Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. III ; de Jonge, Geschieden. van het Ned. Zeewez. D. II. St. II. bl. 163 , D. IV. St. I.
bl. 97 ; Blaupot ten Cate, Geschied. der Doopsyez. in Friesl. bl.
235 ; Muller, Cat. van Portrett. ; De Navorscher , D. VI. bl. 32 , D.
VII. bl. 9 , 228 , D. IX. bl. 387.

.

GRAEF (ELLERT DE) ook Ellert Vescarn genaamd ,
van Hoorn afkomstig , staat bek end door zijn roekeloos en
avontuurlijk wedspel , om namelijk met eene schuit van vier
koehuiden gemaakt , van Hoorn naar Dantzig te reizen , hetgeen hij in 1558 zou volbragt hebben. De geschiedschrijver
V elius voegt er bij : "Dese saeck is noch veel oude lieden
in gedachtenisse , die 't schuytken gesien hebben , en oock self
present waren , doen hij tot Hoorn afvoer , om zijn reys aan
te vangen." In de Cronijk van Hoorn door en bij F e y k en
Rijp (Hoorn 1706. 8°.) komt , tegenover bladz. 46, eene
afbeelding van den in zijn schuitje afvarenden de Graef voor.
Zie V elius, Chron. van Hoorn (ald. 1740. 40) bl. 273 ; Collot
d' E s c u r y , doll. Roem , D. VI. St. I. bl. 397 , noot.

GRAEF (HENDRICK DE), wiens zinspreuk was: Al voor een
ander. Hij voerde den titel van Mr. voor zijn naam. Witsen.
G e y s b e e k beschuldigt , hem teregt , van onkundc en verwaandheid , en noemt zijn werk brabbelrijm. Zijne tooneelspelen op rijm, die meest alien zijn gespeeld of vertoond op den
Amsterdamschen schouwburg , zijn getiteld :
Joanna , Koningin van Napele , of Den .Trolsen Dwinger ,
treur bly eynd8pel Amst. 1669. 8°. 2de druk.
-

-
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Agrippa , Koning van Alba , of de valsche Tiberinug , treurspel, Amst. 1669. 8°.
Den Dullen Ammirael , of strift om d' Eer , big
eyndspel ,
Amst. 1670. 8°.
Alcinea , of standvastige Kuysheydt , treur- bly
eyndspel,
Amst. 1671. 8°.
Aurora , en Stella , of Zusterlycke Kroonzucht , blyspel ,
Amst.
1665. 8°.
-

-

Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; Cat. van de
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. b. bl. 101, 102.

GRAEF (TimoTHEus DE) en niet G r a a f of Grave, zoo
als zijn naam wel eens voorkomt. Hij was te Amsterdam waarschijnlijk geboren en schilderde en teekende land- en stadsgezigten. Hij was de onderwijzer van Jacob Appel, die in
1680 geboren werd.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schild. D. I. bl. 186, 187; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.
op Graaf; Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch. op Graef.
GRAEF (JACOB VAN DER)
zoon van Pi e t e r van der
Gr aef, werd te Delft omstreeks 1618 geboren. Na de voorbereidende studien genoten te hebben , studeerde hij te Leiden
in de regtsgeleerdheid , verwierf er den doctoralen graad , waarna
hij zich te 's Hage als advokaat nederzette , hoedanig hij in
1645 nog voorkomt. Hij schreef:
Syntagma Iuris publici , digestum per modum repelitionis ad
L. Non dubito , f. de captivis et postlim. revers. ;
Lugd. Bat.
1645. 4°.
Sommige exemplaren van dit werk komen voor onder eenen
anderen titel , dus luidende :
Commentarius June municipalis succinctus et solidus, quo
mores et instituta Foederati Belgii vicinarumque regionum passim illustrantur ; authore Ja. a Comite , Batavo , cum indice
necessario , Lugd. Bat. 1651. 4°.
,

Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 514; Paquot, Memoir. T. IL. p.
127, 128.
GRAEFF (DIRK JANSZOON DE), de eerste die wij pier noemen van een geslacht dat 0.edurende een geruim aantal jaren
niet alleen aan de hoofdstad6des rijks eenige hoogst bekwame
regerings personen geleverd heeft , doch waaruit ook mannen
ontsproten , die eene belangrijke rol hebben gespeeld in de
gebeurtenissen van hunnen tijd. Dirk de Graeff, wiens naam
ook enkel Graeff geschreven wordt , werd in 1529 geboren.
wij vinden hem niet eerder genoemd , dan in den aanvang
der Spaansche beroerten , toenmaals wonende op bet Water
tusschen den Dam en de Papenbrug , in zeker „huis genaamd
de Keizer. Het was bij de Grae ff dat Prins Willem I vertoefde , wanneer hij Amsterdam bezocht , en ten huize van
dezen zijnen vriend de belangen van stad en land vertrouwelijk
met hem besprak. Lang , zeer lang duurde het , eer de G r a eff
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besluiten kon de Amstelstad te verlaten , waar hij zulke gewigtige betrekkingen te vervullen had ; en toch , hooger en
hooger steeg het gevaar. Eindelijk verliet hij met zijne gade,
Agnes van Neck, ook genaamd Nies of Nyes Pieters,
dochter van Pieter v an Neck , en zijne vijf kinderen de
stad en begaf hij zich naar Emden , werwaarts zijn boezemvriend en naastbestaande Cornelis Bo el en s z. reeds met
een groot deel van zijn vermogen was heengereisd. Eene langdurige ziekte sleepte zijne levensgezellin daar ten grave , en
een fraai gebeiteld grafgesteente in de .kerk te Emden verkondigt nog Naar naam aan de nakomelingscliap.
Bij het zegevieren van de zaak der vrijheid keerde ook d e
Gr a e ff in het vaderland weder. Aan den wensch van Prins
e m werd voldaan , en hij zag zijn vriend in 1578 tot
Burgemeester aangesteld. Als zoodanig was hij met ijver werkzaam en zag zich ook in vele andere betrekkingen geroepen,
waarin bij zich altijd de werkzame man betoonde, die rust en
genoegen veil had voor zijne medeburgers. De last, op zijne
scbouderen gelegd , werd hem echter bij het klimmen zijner
jaren te zwaar, doch zonder gevolg waren zijne aanzoeken om
verligting, weshalve hij besloot zijne woonplaats naar Haarlem
over te brengen , om daardoor aldus zich zelven van al zijne
ambten te ontheffen. Ter naauwernood aldaar gevestigd zijnde,
werd hij , door eene bezending der voornaamste Amsterdamsche
burgers , op eene dringende wijze uitgenoodigd , om weder naar
zijne vaderstad weder te keeren. Hij liet zich , na het maken
van eenige bepalingen , overreden, was nog gedurende eenige
jaren tot groot heil der burgerij werkzaam , totdat hij den
25sten Julij 1589 overleed. Nog in 1581 had hij de eer genoten dat Prins Willem I gedurende drie dagen ten zijnen
huize zijn intrek nam. Na den dood zijner eerste gade was hij
hertrouwd met T e e u w e Jan s, dochter van den Burgemeester Jan C 1 a e s z K at , bij wie hij geene kinderen verwekte.
Ben zijner zonen uit het eerste huwelijk volgt. Zijne afbeelding
ziet het licht.
Zie Wagenaar, Paderl. Hist. D. VII. bl. 209 ; Koning, Het huis
to Ilpendam, bl. 7 , 10-14 , 42 , 67 ; Arend, .dlgem. gesehied. des
Paderl. D. II. St. VI. bl. 252 , 372 ; M u 1 le r , Cat. van Portrett.

GRAEFF (JAcos DE), Vrijheer van Zuid-Polshroek , zoon
van den voorgaande en van diens eerste vrouw Agnes van
N e ck, werd te Amsterdam in het voorjaar van 1571 geboren. Reeds op achttienjarigen leeftijd zijne ouders verloren hebbende, vond hij in den reeds genoemden boezemvriend zijns
vaders , Corn e l i s Boelensz, een liefderijk verzorger van
zijne jongelingsjaren. Door zijne beschikking vertrok de G r a eff
naar Leiden's hoogeschool, waar zijne meer dan gewone verstandelijke vermogens , zijn bescheiden voorkomen en innemend
karakter , hem weldra de achting en toegenegenheid deden ver-

werven van den vermaarden J us tus Lip s i us, met wien hij,
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na de voleindiging zijner studien , eene reize buiten 's lands
mogt doen.
In 1597 in zijne geboorteplaats teruggekeerd , huwde hij er
met Ali da Boelensz de dochter van zijnen genoemden
verzorger, en , even als weleer zijn vader , deelende in het
vertrouwen der burgerij , zag hij zich niet alleen tot Schepen
en daarna tot Vroedschap aangesteld, maar zelfs werd aan hem
in 1611 de Burgemeesterlijke waardigheid opgedragen , voor
welke betrekking hij uit kiesche nederigheid bedankte. In dat
jaar was hij ook tegenwoordig bij de zamenkomst van Prins
Maurits en Frederik Hendrik, in den nieuwelings
drooggemaakten Beemster.
In 1612 op nieuw tot Burgemeester gekozen , aanvaardde
hij die betrekking, welke hem nog vier malen daarna werd
opgedragen. In 1615 niet als Burgemeester herkozen, omdat
hij zich den haat van eenige raadslieden had op den hals gehaald , wier schandelijk winstbejag hij verijdeld had , bleef hij
evenwel lid der Vroedschap, hoedanig hij in 1618 door Prins
Maurits ontzet werd.
Gedurende zijn ambteloos leven rigtte de Gra eff met zijn
vriend Pieter J a n s z o o n H o oft, eene fabriek van chemicalien op , en stelde hij met dezen het kunststuk zamen, Per
peluum mobile , of .Eeuwigdurende beweging genaamd , waarvan
wij op het artikel van Cornelis Jan szoon Drebbel hebben melding gemaakt , waarnaar wij thans verwijzen kunnen.
Na Maurits dood werd de G r a e if op nieuw en bij herhaling tot Burgemeester van Amsterdam gekozen, doch zijn
leven levert verder niets der vermelding waardig op. Toen in
1613 S i m on E p i s c op i u s voor Burgemeester van Amsterdam werd ontboden , was de G r a e ff een zijner ijverigste tegenstanders , ofschoon hij later hem geheel was toegedaan en zelfs
de vergaderingen der Remonstranten nu en dan bijwoonde.
D e G ra e ff overleed den Eden October 1638. Zijne afbeelding ziet het licht. Twee zijner zonen volgen.
-

Zie Brandt, Hist. der Reform. D. II. bl. 225; Wagenaar, VaD. X. bl. 86, 280; Dezelfde, Beschrijv. van ..elmst. D. IV.
bl. 186-191; Koning, Het huis le Ilpendam, bl. 14-19, 42, 68;
Muller, Cat. van Portrett.
derl. Rist.

GRAEFF (CoRNEms DE) , Vrijheer van Zuidpolsbroek , zoon
van den voorgaande, werd te Amsterdam den 15den October
1599 geboren en genoot er eene uitmuntende opvoeding , die
hij toonde waardig te zijn door zijnen buitengewonen ijver in
het aanleeren der wetenschappen en in het bijzonder der talen ,
van welke hij niet alleen in de levende maar ook in de Grieksche , Hebreeuwsche , Chaldeeuwsche , Syrische en Arabische
bedreven was.
Na het volbrengen eener buitenlandsche reis , op welke hij
zich ook te Parijs ophield en toegang had tot de woning van
Hugo de G r o o t , werd hij , te Amsterdam teruggekeerd,
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aldaar opvolgend benoemd tot Bewindhebber der Oost-Indische
Compagnie , Raad , Schepen en in 1643 tot Burgemeester,
welke waardigheid hij vervolgens nog negen malen bekleedde.
Vervolgens tot lid van de gecommitteerde Raden verkozen ,
genoot bij bijzonder bet vertrouwen van Prins Frederik
Rend rik , die alstoen zeer zwak en ziekelijk zijnde , hem bij
herhaling op bet hart drukte, om toch van zijne zijde mede
te werken ter bevordering der aangevangen vredeonderhandelingen met Spanje.
13ij den bekenden aanslag van Prins Willem II tegen de
stad Amsterdam , ontving de G r a e ff, zoowel van de zijde zijner
medeburgers als van den Prins , een bewijs van groot vertrouwen, daar hij , ofschoon toen geen regerend Burgemeester
zijnde , op uitdrukkelijk verzoek van laatstgenoemde aan het
hoofd werd gesteld van de bezending , om met den vorst te
onderhandelen. Hij slaagde gelukkig in de hem opgedragen
taak ; de Prins werd bevredigd , het krijgsvolk verliet de bedreigde stad , en het was alzoo aan het beleid en den ijver
van d e Gr a e ff te danken , dat een burgeroorlog werd voorgekomen , welke niet alleen de stad Amsterdam , maar geheel het
vaderland in diepen rampspoed gedompeld had.
In verschillende bezendingen binnen 's lands werd d e Gra e ff
vervolgens gekozen. Kort na den dood van Willem II werd
hij , namens de Staten van Holland , naar Gelderland en Overijssel gezonden , om de belangen van het huis van Oranje aldaar
te behartigen. Naar laatstgenoemde provincie werd hij, in
1655 , met den Raadpensionaris Johan de Vii tt afgevaardigd , om de hooggaande geschillen aldaar ontstaan te vereffenen.
Ook Kier was bij door zijne kunde, beleid en minzaambeid de man , die ten tweeden male eenen bloedigen burgeroorlog voorkwam en alzoo , naast God , de redder werd van
het vaderland.
Niet alleen als staatsman en regent heeft de Graeff zich
de achting van tijdgenoot en nageslacht waardig gemaakt, maar
ook in ruimen mate komt hem die als mensch toe. Het was
behoefte voor zijn hart om zijne lijdende natuurgenooten troost
en bijstand te verleenen , en ruime geldelijke bijdragen te geven ter instandhouding der onderscheidene gestichten van weldadigheid, binnen de stad Amsterdam opgerigt. Maar ook elders
gat hij onmiskenbare blijken van zijne onbekrompene mild dadigheid. Getuige onder anderen bet opschrift , geplaatst boven
den predikstoel in de hervormde kerk te Sloterdijk , waarop
vermeld is , dat , toen die kerk door eenen fellen brand gedeeltelijk verwoest was , en gedeeltelijk door ouderdom vervallen , C o rn el is de Graeff dezelve in 1664 , uit zijne eigene middelen ,
van den grond of heeft doen herbouwen en vergrooten.
Niet3 lang meer zou de G r a e ff ten nude van stad en land
werkzaam zijn. Vereerd en bemind daalde hij ten grave. Zijne

asch rust nog op het zoogenaamde Koortje in

de Oude Kerk
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te Amsterdam , door hem in 1648 gekocht en met een koperen
hekwerk omgeven, door gehouwen marmersteen voorzien. Zijne
afbeelding ziet het licht. Hij was den isten November 1633
gehuwd met Geer tr u i d 0 v erlander, die hij reeds negen
weken daarna door den dood verloor. Hij hertrouwde den
14den Augustus 1635 met C a t h a r i n a Hoo ft. Zijn zoon
Pieter volgt later. Zijn zoon Jacob legde , den 28sten October 1648, den eersten steen van het raadhuis, thans bet paleis
te Amsterdam.
Zie Wagenaar, Faded. Hist. D. XII. bl. 104, 130, 411; Scheltema , Staatk. Nederl. D. II. bl. 550, 551; Koning, Het hula te
Ilpendam , bl. 19-31, 42, 43, 70 ; Muller, Cat. van Portrett.

GRAEFF (ANDRIES DE), broeder van den voorgaande en
mede Vrijheer van Zuidpolsbroek , werd te Amsterdam den 19den
Februarij 1611 geboren. In het jaar 1645 het eerst in de
regering zijner geboorteplaats geroepen , werd hij in 1657 Burgemeester en bediende dat ambt nog zevenmaal. Hij was in
1672 ijverig in de weer voor de verdediging der stad , tegen
een aanval der Franschen , doch geraakte niet te min bij het
opgehitst gemeen verdacht. Toen Burgemeesters en Raden der
stad besloten hadden om , voor zij daartoe gedrongen werden,
de Prins voor Stadhouder te erkennen, en daartoe een afgevaardigde naar 's Gravenhage te zenden in den persoon van
d e G-r a e ff, werd deze , voornemens zijnde met den postwagen
de reis te ondernemen , door een deel gemeen yolk omsingeld
en aangevallen. Men schold hem voor een verrader , die met
geld en brieven naar den Haag trok om de stad aan den vijand
over te leveren. Gelukkig schoot de burgerwacht toe, door
wiens moed en trouwe hulpbetooning d e Gra e ff het gevaar
ontkwam en vertrok. Later bevorderde hij de verhelling van
den Prins tot Kapitein en Admiraal-Generaal van Holland , en
verzocht den 5den September 1672 zijn ontslag uit de regering.
Dit werd hem echter geweigerd; doch nadat alle recr eringsambten ter beschikking van den Stadhouder gesteld waren
,
6
werd hij met nog negen -Raden voorbij gegaan, en alzoo van
zijne ambten verlaten. Hij leefde vervolgens in rust tot aan
zijnen dood, die den 30sten November 1678 plaats had. Zijne
afbeelding ziet bet licht. Hij was bijzonder bevriend met den
Raadpensionaris Jo h an de Wi t t. Keizer L e op o Id deed aan
hem den 19den Julij 1677 een diploma uitreiken , waarbij hij
tot Baron des H. R. Rijks werd verkozen , een adeldom , welke ,
zoo als in dat stuk wordt vermeld , op hem is overgebragt door
zijne voorvaderen uit Tirol afkomstig, en die aldaar den naam
van VON GRABEN hadden gevoerd. Hij was gehuwd met E lisab eth Bicker van Zwieten.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XIV. hi. 82, 86; Het beroerd
Nederl. D. I. bl. 123, 124; Kok, Faded. Woordenb. ; Scheltema,
Staatk. Nederl. D. I. bl. 389, D. II. bl. 585; Koning, Het huis te
Ilpendam, bl. 29, 30, 43, 44, 69; Muller, Cat. van Portrett.
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GRAEFF (PIETER DE), Vrijheer van Zuidpolsbroek , Purmerlant en Ilpendam , zoon van C or n elis de G raeff voornoemd ,
werd te Amsterdam den 15den Augustus 1638 geboren. Even
als zijne doorlu.chtige bloedverwanten reeds vroeg tot de regering
der stad geroepen., werd hij , in 1672 Raad zijnde , tegelijk met
anderen van zijn post ontzet.
Met een prijzenswaardigen ijver en zorgvuldige naauwgezetheid heeft Pie ter de Gra e ff de daden en betrekkingen zijner
voorouders beschreven , en de daartoe behoorende oorkonden
en bescheiden verzameld en bewaard. Uit die stukken heeft de
heer G. van Enst K oning mogen putten , en het is in zijn
meermalen aangehaald werk dat de berigten , door hem uit die
stukken ontleend , zijn medegedeeld. Het bleek daaruit ook
dat de Graeff bij eene getrouwe behartiging zijner betrekking
als Schepen der stad Amsterdam , een der kundigste en werkzaamste Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie is geweest , en als zoodanig handel en nijverheid heeft voorgestaan
en bevorderd , vooral tusschen de jaren 1671 en 1678, toen aan
Joan M sets u yck er,, als Gouverneur Gen eraal , het bewind over
de Nederlandsche bezittingen in Oost-India was toevertrouwd.
Te bejammeren is het evenwel , dat de Journalen door d e
G r a e ff op zijne onderscheidene reizen naar Engeland en Frankrijk , in 1658 , 1659 en 1660 gehouden , even als zijne uitgebreide
en langdurige briefwisseling met den Nederlandschen ambassadeur Jacob Bo re e 1, zijn verloren gegaan. De G r a e ff
was gehuwd , den 11 den April 1662 , aan J a c o b a Bi c k e r en
werd daardoor de zwager van den Raadpensionaris Johan de
Witt , die met hare zuster , Wendela , gehuwd was. Meer
dan zwagers waren deze twee mannen voor elkander. De vertrouwelijke briefwisseling tusschen hen , gedurende meer dan
tien jaren gevoerd , verstrekt ten blijke dat de een de boezemvriend van den anderen was. Van daar dan ook de zorg van
de Witt, om dadelijk na zijne verwonding en gedurende eenige
volgende dagen , door een zijner kierken schriftelijk berigt van
zijnen toestand aan Pieter de Grae ff te doen geven , die ,
kort na het plaats gehad hebbend ongeval, de beide zonen
van de Witt bij zich te Amsterdam deed komen , en hen ,
weinige dagen voor den aan hunnen vader gepleegden moord ,
zelve naar 's Gravenhage heeft teruggebragt. Na dien moord
was hij met anderen belast met de voogdij over de vijf kinderen , door den Raadpensionaris nagelaten.
De Graeff overleed den 8sten Junij 1707. Bij gelegenheid
van zijn huwelijk had de dichter Gerard Brandt hem toegevoegd :
"Opregte Telg van uw alouden stam ,
Die eeuwen bloeide aan Y- en Amstelstroomen ,
Tot eer en nut van 't magtig' Amsterdam ;
Hoe schets ik hen , van wien gij zijt gekomen !
Dit veld is veel te groot voor mijn papier ,
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Mijn stijl te laag om hunnen roem te melden.
Hun deugd verdiende een eeuwigen laurier ;
Hun naam alleen kan hunne glorie spelden".
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. ;
8, 31-34, 45, 47, 71, 74.

Koning, Het huis te Ilpendam ,

bl.

GRAEFF (THEODORUS VAN DE) was Doctor en nog slechts
een korten tijd Hoogleeraar der geneeskunde te Duisburg ,
toen hij den 26sten October 1692 als zoodanig te Harderwijk
werd beroepen. Hij aanvaardde die betrekking den lsten Januarij 1692 , en werd tevens Archiater der stad Harderwijk.
Tweemaal werd hem het rectoraat opgedragen , doch de titels
der redevoeringen , die hij , zoowel bij de aanvaarding als bij
de nederlegging , uitsprak , zijn niet bekend. Evenmin is er
iets omtrent zijne geschriften te melden. Hij was gehuwd met
M aria C at harina de Weyler met wie hij jaren lang in
hevige onmin leefde , welke twist nog voortduurde toen de
Hoogleeraar den 18den September 1701 overleed.
Zie Withof, Acta Sacr. Secular. lead. Duisburgensis: p. 106; Boum a n , Geschied. der Geld. Hoogesch. U. II. bl. 27 , 182 , 184.

GRAES (ORTwIJN). Lie GRATIUS (ORTwiNus).
GRAEU W (GEERTRUYD DE). Zie GORDON (GEERTRUYD).
GRAEUWEN (PAULUS 's) werd den 3den December 1715
geboren te Serooskerke op Walcheren , waar zijn vader , S i ewer t Karel 's G raeuwe n, later naar Usselstein vertrokken
en aldaar in 1763 overleden , destijds predikant was. Zijne
moeder heette Maria P1 ev ie r. Hij studeerde eerst te Utrecht ,
daarna, in 1736 , te Leiden in de geneeskunde , en werd er , in
1740 , Doctor in die wetenschap , na verdediging zijner Dissertatio de Antacidis terrestribus
(Lugd. Bat. 1740). Hij zette
zich eerst te 's Hage als geneesheer neder , vertrok in 1744
naar Zutphen , waar hem ook den titel van Poliater werd opgedragen. Zijn toenemende roem deed Curatoren der Harderwijksche Hoogeschool besluiten hem , in de plaats van Johannes
de Gorter, tot gewoon Hoogleeraar in de genees- en heelkunde te beroepen , welke betrekking hij den 9den September
1755 aanvaardde met eene Oratio de dicto Boerhavii, in
i/ph. de cogn. et cur. morbis § 1403 in fine: Prophylaxis insitiva videtur satis certa tutaque.
Een j aar daarna werd zijn
onderwijs in diervoege gewijzigd , dat hij bijzonder met de
ontleed- schei- en kruidkunde belast was , bij welke gelegenheid hij ook tot Professor primarius der faculteit werd aangesteld , waarbij in 1757 de benoeming tot Archiater der stad
gevoegd werd.
Eenmaal werd hem het akademisch bestuur opgedragen ; in
1757 legde hij dat neder met het houden eener Oratio de attributorum , quae human° corpori cum aliis omnibus communia cunt
ejicacia in producendis mutationibus, sive salutaribus sive noxiis ,
welke redevoering echter niet werd uitgegeven. Eene andere
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rede , wel uitgegeven , hield hij bij gelegenheid van de openlijke promotie van ea zijner leerlingek, en had tot onderwerp :
De homine microcosmo ditto.
Zoowel op den katheder , als aan het ziekbed deed 's G r a e uw e n zich hoogschatten. De vergelijkende ontleedkunde was
eene zijner meest geliefkoosde studien , en door hare beoefening zocht hij zich zelven en anderen op te leiden tot verheerlijking des Scheppers , die bijzonder bet menschelijk ligchaam met verwonderlijke wijsheid en goedheid gevormd heeft.
Hij mogt van Curatoren der Hoogeschool gedurig blijken van
toegenegenheid en hoogachting ondervinden , die hij beautwoordde
door , zoo mogelijk , vermeerderden ijver , daar hij ook , na den
dood van zijn ambtgenoot H e n d r i k van Haastenburg, in
het onderwijs van al de medisclie vakken , zonder daarvoor eenige
meerdere belooning te vorderen , voorzag.
Zooveel arbeid ontnam hem de gelegenheid vele vruchten van
zijne studien door den druk bekend te maken. Dit verhinderde
evenwel niet dat zijn roem ook naar elders doordrong ; want toen
de Groninger Hoogleeraar Gualt her us van Doe v e r en naar
Leiden vertrok , werd 's Graeuw en in diens plaats als Hoogleeraar der genees- en scheikunde te Groningen beroepen. Op
den 19den Junij 1771 aanvaarde hij daar zijn ambt , met het
bouden eener Oratio de Anatomiae pathologicae utilitate et
necessitate. (Gron. 1771), en was er nog ruin acht jaren met
vlijt en roem werkzaam , totdat hij den 11 den _October 1779
aan aanhoudende koortsen bezweek. Hij was gehuwd met J u d it h
Schl uit er , dochter van den Zutphenschen predikant Abraham Jacob Schlui t er, (lie den 14den April 1800 overleed ,
na hem vijf dochters en een zoon te hebben geschonken. De laatste
volgt.
Zie Boekz. der gel. wereld,
1779. b. bl. 493 , 494 ; Bouman,
Geschied. der Geld. Hoogesch.
D. II. bi . 184 , 269 , 342 , 402; De
Navorscher, D. IV. bl. 359, D. V. bl. 147, 336.

GRAEUWEN (ABRAHAM JACOB 's), zoon van den voorgaande , werd te Zutphen den 22sten December 1747 geboren ,
studeerde van 1764 tot 1771 te Harderwijk in de geneeskunde,
promoveerde er den 13den April van laatstgenoemd jaar met
eene Dissertatio , pro gradu, listens Medicinam ex urind ,
(Hard. 1771). Hij zette zich vervolgens als geneesheer te Zierikzee neder, waar hij niet alleen tot stadsdoktor, maar ook
tot honorair Pensionaris en Griller werd aangesteld, en zelfs
tot de waardigheid van Burgemeester opklom. Hij was een
der drie candidaten , die voor lijfmedicus aan het Russische
Hof in aanmerkin• kwamen. Hij praktiseerde met roem tot
aan zijnen dood, die in 1796 plaats had.
Van hem ziet , behalve zijne genoemde dissertatie , het licht :
Verhandeling over de geelzucht. Met zilver bekroond door bet
geneeskundig genootschap : Servandis Civibus , en in deszelfs
werken opgenomen. 1787. D. XII. bl. I.
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Verhandeling over den kinkhoest. Met zilver- bekroond door
het Provinciaal Utrechtsch Genootschap en in deszelfs verhandelingen opgenomen. D. VI. bl. 497.
Zie Bouman, Geschied. der ,Geld. Hoogesch. 1). II. bl. 274, 415 ;
Bibl. Med. Chirurg. p. 114; de Navorscher , D. V. bl. 337.Holtrp,

-

GRAEVE (GUILJAEM DE). Zie GRAVE (GuILLAumE DE).
GRAEVIUS (JOHANNES GEORGIUS) werd te Naumburg in
Saksen , den 29sten Januarij 1632 , nit een aanzienlijk geslacht ,
geboren. Zijn grootvader was Schepen en Inspecteur der geldmiddelen en der publieke gebouwen te Delitz. Zijn vader ,
G e o rg i u s G re f f e, werd , na geruimen tijd aan het4hof van den
Prins van Dessau , en vervolgens aan dat van den Keurvorst
van Saksen doorgebragt te hebben , Intendant van Prins J a n-.
nusius R ad zi v il, en vervolgens van diens weduwe Elisabeth Sophia van Brandenburg, en van diens tweede
gemaal Julius Hendrik van Westphalen. Hij was eerst
gehuwd in 1627 met Anne Sabine Prerschner, die hij
in het eerste kraambed verloor , en daarna met Cath ar in a
P fr e t z s chn e r. Te Naumburg , waar hij zich met der woon
had nedergezet en ook tot Schepen benoemd werd , schonk
doze tweede vrouw hem dertien kinderen , van welke Johannes
G- e 0 rgi u s de nicest geliefde was.
Na op het gymnasium te Schulpforta in de buurt van Naumburg, de eerste gronden van het Latijn en het Grieksch gelegd te
hebben , werd hij omstreeks 1649 naar Leipzig gezonden , waar
hij eenigen tijd onderwijs kreeg van zijnen neef van moederszijde , Jan St r a u c hi u s, Hoogleeraar in de geschiedenis en
de Latijnsche taal aan. de Universiteit aldaar. Deze en de vader
van G ra e v iu s verlangden dat hij in de regtsgeleerdheid zou
studeren , maar de jonge Graevius had daar geen lust in en
wenschte zich op de fraaije letteren toe te leggen. Hij haakte
als het ware naar het oogenblik , dat hij zich daaraan geheel
zou kunnen toewijden. Door zijn vader naar Oost-Friesland
gezonden , ter uitvoering eener belangrijke commissie, waarvan
hij zich uitmuntend kweet, trok hij door Deventer en bezocht
daar den vermaarden Gronovius, aan wien hij door T h omas Reinesius was aanbevolen. Gronovius, na hem over
sommige takken der geleerdheid ondervraagd te hebben , juichte
zijn besluit, om zich aan de letteren toe te wijden , volkomen
toe , en ten gevolge daarvan bleef Graevius, met goedvin den zijns waders , te Deventer , out zich onder de leiding van
Gronovius vender te bekwamen. Na gedurende twee jaren
diens uitmuntend onderwijs genoten te hebben, vertrok hij naar
Leiden , waar onlangs S a u m a s i u s en H e i n s i u s tot groote
schade der wetenschappen overleden waren. Vervolgens te Amsterdam gekomen , volgde hij eenigen tijd de lessen van David
Blond el en daarna ook van diens opvolger in de geschiedenis , Alexander M o r u s. De eerste haalde hem tot het
23
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calvinisme over en op raad van beiden begon hij zich met
ijver op de beoefening der geschiedenis toe te leggen. Eenigen
tiid te Amsterdam vertoefd hebbende , zocht hij eene gelegenheid om Frankrijk en Ttalie te zien , maar dit gelukte hem
niet. Zijne buitengewone kunde en verdiensten waren inmiddels
ter ooren gekomen van den Keurvorst van Brandenburg en
deze beriep hem in 1656 tot Hoogleeraar in de letteren te
Duisburg. Twee jaren had hij deze betrekking met lof vervuld ,
toen G r o n o v i u s van Deventer naar Leiden beroepen werd ,
om er in Heinsius plaats de geschiedenis en welsprekendheld te ond.erwijzen. Deze verliet Deventer niet , dan nadat hij
bewerkt had dat Graevius tot zijn opvolger gekozen werd.
Men wilde deze gaarne te Duisburg houden, en liet daartoe
geene pogingen onbeproefd. Graevius vertrok echter in 1658
naar Deventer, en was er gedurende drie jaren met grooten
roem werkzaam , totaat hij den 2lsten Augustus 1661 op zeer
voordeelige voorwaarden naar Utrecht beroepen werd. Hij verwierf zich daar door zijn onderwijs in de welsprekendheid en
geschiedenis zulk een grooten naam , dat niet alleen uit alle
plaatsen van Nederland , maar van geheel Europa , de aanzienlijkste mannen naar Utrecht kwamen , om hem te hooren. Zijn
roem steeg van dag tot dag , en geen wonder was het , dat de
regering van Amsterdam , de curatoren der Leidsche Hoogeschool , die van de Universiteit te Heidelberg , en de republiek
van Venetie pogingen in het werk stelden om den zoo zeer beroemden man aan zich te verbinden. Maar Graevius verkoos
Utrecht bovenal tot zijn verblijf, en mogt er gedurende een
en veertig jaren , in het genot eener schier ongekrenkte gezondheid , als eene ster van de eerste grootte op het gebied
der wetenschap schitteren , totdat eene beroerte op den lOden
Januarij 1703 plotseling een einde maakte aan zijn leven ,
tot groote schade der wetenschap , der stad Utrecht en hare
Hoogeschool , en van een groot aantal geleerde vreemdelingen ,
die als het ware aan zijne lippen hingen , en van anderen met
wie hij eene geleerde briefwisseling onderhield.
De Hoogleeraar P e t r us Burman hield op hem eene lijkrede , die door den druk is bekend gemaakt , en waaraan wij
het bovenstaande ontleenden. Graevius was door Koning
W illem III de rang en titel van historieschrij ver verleend.
Zijne zinspreuk was : Si vis anzari , ama. (Bemin , zoo gij bemind wilt worden.)
Tijdens zijn verblijf te Duisburg was hij gehuwd met Odilia
de Camp, die hem achttien kinderen schonk , waaraan slechts
vier dochters hem overleefden. Een noon van hem volgt. Zijne
afbeelding ziet het licht op verschillende wijzen ; eene is door
G. H o e t geschilderd en door G. V a 1 c k gegraveerd , en voorzien met dit bijschrift van Pe t r u s F ra n c i u s:
,

Hoc eruditus spirat ore G r a e v i u s,
Decus Pelasgi, Romuli decus soli.
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Wij achten het onnoodig verder over 's mans verdiensten uit te
wijden. Zijne werken zijn daar om te toonen wat hij voor de wetenschap heeft gedaan en gewerkt. Opmerkelijk is het evenwel
dat een geleerde , die zoo goed Latijn schreef, deze taal zoo
buitengewoon moeijelijk sprak. Wat zijn karakter aangaat,
hieromtrent deelt zijn lijkredenaar veel goeds mede. Hij was
nederig te midden van de toejuichingen der wereld , ijverig
eenvoudig , opregt , edelmoedig , matig en vol van geloof. Dit
laatste worth echter door anderen in twijfel getrokken.
De werken door Graevius geschreven zijn:
Isaaci Casauboni Epistolae curante Johanne Georgi o Grae vi o, Brunsw. 1656. 4 0 . De eerste uitgave der brieven van Casaubonus geschiedde te 's Hage door Gr on ovius in 1638. 4°.
J o a n n e s M e u r s i i. Ceramicus geminus , sive de Ceramici
Atheniensium utriusque antiquitatibus , liber singularis , Traj.
ad Rhen. 1663. 4°.
Alberti Rubenii de re 17 estiaria Veterum, praecipue de
Lato-clavo , libri duo. Accedunt alia ejusdem Opuscula posthuma ,
Antv. 1665. 4°.
P h a l e u c i in A b r a h a m i
l.i
Commentarium ad
novellas constitutiones Trajectinas , Traj. ad Rhen. 1666. 4°.
H e s i o d i A s c r a e i guae extant Opera , Graece et Latine ,
ex recensione Johannis Georgii Graevii, Amst. 1667. 8°.
herdr. ald. 1701. 8°.
Luciani Pseudo-sophista, seu Soloecista , Graece et Latine ;
cum nous et animadversionibus Joannis Georgii Graevii,
Amst. 1668. 8°.
J u s t i n i historiae Philippicae ; ex recensione Johannis
Georgii Graevii , cum ejusdem castigationibus , Ultraj. 1669.
12°; herdr. Lugd. Bat. 1683 8°; 1694. Ultr. 12; Amst. 1.707. 8°.
Monumenta illustrium virorum et elogia, aucta antiguis monumentis in agro Dweectino repertis , Traj. ad Rhen, 1671. fol.
Decii Magni Ausonii opera;JacobusTolliusrecenGraevii, aliorumque notis
suit
Amst.
1671. 8°.
C. Suetonius Tranquillus, ex recensione Joannis
Georgii Graevii; cum ejusdem animadversionibus etc. Ultr.
1672. 4°.; herdr. Ultr. 1688 4°.; Hagae-comit. en Traj. ad
Rhen. 1691. 4°.
Greta, Cyprus, Rhodus ; sive de nobilissimarum harum insularum rebus et antiquitatibus , coinmentarii posthumi Johannis
Meursii , nunc prim
um editi cura J. G. G r a e v e , Arast. 1675. 4 ° .
Marci Tulli Ci c er o nis .Epistolarumlibri XVI ad Famili'ares , ut vulgo vocantur ; ex recensione J. G. Graevii, etc.
Amst. 1677. 80. 2 vol.; herdr. ald. 1689. 12°.
L u c i i A n n a e i Flori Epitome rerum Romanarum ; ex recensione et cum annotationibus Joannis Georgii Graevii,
Traject. ad Rhen. 1680. 80.
23*
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C. Catullus, Tibullus, Propertius, ex recensione
J. G. Graevii, etc. Traj. ad Rhen. 1680. 80.
Joannis Meursii Theseus , sive de dim vita , etc. Ultr.
1684. 40.
Marci Tullii Ciceronis Epistolarum libri XVI. ad
Atticum ; ex recensione J. G. Graevii; cum ejusdem animadversionibus et notis variorum , Amst. 1684. 80. 2 vol.
Joannis Meuysii _Themis Attica , etc. Traj. ad Rhen.
1685. 40.
Joannis Aikeu:rsii de Regno Laconico .... de Piraeo . .
et in Helladii Besantinoi Chrestomathiam animadversiones ,
Ultr. 1687. 40.
Luciani, Samosatensis Philosophi , Opera , ex versione
Joannis Be:nedicti, cum notis integris Joannis Bourdelottii... Joannis Georgi Graevii... et selectis aliorum recensita a Jo. Clerico , etc. Amst. 1687. 80. 2 vol.
C l a u d i i Rutilii Numatiani, Galli , itinerarium , integris
Simleri etc. J. G. Graevii, aliorumque
animadversionihus illustratum, Amst. 1687. 120.
Marci Tullii Ciceronis, de Officiis , libri fres. Cato
major , sive de Senectute. Laeli u s , the de Amicitia. Paradoxa.
Sornnium Scipionis. Ex recensioneJoannisGeorgiiGraevii,
cum eiusdem, notis, etc. Amst. 1688. 80.; herdr. 1689. 120.
Elogium et Tumulus eximii viri Petri Petiti,.Doctoris Medici ,
ad clarissimurn G r a e v i u m , etc. Traject. ad Rhen. 16881689. 8 0 . 2 vol.
De hum anae Rationis imbecillitate , unde proveniat , et illi
Georgio
quomodo possimus mederi , liber singularis ; auctore
Mackenzeo a Valle Rosarum, spud Scotos causarum Patrono , Ultr. 1690. 120.; herdr. Jenae 1691. 12 0 ., Francof.
1700. 120.
Bernardini Ferrarii, Mediolanensis Theologi , de ritu
Sacrarum Ecclesiae veteris concionum ; cum praefatione Joannis
Georgii Graevii, Ultr. 1692. 80.
Alberti, Petri Pauli F, Rubenii Dissertatio de vita
Fl. Mallii Theodori, etc. Ultr. 1694. 12°.
Petri Danielis Huetii Episcopi Abrincensis Poemata ,
guotguot colligi potuerunt , Ultr. 1694. 12°.; herdr. aid. 1700. 120.
Francisci Junii, F. F., de Pictura Veterum , libri tres ,
tot in locis emendati et tam multis accessionibus aucti , ut plane
novi possint videri. Accedit Catalogus adhuc ineditus Architectorum , Mechanicorum, sed praecipue Pictorum , Statuariorum ,
Coelatorum , Tornatorum , aliorumgue Artificurn etc. operum quae
Hagae-conait.
fecerunt , secundum seriem litterarum digestus ,
1694. fol.
Gratulatio adFredericumIII, Electorem Brandenburgicum,
de fundata Academia Halensi , Berolini 1694.
Thesaurus Antiquitatum Romanarum , in quo continentur leetissimi quique Scriptores , qui superiori aut nostro seculo Romanae
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Beipublicae rationem , disciplinam , leges , instituta , sacra , artesque
togatas ac sagata8 explicarunt et illustrarunt ,congestus a Joanne
G e o r g i o G r a e v i o. Accesserunt variae et accuratae tabulae
aeneae , Traj. ad Rhen. et Lugd. Bat. 1694-1699. fol. 12
volum.
Caius Julius Caesar, cum commentariis DionysiiVossii, G. J. filii. etc. Amst. 1697. 8°. cum fig. ; herdr. Lugd.
Bat. 1713. 8°.
Isidori Glossarium , et excerpta Petr,i Pithoei, cum noti8
et animadversionibus J. G. G r a e v i i, geplaatst achter het
Lexicon Philologicum van Matthias . Martinius, Traj. ad
Rhen. 1697. fol.; Amst. 1701.. fol.
Marci Tullii Ciceronis Orationes , cum scholiis Quinti
Pediani ad Mss. emendatis , etc. Amst. 1699. 8°. 6 vol.
Danielis Eremitae, Aulicae vitae ac civilis libri quatuor.
Efjusdem opuscula varia , quarum syllabus exhibetur post praefationem J. G. Graevii, Ultr. 1701. 8°.
Syntagma variaruin Dissertationum rariorum, quay viri doctissimi superiore seculo elucubrarunt. Ex Hustle° J. G . Graevii,
Ultr. 1702. 4".
Thesaurus Antiquitatum et Historiarum: Italiae, maxi Ligustico , et Alpibus vicinae , quo continentur optimi quique Scriptores ,
qui Ligurum et Insubrum , seu Genuensium et Mediolanensium ,
confiniumque populorum et civitatium res antiquas , aliasque vario
Lugd. Bat. 1704.
tempore fiestas , memoriae prodiderunt ; etc.
fol. cum fig. 45 vol.
Inscriptiones antiqua tains orbis Romani , in absolutissimum
corpus redactae olim auspiciis J o s e p h i Scaligeri, et Marci
V e 1 s e r i industria autem Jani Gruteri, nunc curis secundis
etjusdem Gruteri, et notis M a r q u a r d i G u d i i illustratae ,
curs J. G. Graevii, Amst. 1707, fol. 2 vol.
JoannisGeorgiiGraevii Praefationes et Epistolae CXX,
collectae et editae a J o h a n n e Alberto Fabritio. Adjuncta
est Petri Burmanni oratio in Graevii funere , Hamburg.
1707. 12°.
Basilii FabriSorani, Thesaurus eruditioffis scholasticae ;
Joannis Georgii Graevii,
cum observationibus posthumis
Lipsiae 1710. fol.
Joannis Georgii Graevii Orationes , guns Ultrajecti
habuit. Quibus adjecta est Oratio funebris in ejusdem viri clarissimi obitum dicta a Petro Burmanno, Delph. 1721. P.
(Norimb.
In de Sylloge nova Epistolarum varii argumenti ;
1760-1764. 8°. T. I) komen eenige brieven van Graevi us
voor. Hij liet bovendien nog verscheidene werken achter, die
door zijn plotselingen dood of onafgewerkt of onuitgegeven
bleven.
-

Zie de reeds genoemde Oratio funebris in obitum J. G. Graevii,
P e t r. Burmanni, achter het laatstgenoemde werk van G r a e v i u s geplaatst , en herdrukt in F r o t s c h e r i Sylloge Narrationum de vitis hominum
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doctorum , T. I. p. 134 ; Burman, 7'roject.erud. p. 112-123 ; Paquot,
*Memoir. T. 1I. p. 429-448; Saxe, Onom. Li/er. T. V. p. 35, Anal.
583; Kok, Vaderl. liloordenb. iu voce; C. G. Jacob, Memoria duorum,
Joannis Georgii
qui e schola Portensi prodierunt , philologorum
Graevii et Joannis Augusti Ernestii, in scholae Portensis solemnia saecularia, Numb. 1843. 4o. Muller, Cat. van Portrett.

GRAEVIUS (THEODORUS GEORGIUS)
zoon van den voorgaande , werd waarschijnlijk te Utrecht in 1669 geboren. Zijn
vader liet niets onbeproefd om zijn zoon die liefde voor de wetenschappen in te boezemen , die hem zelf bezielde. De jonge
G r a e v i u s leerde met lust en verkreeg eene grondige ervarenheid in het Grieksch en Latin. Veel mogt men reeds van hem
op jeugdigen leeftijd verwachten , toen hij in 1692 in den
ouderdom van drie en twintig jaren door den dood werd
weggerukt. De vader voltooide den eenigsten arbeid van den
beminden zoon , en gaf Bien uit onder den titel van :
Callimachi Hymni .Epigrammata et Fragmenta; Graece et
Latine : Ex recensione T h e o d o r i Graevii, cum ejusdem
iinimadversionibus. Accedunt iinnotationes variorum , praecipue
Ez. echielis Spanhemii, Ultr. 1697. 8°. 2 vol.
,

Zie Burman, Poemat. Libr. III. p. 174-176; Paquot, Memoir.
T. II. p. 448, 449; Saxe, Onom. Liter. T. V. p. 396.
GRAF (HANS of JAN) ook Grave genoemd , was een hodgraveur te Amsterdam. Hij vervaardigde in 1553 eene houtgravure naar de teekening van Conrad F a b r i te Frankfort.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.
GRAF (ALBERT VAN DER) of VAN DER GRAFT, van Amsterdam , beyond zich in 1574 met een op eigen kosten uitgeruste vlieboot onder de Zeeuwsche vloot , met het voornemen
om een der Spaansche otlicieren meester te worden , ten einde
die tegen zijn neef, den in Spaansche handen zich bevindende
Admiraal d e R ij k, te kunnen lossen. Hij nam deel aan den
scheepstrijd bij Reimerswaal kreeg verscheidene personen in
zijne magt , maar niemand kans ziende de vrijheid van d e
R ij k te bewerken , werden zij alien ter dood gebragt. Eindelijk was er een , A n t o n i G o u i n e t genaamd , die daar
moed op had. Van der Graf Meld dezen gevangen maar
bereikte zijn oogmerk er niet mede.
Zie Schotanus, Friesche Hist. bl. 777 ; Wagenaar, Beschrijv. van
,

,

iimst. D. III. bl. 354

GRAHAM (JonAN), een Engelschman die omstreeks 1706 werd
geboren. Hij bragt een groot gedeelte van zijn leven in Holland , en voornamelijk te 's Gravenhage door. Eerst was M a ttheus Terwesten, naderhand Arnold Houbraken,
zijn leermeester. Hij reisde in de voornaamste steden van Italie
en bezocht ook Parijs en Londen. Hij had als schilder weinig
naam , en gaf ook les in de Engelsche tail. In 1775 vertrok
hij met zijne oude zuster naar Londen.
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Zie Immerzeel, Lev. en perk. der Sunstsch. ;

Kramm, Lev. en

perk. der Kunstsch.

GRAHAM (HENDRIK) , Advocaat te 's Hertogenbosch , in
bet begin der achttiende eeuw , was een groot liefhebber der
Nederlandsche historiepenningen , en wordt door van L oo n
genoemd onder hen die veel hebben toegebragt tot zijn bekend
penningwerk. Hij werd vroeger beschuldigd van het zamenstellen der Rifmkronijk van K 1 a a s K o 1 ij n, van welke beschuldiging hij echter door van W ij n is vrijgesproken.
Zie van Loon, Inleid. tot de Hedend. penningk. bl. 43; van Wijn,
Hist. Avondst. D. I. bl. 143, 146 ; Hermans, Geschiedk. Mengelw.
over Noord-Grab. D. L bl. 23, 321.

GRAINGE (DE LA) Zie GRANGE.
GRAM (F. H.) was een voornaam heelkundige in de tweede
helft der achttiende eeuw. Hij schreef:
Waarneming over een liesbreuk , door middel van de breuksnede
gelukkig genezen , in de verb. van het Zeeuwsche Genootsch. der
Wetensch. D. I. (1769) bl. 595.
(Met A. van Stipriaan Luiscius) Ids over de moeffelijkheid en de belelselen ter ontdekking van den steen in de blaas,
zoo voor als na de operatic , door twee gevallen opgehelderd,
in het Geneesk. Magazifn van den eerstgenoemd4, O n t ij d en

Macquelijn. D. III. st . 3. (1804). bl. 69.
Zie Collot d' Escury, Holl. Reels, 1). VII. bl. 498; Holtrop,
p. 115.

Bibl. Medic. Chirurg.

GRAMBUSCH (JoHANNEs) , geboren te Dulken in bet hertogdom Gulik den 17den Februarij 1171, werd , proponent zijnde,
in 1730 beroepen te Zegveld , en in 1733 tot adjunct-predikant
en rector te Venlo. Hij werd in 1739 gewoon predikant , kreeg
toen op zijn verzoek als rector zijn eervol ontslag en in 1757 een
adjnnct-predikant. Hij overleed den Udell Mei 1787 en schreef:
Vreede toegewenst alle WI, en allerleij wijze aan de kerk
en het land in het gemeen, en aan de gemeente te Venloo , op den
1749 uyt 2 Thessalonicensen III. v. 16 ,
late da,q des faars

Delft. 1749 4°.
ZieBoekz. der gel. wereld,

1730. a. bl. 308, 1733. b. 735, 1739. bl.

316, 1757. b. 249; van . Abkoude, Naamreg. van Ned. Boek. D. I.
St. IV.
GRAMAYE (JAN BAPTIST) werd uit een Geldersch geslacht
te Antwerpen , omstreeks 1580 , geboren. Aan de Leuvensche
hoogeschool , na eene vierjarige studie , den 26sten October 1600
den graad van Licentiaat in de regtsgeleerdheid verworven
hebbende , werd hij aldaar tot Hoogleeraar in de regten en
welsprekendheid aangesteld. Door den Spaanschen landvoogd
Al b er t u s -v an Oosten rij k tot historieschrijver der Spaansche Nederlanden benoemd , bragt hij, in het belang der historische wetenschap , jaren door met het onderzoeken der archiven in verschillende steden van het rijk , en strekte ook
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dat onderzoek buiten 's lands , in Holland , Duitschland , Italie
en Spanje uit. Op de reis naar het laatstgenoemde land , werd
hij door Afrikaansche zeeroovers gevangen genomen , en reisde
met dezen door geheel Barbarije en andere streken van Afrika.
llit zijne gevangenis verlost , en in het vaderland teruggekeerd ,
werd hij door den Aartshertog Albert met meer dan een aanzienlijk ambt bekleed. De lust tot reizen was , ondanks zijne
gevangenschap , in hem niet verminderd. Andermaal begaf hij
zich op reis , en nu naar Silezie en Moravie , waar hij door
den Bisschop van Olmutz aan het hoofd van een beroemd
gymnasium geplaatst werd. Niet lang daarna eene reis naar
Nederland ondernomen hebbende, werd hij onderweg ziek en
overleed to Lubek in 1635 , waar hij in de hoofilkjrk begraven werd. Hij voerde behalve andere titels ook die van
Pausselijk Protonotaris , Proost van Arnhem en Aartsdiaken
van Utrecht.
G r a maye, ofschoon veelal een zwervend leven leidende ,
schreef een aantal werken , wier titels , plaats en tijd van uitgave niet naauwkeurig vermeld zijn , en waardoor hij zich als
Latijnsch dichter ea geschiedschrijver 'kennen deed. Wij noemen er van :
Constantinus , Comoedia , Coloniae.
Andromeda Belgica , in adventu Belgii Principum Lovanii
exhibita , Coloniae.
Elias , Tr agi- Com oedia , Lugd.
Centuria Poematunt: Genethliacorum , Epithalamiorum, Epiniciorum, Epicediorum , Odaruni, Elegiaruna etc. Colon.
Centuria Poonzatum Extemporaneorum .Epigrammatum etc.
Lovan.
Poe:sis Bucolica , libri tres.
Declamationes Heroicae, Francof.
Deems Orationum Academicarum. Colon.
Libellus Phrasiuni et Epistolica , Colon.
Declamationes tres Partheniae , Lovan.
Declamationes quodlibeticae quatuor.
Asia sive Historia Universalis Asialicaruna Gentiunz et Rerum
domi forisque ,qestarum , Antv. 1604. 4".; Francof. 1611. 4°.
fie primis precibus , Antv.
Encomium Brabantiae, Amst..
Historia Brabantica. De Brabantiae Ducibus , Low. 1606. 4°.
.21ntiquitates illustrissimi Ducatus Brabantiae ; etc. Bruxell.
1606 et 1610 fol.
Namurcum , tomis II , de Comitibus Nanzurcensibus , deque
urbis at comitatus antiquitatibus, Antv. 1607. 4°. Toni. III
Antiquitates Namurcesii , Lov.
Antiquitates urbis et provinciae Machliniensis , Brux. 1607. 4 0 .
Historiae et Antiquitalum urbis Cameracensis summa capita ,
Brux.
Taxandria , in qua antiquitates et decora Reyionum V. Colo-
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niarum VI. Ducatum II1. Comitatum VII. Baronatuum V. Episcopatuum IV, Brux. 1610. 4°.
Antiquitates Comitatus Flandriae. Dit werk is stukswijze bij
onderscheidene drukkers in 1611 uitgegeven , als :
Gandavi et Corluriaci Antiquitatum primitiae, Antv. 1611. 4°.
Brugae Flandrorum, Lovan. 4o.
Ipretum , sive Flandria Occidentalis , Brux. 4°.
_Trazeniacuni , Brux. 4°.
Flandria Franca, Imperialis et Ambachta, Pentapolis maritimi, Flandria Gallicana, Betunia et Ariacuin, Duacena et
Orchiacum, Insul. 4°.
Flandria Lyzana , Ganday. 4°.
Hasbaniae illustratae libri decem, Tornaci , 1622. 4°.
Diarium Argelense , sive speculum miseriae servorum Turcicorum , Ath. 1622. 8°.
Africa illustrata , Tornaci. 1622. 4°.
Martyres Argelenses , Tornaci.
De meeste dezer werken , tot de Belgische gesehiedenis en
oudheden behoorende , zijn , vermeerderd met de Antiquitates
Bredanae, herdrukt onder de titel van : Antiquitates Belyicae
J. B. Gram aye , emendatiores atque auctiores Antiquitatibus
Bredanis nunc prinzum editis. Jececlunt N i c o l a i de Guyse
Mons Hannoniae et Davidis Lindani Taeneramunda, Lovan.
1708. fol.
Het oordeel van den beer de Wind over de meeste dezer
werken is niet ongunstig. Hij spreekt G r a m a y e bepaaldelijk
vrij van de beschuldiging door sommige schrijvers hem gedaan , dat hij verdichte stukken zou hebben medegedeeld , doch
ontkent niet dat Gramaye, gedreven door zijne liefde tot
het wonderbare uit den ouden tijd , zich belagchelijk heeft gemaakt , door in sommige werken een aantal fabelen :en verhalen op te disschen , die met regt moeten verworpen worden.
Zie Sweertius, Ath. Belq. p. 390-392'; Foppeus, Bibl. Belg
p. 568-570; Pars , Naamr. bl. 67, 68; Saxe, Onom. Liter. T. IV.
p. 84; Ferwerda, Cat. univ. D. I. St. II. M. 402; H oeufft, Parnas. Latino-Belg. p . 115, 116; van Kampen, Geschied. der Ned.
Lett. en Wetensch. D. I. bl. 225, 226; de Wind, Bibl. van Ned.
Geschiedschr. 1). I. bl. 305-310; Hermans, Bijdr. over Noord-Braband, D. I. bl. 308 . 309.

GRAMINEUS (THE0D0Rus) of Gras, werd to Roermond
ornstreeks 1530 geboren , en bragt het grootste gedeelte van
zijn leven te Keulen door, waar hij den titel van Meester der
kunsten en Licentiaat in het burgerlijk regt ontving. Hij onderwees er de wiskunde en was er tevens boekdrukker tot
1578 , toen hij naar Dusseldorp verhuisde , als zijnde benoemd
tot griflier van het hertogdom Berg. Hij schreef de volgende
werken
Uberior enarratio eorum, quae a Joanne de Sacrobosco
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proponuntur , ita ut , adjecta
locis , Commentarii
vicem supplere possit, Colon. 1567. 129.
.211:ysticus Aquilo, sive Declaratio vaticinii Ieremiae Prophetae :
etc. Col. 1576. 12°.
Oratio in Esaiana et Prophetiam sex dierum Geneseos , Col.
1577. 12°.
Prodomus Antichristi , hoc est , nostri temporis Haeriticorum,
Col. 1578 12°.
Speculum mundi de minitante Cometa anni CIO ID LXXVII ,
Col. 1578. 4°.
Physica explicatio Cometae anni CIO I7 LXXX ; et ejusdem cum eo , qui anno CIO I0 LXXVII apparuit , analogica,
collatio , Dusseld. 1581. fol.
.Exhortatio de exequenda calendrii Romani correctione , quam
Gregorius XIII. Pont. Max. edi ,promulgari et observari mandavit , ad S. Caesarean Majestatem , Imperii Rlectores ac Principes , caeterosque Status , Dusseld. 1583. 4°.
Descriptio Pompae funebris celebratae in .Exequiis Guilelmi
Ducis Juliae , Cliviae etc. Dusseld. 1592. fol.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 1123; Paquot, Memoir. T. IIp.51.

GRA MSBERGEN (MATT Ems) schreef:
Klucht van de levendighe doodt , of bedroogen Kassier ,
Amst.
1649. 4°.
Mucha.* Tragoedie: of een Hartog ,van Pierlepon , vertoont
1650 ,
op d' Amsterdanische Schouwburg den 17 van Louwmaand
Amst. 1679. 8°.
Piramus en Thisbe, of de bedrooge Hartog van Pierlepon,
boertige tragedie, Amst. 1700. 8°; herd. ald. 1752. 8 3 .
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; Cat. van de
Bib. van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leid.
D. I. b. bl. 102, 2de
Bij v. bl. 49.

GRANDE (MR. ADRIAAN DE) werd in 1726 Raad in den
Hoogen Raad van Holland , Zeeland en West-Friesland en in
1754 tot President verkozen. Hij werd als zoodanig den 15den
November van dat jaar geinstalleerd , en bleef die waardigheid
bekleeden tot aan zijnen dood , in 1763 plaats hebbende.
Zie Griffioen van Waerder, Mijne herinner. van Gouda, 2de
stuk bl. 17, 18 ; V reed e, de Hooge _Reza van Holt. Zeel. en West1839. bl. 56.
Fries!. in het Jaarb. van de regt. magt in Nederl.

GRANDJEAN (JEAN) werd te Amsterdam den 5den Februarij
1752 geboren. Zijne voorouders waren Fransche uitgewekenen ,
om de geloofsvervolging ; en zijn vader, , insgelijks te Amsterdam geboren , een handschoenmaker aldaar. Jean, een van
de zeven kinderen zijner ouders , was een opinerkzame en
vlugge knaap , die reeds uit zich zelven onderscheidene voorwerpen , beter dan gewoonlijk op die jaren , teekende en de
schilderkunst tot zijn beroep koos. Bij den teekenmeester en
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landschapschilder Jacobus V ers tegen gen oot hij het eerste
onderwijs , en zette vervolgens in 1772 , zijne oefeningen voort
bij den kunstschilder J u r r i a a n A ndriessen, bekend wegens zijne bijzondere geschiktheid om goede kweekelingen te
vormen. Bij dezen bragt hij drie jaren met den meesten ijver
door, en was nu ook reeds zoo verre gevorderd , dat bij op
de stads teeken-academie drie eereprijzen , kort na elkander,,
behaalde.
Spoedig maakte Grandjean opgang met zijne kunstvoortbrengselen. Zijne historiestukken en teekeningen werden ruim
betaald. Hij was daardoor in de gelegenheid gesteld om eene
kunstreis niet alleen in de Oostenrijksche Nederlanden te ondernemen , maar ook om later , 1779 , ter voortzetting zijner
studien naar Italie te gaan. `Lich meestal te Rome ophoudende,
was hij daar onvermoeid werkzaam , vond er in de voornaamste
personen edelmoedige beschermers , maar overleed er ook , op
jeugdigen leeftijd , den 12den November 1781. Hij werd door
zijne vrienden met groote statie op het Protestantsche kerkhof
bij de piramide van C aj us Cestius begraven.
Het werk van Grandjean, vooral met olieverw vervaardigd , is zeldzaam. Het meest komen teekeningen van hem
voor , en deze zijn uit de kunstverzameling van den Heer T e rsteeg, in Mei 1808 te Amsterdam verkocht , onder de liefhebbers verspreid geworden. Hij vervaardigde zoowel historiele
ordonnantien , als gezigten naar de natuur en arkadische landschappen. De platen in den Germanicus , van Mevrouw L. W.
van M e r k e n , zijn naar zijne teekeningen gegraveerd. Hij
beoefende ook de etskunst. V6Or zijn vertrek naar Italie vervaardigde hij zijn portret , welke schilderij later voor f 305.00
verkocht is.
St. XXI. bl. 136,
Zie Wagenaar, Beschrijv. van Amst. vervolg,
137 ; Algem. Konst- en Letterb.
1789. D. II. bl. 187; van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl. Schilderk. D. II.
Kramm,
bl. 376-388; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;
Lev. en 'Perk. der Kunstsch.

GRANDVAL (BARTHOLOMEUS DE LINIERE. Heer VAN). Zie
LINIERE (BARTHOLOMEUS DE).
GRANEN (GERAARD DE) was een der teekenaars van het
Verbond der Edelen. Hij wordt bij B o r verkeerdelijk G r av e n genaamd.
,

Zie te Water, Hist. van het Perbond der Edel.
III. bl. 434, 435.

D. II. bl. 421,D.

GRANGE (PEREGRIN DE LA). Het treurig lot dat deze brave
leeraar om des geloofs wille onderging is reeds op het artikel
van zijnen meer beroemden ambt- en lotgenoot , G u id o d e
B r e s , medegedeeld. Als zoodanig willen wij bier met een
enkel woord van hem gewagen, ofschoon van zijne bedrijven tot
nog toe niet veel bekend is. Hij was van Dauphine in Frankrijk afkomstig en behoorde tot de eerste verkondigers der
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Hervormde leer. Door sommige schrijvers worth bij ook genoemd onder de eerste overzieners der Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Dit berigt wordt eater door W. te Water in
twijfel getrokken. Zeker is het echter , dat de la Grange,
ten tijde van het Verbond der Edelen , reeds bier te lande vertoefde , voor de goede zaak werkzaam was en zijne leer door
zijnen dood heeft bevestigd.
Zie de schrijvers op het artikel van Guido de B r e s aangehaald in
dit Iroordenboek, D. IT. bl. 1290 ; te Water, tweede Eeuwgetijde van
de Geloofsbelvd. bl. 26, 27 ; Janssen, de Kerkherv. te Brugge, D.
I. bl. 119 , D. 1I. bl. 253.

GRANGE (Sr. DE LA) teekende alzoo het Verbond der Edelen.
Er is van hem niets bekend , dan dat bij afgevaardigde naar
Luxemburg was. Zijn naam komt ook als de la Grainge voor.
Zie te Water, Hist. van het verb. der Edel• 1). II. bl. 421 , D.

IV. bl. 437; Groen van Prinsterer, Archiv. le Serie. T. II. p. 63.

GRANTHAM (HENDRIK) schreef met A. Spatzier:
Krispijn, Gouverneur , en Struykrover, , kluchtspel, Utr. z. j.
(1738 ?) 8°.
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht. ; Cat. van de
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid. D. I. b bl. 102.

GRANVELLE (Kardinaal VAN). Zie PERRENOT (ANTHONIE).
GRAPHEUS (RoDoLPHus) geboren te Kampen , leefde op
het einde der zestiende en in het begin der zeventiende eeuw.
Hij was of noemde zich "Medicus , Lithotomus en Astronomus ordinarius der Keiserlycke Vrije Anzestat Deventer. Van
hem kwarn in druk uit:
Schryf Almanach , met heerlicke Cronicken daer by gestelt,
Op dat Jaer nae die geboorte Onsers Heeren Tesu Christi.
M. D. LXXXVII. To nut ende profift der Hooger Ouericheyt,
1?entmeysteren, koopluyden , Renteniers , Cantoren ende voort van
alle Ghemeene Borgheren, etc., Dev. 1587. 4°. net eene afbeel-

ding der stad Deventer. (Een exemplaar is voorhanden in de
bibliotheek van bet athenaeum aldaar.
In bet stedelijk archief der stad Zutphen berust van hem nog :
Praedictio astrologica, die groote Prognosticatie op dat jaer
van de ghenadentrycke gheboorte onses eenighen eeuwighen volcomen Zalichmakers Iesu Christi MDCXVIII. Venus ende Saturnus sullen dit jaer Regenten zyn , ende Jupiter haerer hulper.
Ghevisiteert ende gheapprobeert, by den Hooch-achtbaren wi/sen
Raedt der Stadt Deventer. Rude zijn gedruckt by Sebastiaen
W ermb o uts in de vergulden .Bijbel.
Zie Overijss. Alm. voor oudh. en letter. 1845 bl. 205 , 209.

GRAMINEUS (THEODORUS).
GRAS (THEoDooR).
GRASBEEK (...) was een gezelschapsschilder wiens voornaam en levensbijzonderheden onbekend zijn. Hij werkte in de
manier van Gerard Do u.
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Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
D. I. bl. 256.

Schilderk.

GRASDORP (WILLEM) een bloem- en fruitschilder, die
een leerling was van Ernst S t r e v e n , en in 1710 te Amsterdam gewoond heeft. Zijn werk wordt als keurig en zeer
uitvoerig vermeld.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schilderk. D. I. bl. 257.

GRASDORP (JAN) , welligt een bloedverwant van den voorgaande, was een weinig bekend meester, van wien eene schilderij voorkomt in het Berlijnsche museum , voorstellende: Ben
bloerntuin met figuren.
Zie Kramm, Lev. en 'Perk. o'er Kunstsch.

GRASHUIS (J0ANNEs) , geboren in den jare 1699 te Groningen , studeerde waarschijnlijk eerst aldaar in de geneeskunde
en vervolgens te Leiden , waar hij den 9den September 1721
als student werd ingeschreven , en waar hij den 25sten Junij
1722 tot Doctor bevorderd werd , op eene dissertatie de _Olebotome. Hij zette zich waarschijnlijk te Amsterdam als geneesheer neder, alwaar hij althans van 1711 tot 1755 de hier onder
volgende geneeskundige geschriften in het licht zond. De tijd
van zijn overlijden is onbekend.
De scirrho et carcinomate, Amst. 1741. 8°. In het Hollansch
vertaald en wider den volgenden titel uitgegeven:
Genees en heelkundige verhandeling van de Scurrus en Cancer enz.
waar by kola een waarneining van de Spina Bifida, benevens
eenige bedenkingen over de oorzaak van dat gebrek en andere
tegennatuurlyke gesteldheden , waar mede de kinderen ter waereld
komen, Amst. 1744. go.
Verhandeling van de Etterwording , welke met den prys door
de Koninklyke Academie der heelkonst te Pargs , voor het jaar
1746 voorgesteldt, beschonken is. Amst. (1746) 80.
De colica Picionum, Amst. 1752. So. met een appendix ver-

meerderd, Amst. 1755. 8o .
Zie van Abkoude, Naantreg. van Ned. Bock ,
bijzonderen berigten aangevuld.

D. I. St. III ; uit

GRASVELD (C. H. vAN) was in 1795 wegens de provincie
Gelderland afgevaardigde ter staatsvergadering. Hij deed zich
in dat jaar door zijne gehoudene aanspraak kennen als een
vurig hoogachter van de groote mannen der republiek , bij gelegenheid van de overlevering der vaderlandsche gedenkstukken
door de Franschen. Hij schijnt een man van veel kunde en
staatkundige bekwaamheden geweest te zijn en tot belangrijke
commissien te zijn afgezonden. Zoo zien wij hem in genoemd
jaar met A. J. de Sitter door hunne Hoogmogenden benoemd om , als buitengewone gezanten , het verdrag van vrede
en verbindtenissen, aan de Fransche zijde op den 27sten Mei
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bekrachtigd te Parijs uit te wisselen , van welken last zij zich
uitmuntend kweeten , en waarbij van G r a s v el d in de vergaderzaal der nationale vergadering eene aanspraak deed , terin dat jaar ook, met Lestevenon en Queysen,
wijl
naar Friesland en Stad en Lande gecommitteerd werd , om die
gewesten te bewegen tot het toestemmen in eene nationale vergadering ; ook, bij die gelegenheid voerde hij het woord , doch
keerde onverrigter zake weder. Onder het bestuur van den
Raadpensionaris S c h i rn m e 1 p e n n i n c k werd hem eene cornmissie naar Oost-Indie opgedragen , doch hij werd onderweg
door de Engelschen opgebragt en kwam niet ter plaatse zijner
bestemming. Zijn verder lot is ons niet bekend , evenmin als
dat van zoo vele staatsmannen van zijnen tijd.
Zie Very. op de Vaderl. Hisf. van W a genaar, D. XXX. bi . 310,
D. XXXI. bi . 60-64, D. XXXIV. bl. 171-177.

GRASWINCKEL (JACOB JANSZOON) bijgenaamd Boot,
welligt omdat zijn vader, Jan Janszoon Graswinckel,
Thesaurier der stad Delft , in de brouwerij de Boot woonde.
Jacob werd aldaar den 25sten Julij 1536 geboren. Ofschoon
niet uitmuntende door geleerdheid maakte hij zich vermaard
door zeldzame nederigheid , soberheid , weldadigheid , god-.
vruchtigheid en andere deugden. Men noemde hem de Delfache Israeliet. Op jeugdigen leeftijd van den dood gered , besloot hij door een leven vol goede werken zijne dankbaarheid
te toonen. Bit deed hij op eene voor ons schier ongelooflijke
wijze , waarvan bij van Bleyswij c k de meest naauwkeurige
berigten te vinden zijn , en waarnaar wij verwijzen , daar het
ons genoeg is de naam van den man aan de vergetelheid ontrukt te hebben. Ondanks zijn sober leven (hij verstond de
kunst om met dertig gulden in een jaar toe te komen) , was
hij 88 jaren oud , toen hij den lOden Maart 1624 overleed.
De oude kerk te Delft bewaart zijn stoffelijk overschot , en zijn
grafsteen bevat het volgende opschrift : In dit graf rust J a c o b
J a n s z. Gras win ck el, geseit Boot, geboren 25 Julij 1536
X
was tot een wonder den armen rijc, hem selven arm. Sterf
Marta anno M. D. C. XXIV. Syns ouderdom8 LXXXVIII.
Zie van B l e y s w ij c k , Beschrijv. van Delft,

bl. 796-801.

GRASWINCKEL (DIRK) , Heer van Holy , zoon van J a n
Graswinckel en N. Basius, werd te Delft in 1600 geboren.
Omtrent zijne jeugd , opvoeding en studien zijn geene berigt en
tot ons gekomen. Hoogstwaarschijnlijk behaalde hij aan de
Leidsche Hoogeschool den Doctoralen grand in de regtsgeleerdheid , waarna hij zich door zijne geschriften zoo beroemd
maakte, dat hij op acht en dertig jarigen leeftijd , in de plaats
van Nico la a s v an Kinschot, tot Advocaat-Fiscaal van
Holland verkozen werd. Hij was ook griffier der Staten-Generaal, en zag zich benoemd tot Secretaris van de afgevaardigden tot den Munsterschen vredehandel , voor welke laatste be-
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noeming hij evenwel bedankte. Niettemin werd hij in vele
zaken , hiertoe betrekkelijk , gebruikt. Hij bewees onzen staat,
zoowel als dien van Venetie , de gewigtigste diensten , voor
welke hij van den laatsten ter belooning tot ridder van St. Marco
verheven werd. Gedurende vele jaren was hij de vraagbaak van
alien. Johan de Witt schatte hem zeer hoog ; te meer misschien , omdat hij een zoo ijverig als geleerd verdediger was van
de oppermagt der Staten van Holland. In 1653 was hij Griflier
der chambre mipartie te Mechelen , en het was als zoodanig
dat hij den 12deu October 1666 aldaar , aan de gevolgen eener
beroerte , overleed. Zijn lijk werd op het koor van de groote
kerk te 's Gravenhage begraven , alwaar zijne weduwe , G ee rtruy van Loon,door den beroemden Rombout Verhulst,
een fraai gedenkstuk , met een opschrift ter zijner eer stellen
deed. Zijne of beelding , ook daarop voorkomende , is door
Matham gegraveerd en met een Latijnsch bijschrift van C a sp a r B a r l a e u s voorzien. Zijne zinspreuk was : Nenzo ignavia
factus immortalis (Niemand wordt door luiheid onsterfelijk).
Uitmuntende door zijne schriften , die hem eene eerste plaats
onder de Nederlandsche regtsgeleerden erlangen deden , was
Gr a sw inckel ook om zijne deugden bemind. Hij was der
bedrukten troost , den behoeftigen een steun. Zijne godsvrucht
wordt geroemd , en aan deze paarde hij eene godsdienstige verdraagzaamheid , zeldzaam geevenaard in zijne dagen. Tot bewijs
van dit laatste deelt de heer S c h e 1 t e m a mede , dat G r a swine kel, in 1631 , tot opbouw van de Remonstrantsche kerk
te 's Gravenhage, waarvan hij echter geen lid was , eene som
van 150 gulden beschikbaar stelde.
Hij schreef de volgende werken :
Libertas Veneta , 8ive Venetorunz in se ac mos imperandi
'us. Assertum contra anonym= Scrutinii Libertatis Venetae
defensorem, Lugd Bat. ] 634. 4°.
Dissertatio de jure praecedentiae inter Serenissinzam Venetarn Rempublicanz et Serenissimunt Sabaudiae Ducem evulgata,
Lugd. Bat. 1644. 80.
Voor deze twee werken , waardoor hij zich als een geleerd
en scherpzinnig voorvechter van het regt der Venetiaansche
Republiek tegenover den Hertog van Savoije kennen deed , ontving Gr a s wi nckel de dankbare hulde en onderscheiding
van de Venetiaansche regering , boven vermeld. Met het teeken
der orde van St. Marco prijkt ook de gedenkpenning , die ter
zijner eere vervaardigd is , waarvan een exemplaar in het koninklijk kabinet van penningen berust.
De jure Majestatis dissertatio , Hagae Comit. 1642. 40.
Wel-Levens Wetenschap ende
sheyt , 'silage 1643. 40.
Placcaten , ordonnantien ende reglementen op 't Stuck van de
Liiftocht , mix ale deselve van outs-her tot herwaerts toe op
alle voorvallen van hongersnoot en dieren-tydt beroernt zyn ende
ghedaan publiceeen , Leid. 1651. fol. _
-
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Maris liberi vindiciae adversus Petrum Baptistam Burgu,m ,
.Ligustici Maritimi Dominii assertorem , Hag. Com .. 1652. 4°.
Maris liberi vindiciae contra Velvoodum, Hag. Com . 1653.
Stricturae ad censuram Joannis F e 1 d e n i adversus librum
Hugonis G r o t i i de jure belli ac _pacis, Amst. 1653 et 1664,

40. et 120., herdrukt Jenae 1675.
Princeps Pacis ,
Corn. 1655. 4°.
Dissertatio de praeLdiis ,justitiae et furis , adversus F r a n-

ci s c um Rebellum, Dordr. 1660. 120.
Dissertatio de fide haereticis et rebellibus servanda , Dordr.

1660. 12o.
Nasporingen van he recht van de Opperste Macht , toekomende de Ed. Gr. Hog. H. IL Staten van Holland en Westvriesland , liott. 1667. 40.
Speciale Besch,ryvingh van het gebruyck , ofte daadelycke Bezitling van de Opperste Macht der Staten van Holtandt ende
West-Vrieslandt. 's, Gravenh. 1674. 4o.

Dit is het tweede deel of vervolg van het vorige werk , beiden na den dood des sehrijvers. uitgegeven door zijue weduwe ,
en door haar aan voornoemde staten opgedragen. Beide deelen
zijn vereerd met lofdickten van Huygens, V ol lenhoven,
Vink en Oudaan.
Conzmentarius in Catilinanz Sallustii.
Dissertatio Apologetica adversus Samuelem Maresium, pro
Dissertatione Marcii Zuerii Boxhornii de frapezitis.
Conzmentaria ad authorem guemdam Hispanum, super vita
et nece Cassii et Bruti. Van deze laa itste geschriften is de tijd

en plaats van uitgave ons niet bekend.
Als beoefenaar der Latijnsche diebtkunst deed G r a s w in c k el
zich kennen door :
Psalmorunt Davidis paraphrasis, heroic° carmine, Hag. Com .
1643. 40. (Met lofverzen van de Groot, Huygens en
Hendrik Bruno vereerd).
T h o m a e a Kempis, de imitatione Christi, Libri tres , ad
Carolum II, Brittanniae Regem , Roterd. 1661.
Fabri Pybracianii moralia carmina Latine scazontibus versa ,

Hag. Corn. 1670.
Hij moet ook het leven van Andre as Canterus in latijnsche verzen bezongen hebben. Titel, tijd en plaats van uitgave
van dit work zijn niet bekend. In de Poenzata J a n i Bodecheri
Banningii (Lugd. Bat. 1637. 12". pag. 214-216) komt
een Latijnsch very van G r a s w i n k e 1 aan dozen voar.
Onze voorganger vergist zich, door , naar aanleiding der
beide eerstgenoernde voortbrengselen van G r a s w i n c k el 's
Latijnsche muze , hem als Nederduitsch dichter to vermelden.
Nogtans heeft Gr a s w i n c k e 1 ook als zoodanig uitgemunt.
Hij was de vriend van H o o ft , dien hij als Advokaat ter zijde
stond, met wien hij op het Muider slot verkeerde en eene
langdurige en onafgebroken vriendschap onderhield. Sche 1-
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tema kende eenige gedichten van G r as win c k e l "van vele
waarde."
Zie van Bleyswijck, Beschrijv. van Delft , bl. 837-839; Pars,
bl. 208-211, 235, 295; Foppens, Bibl. Belg. p. 1123,
1124 ; Timareten, Verz. van gedenkst. in Nederl. D. II. bl. 94--101;
van Loon, Beschrijv. der Ned. Historiepenn. D. II. bl. 234; Saxe,
Onom. Lit. T. IV. p. 406.; Hoogstraten, Woordenb. ; Kok, Vaderl.
Woordenb.; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I. bl. 390, 391, D. II. bl. 586;
Dezelfde, Redev. over de brieven van Hoof t, bl. 48, 119, 120; Hoeufft,
Parnas. Latin. Belg. p. 159, 160; van der A a, Nieuw. Woordenb. van
D.
Ned. Dicht. ; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
I. bl. 326; de Jonge, Nederl. en Yenetie , bl. 366, 367; Muller,
Cat. van Portrett. bl. 99, 314, 397; Dezelfde, Cat. van Beytsgel. Werk.
bl. 55; van Leeuwen, Cat. van de Prov. Bibl. van Friesl. bl. 207Naamrol,

GRATAMA (SEERP) werd geboren te Harlingen , den 27sten
October 1757 , en ontving zijne eerste geleerde opleiding aan
de Latijnsche school te Deventer. In 1774 tot de akademische
lessen bevorderd , genoot hij aan de doorluchtige school aldaar
het onderwijs van de Hoogleeraren R u ardi, Ni e uho ff en
Chernac, die toen aldaar met roem den leerstoel bekleedden , de eerste van de oude letterkunde , de beide laatsten ,
achtereenvolgend , van de wijsbegeerte. Met meer dan gewonen
ijver en vlijt legde hij zich op de onderscheidene vakken
van geleerdheid toe , verwisselde zijne driejarige studie in de
letteren en wijsbegeerte met die der regtsgeleerdheid aan de
Franeker Hoogeschool , en beoefende de onderscheidene deelen
deter wetenschap met niet minder gelukkig gevolg, onder de Hoogleeraren Hermanus Cannegieter en Elias Wigeri,
die toen de Friesche Hoogeschool tot sieraad verstrekten. Gedurende de zes jaren zijner studie aldaar viel hem de zeldzame
eer te beurt dat Curatoren der Hoogeschool hem opnamen
onder de candidaten tot den toen aldaar opengevallenen leerstod der regtsgeleerdheid , aan welke Hoogeschool hij den
22sten Mei 1783 den graad van Doctor in de regten verwierf.
Hij vestigde zich vervolgens als Advokaat in zijne geboorteplaats , maar vond in de praktijk geen genoegzaam middel van
bestaan , weshalve hij zich , in vereeniging met zijnen broeder ,
aan den handel wijdde. Met het algemeen vertrouwen van zijne
medeburgers vereerd , werd hem het kommando opgedragen
over de gewapende burgerwacht van zijne geboorteplaats , in
welke betrekking hij bij de omwentelingen van 1787 en 1795 ,
vele blijken gaf van die mannelijke stoutinoedigheid en vastheld van geest , die steeds een hoofdtrek van zijn karakter
uitmaakten. Omstreeks dezen tijd onttrok hij zich weder aan
den handel , om zich geheel aan de beoefening der wetenschappen te wijden en eenige geschriften zamen te stellen en het
licht te doen zien , die van zijne groote bekwaamheden zoOzeer
getuigden , dat toen , door het vertrek van den Hoogleeraar
H agem an naar Leiden , de leerstoel in het romeinsche regt
aan de Harderwijksche Hoogeschool openviel, hij tot gewoon
24
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Hoogleeraar in dat gedeelte der regtswetenschap benoemd vrerd.
Hij gaf bij deze gelegenheid een blijk van die vastheid vart
karakter en beginselen , die hem in al zijne handelingen kenschetst. 17-66r het aanvaarden van zijne betrekking verlangde
men van hem , naar den toenmaligen stand van zaken , het
afleggen der verklaring van de regten van den nzensch , gelijk
die door de Representanten van Gelderland was afgekondigd.
Op gevaar of van zijne betrekking niet te kunnen aanvaarden ,
weigerde hij , als strijdig met zijne beginselen , aan dat verlangen te voldoen. Men stelde hem toen van die verklaring
vrij en hij aanvaardde op den 27sten September 1798 zijne
betrekking , en verbond zich eerst verscheidene maanden vender aan de Hoogesehool met het houden eener redevoering :
de sera nec multum provecta Quiritium humanitate turn in anis
(Hard.
turn maxime quoque in legum monumentis perspicua.
1798. 40).
De roem van zijne geleerdheid drong ook naar elders door.
De Curatoren der Utrechtsche Hoogeschool boden hem in
1800 , doch te vergeefs , Bon dam's leerstoel aan. Maar toen
hij een jaar later tot opvolger van van der Mar c k te Groningen beroepen word , zeide hij , den 18den Augustus 1801 ,
de Geldersche Hoogeschool vaarwel , hoeveel het henengaan
hem ook kostte.
Te Groningen aanvaardde hij het onderwijs van het natuur- ,
staats- en volkenregt met eene : Oratio qua docetur cum hoHet onderwijs
mines lung etiam populos ad justitiam esse natos.
in deze vakken verwisselde hij , met uitzondering van het natuurregt , hetwelk hij met niet minder geestdrift dan zijn voorganger
voorstond en vereerde en steeds is blijven onderwijzen , eerst
met dat van het Fransch burgerlijke strafregt en strafvordering , welk eerste hem met zijnen ambtgenoot , den beroemden P a e h 1 i g , werd opgedragen , en later met dat van het
Romeinsche regt en deszelfs geschiedenis.
Gedurende bijna vijfendertig jaren bekleedde G r a ta m a
vol ijver zijn ambt. Hij bedankte in 1805 voor den , door den
dood van den grijzen Pest el to Leiden opengevallen leerstoel
van het staatsregt. Eene schare van voortreffelijke leerlingen
werd door hem gevormd , •waarvan hij het genoegen had er
vijf van onder zijne ambtgenooten to mogen begroeten. Bij zijn
voortreffelijk onderwijs ging hij voort met het zamenstellen van
uittnuntende geschriften , in welke dezelfde orde , doelmatigheid en helderheid van begrippen doorstraalt , als waardoor zijn
onderwijs gekenmerkt werd. Zoo was hij de roem der Groningsche Hoogeschool , ook nadat hij in 1827 , wegens zeventigjarigen ouderdom, emeritus was geworden en hij nogtans voortging met ijver en trouw zijn geleerd en nuttig onderwijs voort
te zetten , totdat op den lsten Maart 1836 een plotseling toeval
den meer dan acht-en-zeventig jarigen op den leerstoel trof,
dien hij niet meer zou mogen betreden , daar , na langdurige
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sukkeling, op den 19den September 1837 de dood een einde
aan zijn nuttig en werkzaam leven maakte.
Was G r a t a ma als geleerde groot en geacht , niet minder
was hij het als mensch. „Bevallig in omgang en verkeer,, zelfs
in hoogen ouderdom , dienstvaardig , deelnemend in de vreuglie
en het leed van anderen , een opregt vriend jegens zijne vrienden , weldadig jegens de armen , ijverig en deelnemend voorstander van nuttige en weldadige instellingen , vereenigde hij
met dit alles eene echte oud Hollandsche eenvoudigheid van
zeden , regtschapenheid van inborst en edele rondheid van karakter,, welke hem de achting verwierven van alien , die deze
deugden op prijs weten to stellen."
Het stoffelijk overschot van den beroemden man werd to
Rhoderwolde , in de nabijheid van zijn buitengoed , ter aarde
besteld. Zijne gade , A a f k e Talma, met wie hij sedert 1783
door den band des huwelijks , gedurende meer dan veertig jaren , vereenigd was, rust aan zijne zijne. Zij schonk hem verscheidene kinderen , waarvan de oudste pier volgt.
De albeelding van Gr a ta m a ziet in silhouet het licht. Hij
was lid van verschillende geleerde genootschappen. De volgende werken zijn door hem in het licht gegeven :
Betoog van den gelukkigen toestand van Friesland , afgescheiden
van de tegenzvoordige verdeeldheden, met bedenkingen over de vaderlandsliefde , over het geluk en het volksgeluk , Hari. 1795. 8°.
Harl.
Onderzoek naar de geestelyke goederen in Friesland ,
1796. 8°.
Berigt aangaande een land schildpadde ; in den Nieuwe Konsten Letterbode 1796. D. II. bl. 130.
met goud beDe indole , fontibus et remediis superstitionis ;
kroond door de bezorgers van het Stolpiaansch legaat en in
deszelfs verhandelingen opgenomerr. (Lugd. Bat. 1796. 4°.)
Cook in het Hollandsch uitgegeven onder den titel van :
Zedekundiqe verhandeling over de natuur en de oorzaken des
bii.geloofs , Leid. 1796. 8°.
Beschouwing van de huisselyke slaverny by de Romeinen ,
Gron. 1796. 8°.
Oratio de •causis malorunz , quae jurisprudentia naturalis ,
ejusque doctores fuerunt perpessi , Gron. 1806. 4°.
(Met R. G ockinga) Be temporis divisione et notis , quibus in
diplomatibus et actis publicis usi olirn sent Batavi, Gron. 1806. 8°.
.Regtsgeleerd Magazyn , Gron. 1809. 8°. 3 stukken.
Praelectiones ad prolegomena et partem primam Institutionuin
Justineancarum , Gron. 1819. 8e.
Opuscula academica , Gron. 1821. 8°.
Redevoering over het staats-zvezen , den akademischen regtsA. J. D u y m a e r
leeraar en de regtsgeleerde verdiensten van
van Twist, Gron. 1821. 8".
-

D. VII. bl. 203, D. IX. bl.
Zie Nieuwe Algem. Konst- en Lett.
193, D. X. bl. 172-174, D. XXII. bl. 202; Algem. Konsi- en Lett.
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1837. D. II. bl. 210, 211, 259-262 , 280-283 , 1838. D. II., bl.
219 , 220 ; Prov. Gron. Courant, 27 Sept. 1837 ; H. C. van Hall in
de Ann. Acad. Gron. 1836-1837. p. 19 ; Galerie historique des Contemporains , T. V. p. 194 , 195 ; van Kampen, Gesehied. der Ned.
Lett. en Tretensch. D. II. bl. 603 , 604 ; de Jong, Naaml. van Ned.
Bock. bl. 212, 213, 633; Kist en Royaards, Arch. voor ICerk. Geschied. D. V. bl. 284, noot 20; Bo uman, Geschied. der Geld. Hoogeach. D. II. bl. 321-325 ; Holtrop, Bibl. Med. Chirurg. p. 115 ;
D. II. bl.
Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leiden.
156; Muller, Cat. van Portrett. bl. 99 ; Dezelfde , Cat. van Regtsgel.
werk. bl. 55 ; N ij h o ff, Troisieme Cat. de livr. anc. et modern. p. 17;
van der C h ij s , de Munten van Friesl. , Gron. en Drenth. bl. 143.

GRATAMA (SIBRAND) , zoon van den voorgaande , werd te
Harlingen den 208ten Mei 1784 geboren. Na eerst de Latijnsche en Grieksche talen op het gymnasium te Lingen , onder
de leiding van den rector Hendrik Waar de nburg, geleer& te hebbeii , genoot hij vervolgens het onderwijs van J a n
ten Brink aan de Latijnsche school te Harderwijk. In 1801
geschikt bevonden om de lessen aan de hoogeschool te volgen ,
vergezelde hij zijn vader , toen tot hoogleeraar aldaar beroepen ,
mar Groningen , legde zich gedurende drie jaren op de voorbereidende wetenschappen toe en besteedde vervolgens nog vier
jaren aan de beoefening der regtsgeleerdheid , onder de leiding
van Albertus Jacobus Duymaer van Twist, Carel
Christiaan Paehlig en zijn vader.
Na openlijke verdediging van zijne dissertatio de jure ac
injuria, qua primae praecipuaeque juri8prudentiae proponuntur
atque illu8trantur regulae (Gron. 1808. 8°.) , verkreeg hij op
den 2lsten September 1808 den graad van doctor in de beide
regten, en zette hij zich als advokaat te Assen neder , waar hem
weldra eene drukke praktijk ten deel viel. In April 1810 als
notaris geexamineerd , werd hij in 1811 zoowel tot regterplaatsvervanger in de regtbank te Assen , als tot keizerlijk
notaris benoemd : eene benoeming , welke door keizer N a p oleon den 3lsten Julij 1812 werd aangevuld door die tot notails certificateur. Hij was ook gedurende 23 dagen maire
van Drenthe's hoofdstad.
Na de herstelling van ons volksbestaan werd G r a t a m a lid
van de regtbank van eersten aanleg , in 1824 regter van
instructie , in 1832 president der regtbank van eersten aanleg ,
en bij het in werking brengen der nieuwe wetgeving zag hij
zich tot voorzitter van het Provinciaal Geregtshof benoemd
welke waardigheid hij tot aan zijnen dood toe bekleedde.
Vele waren de werkzaamheden en betrekkingen aan G r atama, behalve zijne regterlijke bemoeijingen, opgedragen. In
1815 werd hij luitenant der schutterij , later tot 1821 was hij
auditeur-militair. Van Januarij 1816 tot Mei 1854 was hij lid
van den stedelijken raad. Van September 1816 tot 1821 was
hij een der drie burgemeesters der stad Assen. In bet stedelijk kiescollegie had hij sedert 1820 zitting. In 1818 werd
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hij voor den stedelijken stand in de provinciale staten gekozen ,
doch deed reeds in bet volgende jaar afstand van die betrekking. Sedert de oprigting van het gymnasium , in 1826 , tot
op 1852 was hij als curator werkzaam , terwijI de plaatselijke
schoolcommissie , bet bestuur van teeken- en herhalingscholen
in hem steeds een ijverig lid vetnden. Gedurende 34 jaren was
hij lid van den militieraad en 14 jaren lid van het Provinciaal
Collegie van toezigt op de kerkelijke administratie der Hervormden in Drenthe.
Bij zooveel levensbeslommeringen vond Grata ma nog den
tijd om zijne geliefkoosde letteroefeningen voort te zetten.
Door den druk zijn van hem de volgende geschriften en vertalingen bekend gemaakt:
Redevoering ten betooge: waarop de Leeraar des nieuwen Hollandschen Wetboek ter bevordering van 's Konings heilzame bedoelingen , in 't daarstellen van hetzelve en zijne leerwijze vooral
te letten hebben. Naar het latijn van Joh. Duymaer van
Taoist en geplaatst in het Regtegeleerd Magazijn (1809) bl.
367 en volg.
Perhandeling over de afsehaling van den Red bij de Geregten,
van C. A. Harter. Uit het Hoogdultsch vertaald en met eenige
aanmerkingen voorzien. Gron. 1809. 8°.
Waarschuwingen en wenken ten aanzien der inrigting van
weduwen- en weezen-fondsen. Gron. 1819. 8°.
Lets over de nadeelen van den tegenwoordigen staat van het
Regtswezen in de Nederlanden en van de bezoldiging der regterlijke ambtenaren, Leeuw. 1823. 8°. (Zonder maw des schrijvers uitgegeven). In het Fransch vertaald , Doornik 1824. 8°.
Wal zal er van het regtswezen in ons vaderland worden?
Gron. 1831. 8°.
lets over bezuiniging in het .Regtswezen van het Vaderland,
Gron. 1843. 8°.
Redevoering over den vooruitganq in de .Regtspleging, Uponin den Drenthsche Yolksderlijk met betrekking tot Drenthe;
Almanak voor 1845 , bl. 120 152.
in de
Perhandeling over den naamsoorsprong van Drenthe;
Vaderl. Letteroef. 1828. N°. 5 en 6.
Vlugtige beschouwing van het aan Nederland toegedachte
stelsel van regtspleging ; in Oudeman en Diephuis, Opmerkingen en Mededeelingen, D. IV (1848) bl. 289 302.
Behalve deze geschriften leverde Gratama bijdragen tot
den Drenthsche Volks-Almanak , in de Weegschaal, de Tijdgenoot, het Weekblad van het Regt, de Opmerkingen en Mededeelingen; terwijl de meeste artikelen , de provincie Drenthe
betreffende, voorkomende in het Aardrykskundig woordenboek
der Nederlanden van van der Aa van hem of komstig zijn.
Aan openbare blijken van goedkeuring en hulde heeft het
Gratama niet ontbroken . In 1840 werd hij Ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw en in 1854 Kommandeur van
-

-
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de Eikenkroon. Het Friesch Genootschap voor taal- , geschieden oudheidkunde benoemde hem tot buitengewoon lid , de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden bood hem
in 1845 het lidmaatschap aan.
G r a t a m a was in 1819 met anderen oprigter van een genootschap ter beoefening der Drenthsche oudheidkunde, dat evenwel later , wegens gebrek aan medewerking, ontbonden werd.
In April 1823 was hij de oprigter van de Drenthsche courant.
In 1843 was hij de ontwerper van het geschrift , dat door het
departement Assen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
tot weering van het pauperisme werd uitgegeven , onder den
titel van : Wenken en opmerkin,qen voor Armverzorgers ,
Assen ,
1843. 80.

Op den 8sten Januarij 1858 werd Gratama door een aanval van beroerte getroffen en reeds den volgenden dag ontsliep
hij.. Bij velen was hij bij zijn leven geacht en bemind*: velen
treurden bij zijn verscheiden.
Hij was den 9den Augustus 1812 gehuwd met J o h an n a
Gesina Oldenhuis Kymmell, bij wie hij negen zonen
verivekte en die hem den ] iden Maart 1858 in het graf volgde.
Zie Prof. J. de W a 1, in de Hand. der faarl. Alyem. vergad. van de
Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden,
1858 , bl. 27-46 der Levensberigten.

GRATIEN (PIERRE GUILLAUME) was een Franschman van
geboorte , die den lsten Januarij 1807 als Luitenant-Genemal
in Hollandsche dienst trad en Chef was der Hollandsche divisie
in Zweedsch Pommeren. Als zoodanig rukte hij in 1809 tegen
von S chill op en nam deel aan de belegering van Straalsund.
Voor dat de troepen naar het vaderland terugkeerden kreeg
G r a t i en een verlof en daarna eon eervol ontslag uit de dienst ,
omdat hij niet verkoos 's Konings krijgsmagt , ondanks ontvangene stellige bevelen , naar Holland te geleiden. Zijn verder levenslot is ons onbekend. Hij was ridder van de Orde
der Unie.
Zie Gedenkschr. van de Kon. Ord. der Unie ,
bl. 42 ; Kraijenhoff,
Bijdr. tot de Vaderl. Geschied. van
1809 en 1810, bl. 82, 97, 98;
Bosscha, Neerl. Held. te land, D. III. bl. 263, 266-275 , uit medegedeelde berigten aangevuld.

GRATIUS (ORTUINUS) of GRAES , uit een deftig Deventersch geslacht gesproten , werd geboren te Holtwijk bij Koesfeld
in bet Munstersche, in 1448. Hij werd Daventriensis bijgenaamd ,
omdat hij te Deventer , onder Alexander Hegius, aan de
school van de broederschap van G e e r t Groot e *erd opgevoed en onderwezen, waar hij vervolgens tot onderwijzer van
de 5de kiasse werd aangesteld. Hij was een verlicht geestelijke
en genoot aanzien en vertrouwen , totdat hij later naar Keulen
vertrok , war hem het onderwijs in de Latijnsche letteren en
wijsbegeerte 'was opgedragen , en waar hij den 3lsten Mei 1542
overleed. Hij khreef • de volgende werken :
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Critico-mastix Peregrinationis Petri liavennatis , J. U. D. in
quo multa de viri ilius et Academiae laudibus , Lugd. 1511. 8°.
Lamentationes Obscurorum Virorum , non prohibitae per sedem
Apostolicam , Colon. 1518. 8°. In dit werk komt voor:
Epistola Apologetica Ort. Gratii ob primam a parvulo educationem Daventriensis cognominati , Agrippinensis. guoque Academiae Philoso_phi , Christique Sacerdotis , ad obscuram Reuchlinistarum cohortem , citra bonorum indigationem mina.
asciculus rerum expetendarum et fugiendarum, Colon. 1535. fol.
Triumphus B. Job. .Prophetae , versu elegiaco , Colon. 1537. fol.
G r a t i u s werd door Erasmus over zijn verstand en wetenschap geprezen. Hij haalde zich echter als sterk voorvechter
der oude leer met al hare misbruiken de bespotting van mannen
als Reuchlin, Hutten. en Busch op den hals, die in de
zooveel geruchtsmakende Epistolae Obscurorum Virorum op
een spottenden Loon al de misbruiken der kerk verdedigden• en
G r at i u s als den grootsten voorstander derzelven belagchelijk
afschilderden. Deze verdedigde zich in het tweede geschift van
hem alhier genoemd.
Zie Revius, Daventria Illustr. p. 133 , 134 ; Sweertius, AM. Belg.
p. 589; Foppens, Bib. Belg. p. 935, 936; Saxe, Onom. liter. T. 111.
- p. 40; Collot d'Escury, Holl. roem, D. IV. St. I. bl. 92, 93;
1) e 1 p r a t , Verh. over de Broaersch. van G. Groote, 2de druk, bl. 77, 78.

GRAD (ABRAHAM DE) of A brahamus Gravius, zoon
van Samuel Petri de G r a u , eerst predikant te Wijkel ,
daarna te Wanswerd , en van T i t i a Alberti, werd op zijn
vaders tweede standplaats den 14den Augustus 1632 geboren.
Na zich op de Latijnsche school te Leeuwarden , onder den
rector H e n r i u s K o 1 de en den conrector Tobias G u tberl et h, op de voorbereidende wetenschappen te hebben toegelegd , werd hij den 3Osten April 1651 als student aan de
hoogeschool te Franeker ingeschreven , waar hij in de letteren en
wijsbegeerte onder A rnoldus Verhel en Christophorus
Munsterus, en inde wiskundeonder Bernardus Fullenius,
- studeerde en zich in de vriendschap van Ulricus Huber
mogt verheugen. Hij vertrok vervolgens naar Groningen, waalhij de lessen van Samuel Maresius en Abdias Widmarius in de godgeleerdheid , die van Tobias Andreae in
de wijsbegeerte en van Johannes Borgesius in de wiskunde volgde.
Hij had ter naauwernood zijne studien ten einde gebragt ,
toen hij in 1651 te Franeker als hoogleeraar in de wiskunde ,
in de plaats van B e r n a r d u s F ul 1 en i us , werd aangesteld ,
welke waardigheid hij den Eden Junij van dat jaar aanvaardde
met eene &alio de usu et praestantia Matheseos. Den 19den
September verleende hem de Acadernische Senaat den graad van
Doctor in de wijsbegeerte , terwijl hem later werd toegestaan
niet alleen om die wetenschap privaat te onderwijzen , maar
ook om er in het openbaar les in te geven. Als zoodanig was
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hij gedurende 25 jaren met roem werkzaam , totdat hij den
8sten September 1683 overleed. Jacobus Peri zonius hield
op hem eene lijkrede , die door den druk is bekend gemaakt.
Hij was tweemalen gehuwd : eerst met R i xt i a Do en g a,
weduwe van Dominicus Hottinga,daarnametElisabeth
G i si a. Hij schreef
Historia Philosophica , Franeq. 1647. 8° ; herdr. aid. 1673. 8°.
Specimina Philosophica veteri8 , in qua novae quaedam ostenduntur , Franeq. 1672. 8°.
ZieVriemoet, Aiken. Frisiac. p. 472-479; Saxe, Onomast. literar.
T. VI. p. 580 ; Ekama, Oratio de Frisia ingen. mathem.inprim.fertili,
p. 25; Collot d'Escury, Holl. roem, D. VI. St. I. N. 64.

GRADE (B. A.) was leeraar aan de koninklijke muziekschool en sinds een groot aantal jaren kapelmeester bij de
dienstdoende schutterij en lid van het orchest van den koninklijken schouwburg te 's Gravenhage. Hij was een man , die
door zijne veelzijdige kennis op het gebied der toonkunst de
algemeene achting heeft mogen verwerven , waarvan ook de vele
voortreffelijke musici, die hij gevormd heeft , kunnen getuigen.
Hij overleed te 's Gravenhage den 13den December 1858.
Zie Nieuw Amst. handels- en Effectenblad,

15 en 17 December 1858.

GRAUMAN (J. R.) schreef:
Arbitragie reekening van de Wind en Manuale regulen , van
een nieuwe uitvindinge , Amst. 1703. 4° ; herdrukt onder den
titel van :
Licht des koopmans , bestaande in Wiwi Arbitrage Tafels.
enz.
alsmede een onstandig berigt van de Munten , en Wissel Specien ,
een groot getal Universaal of algemeene Beguiler , tot Arbitrage
Reekeningen , als ook nieuw uytgevonden Proportionale Tafel8 ,
over de Goud Reekening , enz. Amst. 1749. 4°.
Zie van Abkoude, Naamreg. van Ned. Bock.

D.

St. I. IV.

GRAUWERDT (RoELor). Zie GRAWART (RoELoP).
GRAD WHART (HENDRIK). Lie GRAAUWHART (HENDRIK).
GRAVE , (G.) GTZ. waarschijnlijk te Amsterdam gcboren ,
deed zich als vrij vloeijend dichter kennen door zijne:
Gedichten, Amst. 1823. 8°.
Ook in den Nederlandsche Muzen Almanak van 1827 en
1828 komen gedichten van hem voor.
-

Zie de Jong, Naaml. van Ned. Boek.; van
denb. van Ned. Dicht.

der Aa, Mem woor-

GRAVE (HANs) Zie GRAF (HANs of JAN).
GRAVE (HENDRIK), wiens naam Grave werd uitgesproken ,
werd in 1670 of 1671 te Amsterdam geboren. Op zijn achttiende jaar in de zeedienst getreden , werd hij in 1698 tot
Kapitein , in 1717 tot Kommandeur,, in 1722 tot Schout-bijNacht en in 1744 tot Luitenant-Admiraal van de Maze benoemd.
In die betrekkingen bragt Grave gedurende meer dan eene
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halve eeuw in 's lands zeedienst door , doch maakte zich
noch door uitstekende diensten, noch door bekwaamheid vermaard. Meest ter begeleiding van koopvaarders gebruikt zijnde ,
had hij in 1706 , tijdens den Successie-oorlog , zich slechts eenmaal bij eene aanzienlijke vloot bevonden , in de Middellandsche
zee , onder den Vice-A dmiraal J. G. van W a s s e n a e r , doch
geen algemeen gevecbt bijgewoond. Na den Utrechtschen vrede
werd hem driemalen bet gebied over een smaldeel toevertrouwd ;
eens naar de Oostzee in 1716 , en tweemalen tegen de Algerijnen in 1722, en in 1728 en 1729, maar er bood zich ook
bij geen van deze togten de gelegenheid voor hem aan om
een geregelden strijd te leveren , en daarbij te toonen , dat
hij berekend was om aan het hoofd van eene scheepsmagt te
staan. Sedert vijftien jaren daarna niet meer in zee en buiten betrekking geweest zijnde , is het te verwonderen , dat aan
een man , die toen den hoogen ouderdom van 73 jaren bereikt had, in 1744 de gewigtige betrekking van Opperbevelhebber werd toevertrouwd over het eskader dat in dat jaar
aan den Koning van Groot-Brittanje tot hulpe was toegezegd.
Ofschoon aan hem geenszins kunde en ervaring ontzegewordt ,
toont zijne handelwijs gedurende dien togt dat hij te eenen
male onbekend was om , voornamelijk in vereeniging met de
Britten , als opperhoofd van 's lands eskader de eer en de
waardigheid van den staat te handhaven. Hij was bovendien ,
wegens het voeteuvel , genoodzaakt den stoel te houden , waarin
hij zich bij storm liet vastbinden. Een en ander , gevoegd bij
de weinige orde en krijgstucht die er onder zijn bevel heerschte ,
bragten hem in minachting bij bet seheepsvolk niet alleen ,
maar ook bij, de hoogere oflicieren , die hem , na hem zijn
verkeerd gedrag verweten te hebben , bij Hunne Hoog Mogenden aanklaagden en aandrongen om de onder zijne bevelen
staande scheepsmagt hoe eer hoe beter terug te roepen , ivaaraan ook eerlang door hen voldaan werd.
Sedert dien tijd heeft Grave het land niet meer gediend ,
en is hij op den 27sten Maart 1749 te Amsterdam overleden
en aldaar op den 3lsteu daaraanvolgende met groote staatsie
in de Nieuwe kerk begraven. Zijne of beelding ziet het licht.
Zie Wagenaar, Pad. fist. D. XVIII bl. 241 , D. XIX bl. 430 ,
D. XX bl. 338 , wiens berigt omtrent het bemagtigen van twee Algerijnsche kapers door Grave wordt tegengesproken door de Jon ge , Gesch. van het Ned. zeewez. D. V, bl. 5 , 7, 31, 60, 105, 113-139;
Vervolg op Wagenaar's Beschrijv. van Amsterd.
D. XVI, 66-68 ;
M u 11 e r , Cat. van portr.

GRAVE (JAN EVERARD) maakte zich verdienstelijk door
zijne pogingen om voor het Luthersch kerkgenootschap eene
verbeterde psalm- en gezangenberijming zamen te stellen. Hij
deed dat door de vertaling van den eersten en de berijming
van den tweeden bier genoemden bundel, uitgegeven onder
den titel van :
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C. F. Gellert's Geestelijke Gezangen en Liederen , in het lederduitsch vertaald, Amst. 1774. 8°.
Het boek der Psalmen , nevens de Liederen en Gezangen by de
Luthersche gemeente in gebruik. Op nienw berijmd , Amst. 1776. 8°.
Grave was een der medeoprigters van de Maatschappij
Felix Aferitis te Amsterdam. Zijn zoon volgt.
Zie W i t s e n Geysbeek, Woorclenb. van Ned. Dicht.; Gedenkst.
der Feestvier. van he viytigjarig bestaan der Maatsch. Felix ileritis
bl. 123; Schultz Jacobi en Domela Nieuwenhuis,Bijdnigen tot
de gesch. der Evang. Luth. kerk , St. IV , bl. 107-111; Catal. de la
Bibl. de van Voorst (1859) T. I. p. 185.

GRAVE (JAN EVERT), zoon van den voorgaande , werd
te Amsterdam den 28sten Januarij 1759 geboren en genoot het
onderwijs , ofschoon zeer kort, van Jan Punt, langer dat
van den vermaarden kunstenaar J a c o b C at s. Hij slaagde
zeer gelukkig in de kunstvakken zijner meesters , gelijk zulks
blijkt nit verscheiden door hem geteekende en in het koper
gebragte stad- en landgezigten. Tot zijn beste werk behoort :
Ben stel van twee kunstplaten , zijnde geziehten in het Geyn
geteekend en gegraveerd door I. E. Grave , Amst. 1794. gr. form.
Volgens den Heer K r a m in heeft Grave ook in aqua-tint
gegraveerd, waarvan voorhanden is eerie Arent , voorstellende:
Ben Landschap , waarin eene poort bij eery vervallen slot ,
met geboomte.
Hij overleed te Amsterdam den 10den December 1805.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schilderk. I). II bl. 430-432;Inimerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsoh.; K ram m, Leo. en Werk. der Kunstsch.

GRAVE (JOHANNES HENDRICUS) was een zeer verdienstelijk
tooneelspeler van den Haagschen schouwburg , van wien ons
Beene levensbijzonderheden bekend zijn , dan dat hij den 24sten
October 1841 overleed. Hij vervaardigde eerie menigte gelegenheidsstukj es en vertaalde onderscheidene vaudevilles , terwijl hij tijdens den strijd met Belgie ook rnenig vaderlandsch
lied uitgaf, waaruit meer 's mans zucht om het goede te bevorderen dan zijne dichterlijke bekwaamheden doorstraalde. Na
zijn overlijden was te 's Gravenhage een bundeltje dichtstukjes
van hem uitgegeven , onder den titel van:
Herinnering aan Johannes Hendrieus Grave , verzameld nit
zijne nagelatene diehtstuhjes.
Zie van der A a , Nieuw Woordenb. der Ned. dicht.

GRAVE (TIMoTHEus). Zie GRAAF (TimoTHEus).
GRAVE (GUILLAUME DE) werd nit een voornaam geslacht
te Gent geboren , en was welligt een broeder van Mr. Lie v en
de G_ r a. v e, die aldaar omstreeks 1572 Schepen was. Ofschoon
geen bevel op een schip hebbende , beyond hij zich toch onder
de. watergeuzen met wie hij in 1572 den Briel innam. Hij muntte
onder de zijnen zoodanig uit , dat So no y hem tot bevelhebber
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van Edam aanstelde. Dezelfde Son oy had hem als zoodanig
naar Leiden gezonden, maar die stad verkoos geen vreemdeling tot bevelhebber. De spijt over deze afwijzing kan hem
welligt tot het doen van knevelarijen en onbehoorlijkheden vervoerd hebben , waarvan de geschiedenis melding maakt. Zijne
gierigheid was onverzadelijk , zoodat hij geen openbare roof
ontzag om zich te verrijken. Hij werd om zijne euveldaden
door de staten van Holland gevangen genet. Naderhand losgelaten begaf hij zich naar Vlaanderen , en narn in 1572 deel
aan de verovering van Oudenaarde. Op de nadering der Spanjaarden nam hij met anderen de vlugt, doch werd met twee
der zijnen achtervolgd. In een huis of hofstede nabij Eclo gevloden , verdedigden zij zich moedig , totdat de vijanden hun
verblijf in den brand staken en d e Gray e met de zijnen in
de vlammen omkwam.
Zie B o r , Ned. Oorl. B. VI. bl. 365 (265), 377 (274), 412 (301);
W. te Water, Hist. der Herv. kerk te Gent, bl. 11 ; J. W. te Water, Tweede Eeuwfeest der vrijheid te Vliss. B01. bl. 31 , 32; v an
Groningen, Geschied. der Watergeuz. bl. 241-243.

GRAVE (HENRI Louis DE). Ofschoon door geene geleerdheid of uitgegevene werken vermaard , heeft deze man echter
te grooten roem als opvoeder verworven , om hem te dezer
plaats niet eervol te vermelden. Hij werd in 1759 te Clermont
in Auvergne uit een aanzienlijk geslacht geboren en trad , na
eene beschaafde en geletterde opvoeding genoten te hebben in
de krijgsdienst. Deze echter kwam zoo weinig met zijne geaardheid en smaak overeen , dat hij haar weldra verliet en
zich op nieuw aan de beoefening der letteren en wetenschappen
overgaf. Toegerust met een aantal kundigheden , kwam hij vervolgens in Holland, en narn gedurende een geruimen . tijd in
do aanzienlijkste huizen den post van Gouverneur met het
beste gevolg waar. De achting en roem die hij zich in die betrekking als bekwaam onderwijzer en vormer der jeugd verwierf, waren oorzaak dat hij in het jaar 1791 te Groningen
werd aangesteld als hoofd van het aldaar, gedeeltelijk op stads
kosten , gevestigd instituut voor het onderwijs der Fransche
taal en verdere , tot eene beschaafde opvoeding noodzakelijke
kundigheden en wetenschappen. Als zoodanig was hij , gedurende versebeidene jaren , met ijver en lof werkzaam , geholpen
door zijne gade Susanne Marguerithe Antenen, uit
Neufchatel , in Zwitserland , geboortig , en die zich bij het aanzienlijke geslacht B eelaerts te 's Gravenbage als Gouvernante
verdienstelijk had gemaakt. Het goed gerucht dat van zijn instituut uitging veroorzaakte dat uit vreemde landen , en zelfs uit
Oost- en West-Indie, jongelieden naar hetzelve gezonden werden.
Toen zijn huis in de Boteringe-straat te Groningen hem te
klein werd , verkreeg hij , in 1800 , van het stadsbestuur de
vrijheid om zich op het Prinsenhof te vestigen , terwijl hij -er
aanzienlijke sommen voor over had om dat gebouw . doelmatig
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te doen inrigten. Naauwelijks had hij daar ruim zeven jaren
gewoond , of een twist tusschen hem en de toen pas aangestelde schoolcommissie , over bet examineren van twee door
hem aangenomen ondermeesters , ontstaan , noodzaakte hem
zijn ontslag te verzoeken , betwelk hem op eene zeer vereerende
wijze geschonken werd. Hij begaf zich vervolgens met der
woon naar Assen , waar hem eene betrekking bij het Landdrostambt werd aangeboden , waarvoor hij bedankte , in de hoop
dat hij weldra eene gelegenheid zou vinden om zich op nieuw
aan de zaak der opvoeding toe te wijden. Het plan door Koning L o d e w ij k destijds gevormd , om te Assen een koninklijk
instituut ter opvoeding te stichten , aan welks hoofd d e Grave
zou geplaatst worden , werd door de staatkundige gebeurtenissen
verijdeld , en om nu niet langer werkeloos te blijven nam hij ,
in 1809 , de uitnoodiging aan , om zich te Haarlem te vestigen ,
als directeur van het toen onlangs aldaar met de Latijnsche
school - vereenigde instituut. Hier eenigen tijd met uitmuntend
gevolg werkzaam geweest zijnde, begonnen curatoren eenige
aanmerkingen op zijn onderwijs te maken , meenende dat het
op eene andere wijze moest geregeld worden. De man van ondervinding echter daarin niet willende treden , bedankte voor
zijuen post , werd eigenaar van het nabij de stad gelegen buitengoed Stad en Vaart maakte het tot een huffs van opvoeding en zag het , binnen zeer korten tijd , wederom vervuld
met jongelieden uit de aanzienlijkste geslachten onzes vaderlands.
Niet lang weer mogt de Grave aan de vorming der jeugd
arbeiden ; want te midden van zijne onvermoeide pogingen o%kerviel den nog krachtvollen man eene ziekte , waaraan hij reeds
den 20sten September 1813 bezweek. Hij daalde met roem ten
grave ; betreurd door zijne talrijke leerlingen van vroegeren en
lateren tijd , waaronder waren die sieraden der maatschappij
mogten genoemd worden en betreurd door zijne weduwe, die hem
een noon en eene dochter schonk. Weinige dagen voor zijn
overlijden verzocht men hem zich de benoeming van lid der
regering van Haarlem te laten welgevallen , en zoozeer was
zijn roem gevestigd , dat, toen in 1811 de heeren C u v i e r en
Noel, namens Keizer Napoleo n, de instellingen van onderwijs en opvoeding in Holland kwamen bezigtigen , die heeren
hem met alien aandrang uitnoodigden , zich beschikbaar te
willen stellen , bij eene benoeming als hoofd van een Lycee
Imperial , hetwelk men toen voornemens was in Groningen op
te rigten.
,

lie Algem. Konst- en Letterb.
deelde berigten aangevuld.

1814. D. I. bl. 82-84; uit medege-

GRAVESANDE (CoRNEmus's), geboren te Delft omstreeks
1631 , was aldaar geneesheer , Raad en Sehepen, en onderwijzer
in de ontleed- en heelkunde. Hij overleed den 2den December
1691 en was gehuwd met Agatha van Schagen, die den
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17den Julij 1683 in den ouderdom van 44 jaren ontsliep. Beide
liggen begraven in het Noord-koor in de oude kerk te Delft.
Zijne afbeelding ziet het licht. Hij vervaardigde een lofvers
op de Beschrijving van Delft van Mr. Dirk v an B 1 e y swijck.
Zie aldaar, bl. 883, 884, Timareten,
bl. 46; Muller, Cat. van Portrett.

Verz. van Gedenkat.

D. I.

GRAVESANDE (WJLLEM JACOB'S) werd te 's Hertogenbosch
den 27sten September 1688 geboren. Hij was de zoon van Dirk
Storm van 's Gravesande, Schepen en Raad te 's Hertogenbosch en Rentmeester der Domeinen van Koning Willem
III , en naderhand van Prins W i 11 e m IV , en stamde van moederszijde of van den beroemden hoogleeraar Jo ann es Heurnius.
Hij genoot ten huize zijner ouders het eerste onderwijs en gaf reeds
vroeg blijken van groote lust tot de studie der mathematische
wetenschappen. Op zestienjarigen leeftijd kwam hij te Leiden
om in de regten te studeren , maar dit verhinderde hem niet
om zich op zijne lievelingsstudie toe te leggen. Op het einde
van 1707 tot doctor in de regten bevorderd , zette hij zich als
advokaat te 's Hage neder , en vergezelde in 1715 als gezantschapssecretaris de afgevaardigden der Staten-Generaal naar
Londen , om George I met zijne komst tot den Engelschen
troon geluk te wenschen. Na het volvoeren van dezen last hield
hij zich nog gedurende eenigen tijd te Londen op , bij welke
gelegenheid hij de onderscheiding genoot, dat hij door alle wetenschappelijken, zoo Engelschen als vreernden, bezocht werd, met
den vermaarden Burn e t, Bisschop van Salisbury en met den
grooten Newton, vriendschapsbetrekkingen aanknoopte , en
de Koninklijke akademie van wetenschappen hem onder hare
leden opnam. In 1716 te 's Gravenhage teruggekeerd , werd hij
het volgende jaar tot hoogleeraar in de sterre- en wiskunde te
Leiden aangesteld , welke betrekking hij den 22sten Junij aanvaardde met eene redevoering : de illathe8e08 in onnibu8 spientii8 , praecipue in physici8 , nee non de astronoiniae perfection
ex physica haurienda. In 1730 werd hij ook tot leeraar der
burgerlijke- en krijgsbouwkunde aangesteld , onder voorwaarde
van daarover openbare lessen te houden. Hij deed zulks tot
het jaar 1734 , toen hij tot hoogleeraar der wijsbegeerte werd
aangesteld , bij welke gelegenheid hij , op den 25 September,
sprak : de vera et nunguam vituperata philo8ophia.
Gehechtheid
aan zijn vaderland deed hem eene uitnoodiging van Peter I,
om een hoogleeraarsambt aan de onlangs opgerigte akademie
te Petersburg te bekleeden , van de hand wijzen , als ook , in
1730 , eene dergelijke uitnoodiging hem van wege den Koning
van Pruissen toegekomen. Zoo was hij de roem van bet vaderland en het sieraad der Leidsche hoogeschool , totdat hem
in 1739 een zware slag overkwam , door het schier gelijktijdig
overlijden van zijne eenigste kinderen , twee veelbelovende zonen.
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Ofschoon lit verlies met christelijke onderwerping dragende,
viel hij nogtans in eene ziekte , die hem den 28sten Februarij
1742 aan de wetenschap ontrukte. Zijne afbeelding ziet op
meet dan eene wijze het licht. Hij was gehuwd met Anna
Saivelaire.
's G r a v es a n d e was een onzer grootste geleerden. Wij weten
niet of wij hem grooter natuurkundige dan wijsgeer moeten
noemen , of omgekeerd. Hij was de man die de proefondervindelijke wijsbegeerte , zooals die door New ton geleerd was ,
het allereerst . naar ons vaderland overgebragt , en die zoo door
zijn uitmuntend onderwijs , als door zijne schriften , en door
zijn verbeteren of doen vervaardigen van eene menigte vernuftig
uitgedachte werktuigen, om de afgetrokkendste leerstukken der
natuurkunde verstaanbaar te maken , ten voile bewees , dat bij
de lofspraak van den grooten Voltaire waardig was , die te
Leiden kwam om B o e r h a v e over zijne gezondheid en 's G r aV esande over de Newtoniaansche wijsbegeerte te raadplegen ,
en die laatstgenoemde le profond's Gravesande noemde , nadat
hij hem had gehoord en in zijn vaderland was teruggekeerd.
En waar wij hier niet verder uitwijden over zijne groote verdiensten , daar is het niet omdat wij niet mede instemmen in
den lof hem door eenen anderen leerling , den vermaarden
Allamand, toegezwaaid , maar daar is het omdat wij overtuigd zijn dat die lof niet groot genoeg kan zijn binnen de
enge g,renzen van een woordenboek , van een man die door
tijdgenoot en nakomeling onder het beeld van den volmaakten
wijsgeer werd voorgesteld.
Van hem ziet het licht :
Proeve over de doorzigtkunde Leid. 1707.
Pk/sleety elementa mathematica , ex_perimentis confirmata , sive
introductio ad philosophiam Newtonianam , Hagae Comit. 1720.
4°. 2 vol.; 2de druk Leid. 1725 ; 3de druk aid, 174 , 2. 4°. 2
vol. Behalve in het Fransch en Engelsch , ook in bet Hollandsch vertaald onder den titel van :
Wiskundiae grondbeginselen der Aratuurkunde , door proefondervindingen gestaaft , ofte inleyding tot de Newtoniaansche
Wijsbegeerte , uyt he Latifn vertaald door J. Engelman,
M. D. Leid. 1721:4°. 2 deelen ; 2de druk aid. 1743. 4°. met pl.
Philosophiae Newtoniae institutiones in usus academicos, Lugd.
Bat. 1723 , 1728 , 1744. 2 vol. 8°.
Matheseos universalis Mementa , quibus accedunt Specimen
Commentarii in ilrithmeticam universalem Newtoni : at et de determinanda forma seriei injinitae regula nova , Lugd. Bat 1727. 8°.
Introductio ad Philisophicam metaphysicam et logicam conlinens , Lugd. Bat. 1736 , 1756 ; 8° in het Fransch vertaald
door Jon co u r t, Leid. 1737 ; in het Hollandsch uitgegeven
onder den titel van :
Inlegding tot de Wijsgeerte , behelzende eene verhandeling
over de bone-Natuurkunde en de Redeneerkunde , volgens he
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Latifn vertaald en met Aanteekeningen vermeerderd, waar achter
gevoegt is een brief over de Vryheid , Amst. 1746._ 80.
's G r a v e s a n de nam een belangrijk deel aan het uitgeven
van het Journal de la Republique des lettres , dat in 1713 te
'sHage met van Effen, Prosper Marchand en anderen
begonnen , en vervolgens te Leiden werd voortgezet onder den
titel van Journal litteraire (1719-1732).
Al de werken van 's Gravesande zijn later uitgegeven
onder den titel van :
Oeuvres Philosophiques et Mathematiques de Mrs. G. 1.
's Gravesande rassemblee's et public's par Jean Nic. Leb. Allamand , qui y a ajoute l'histoire de la vie et des e'crits de r Auteur ,
Amst. 1774. 4°. 1 vol.
Zie dat levensberigt , ook opgenomen in M archand's Diction. Histor.
II. p. 214-242 ; Saxe, Onom. liter. T. VI. p. 225; Ferwerda, Cat.
univers. D. 1. St. VII. p. 301; Bvekz. der gel. Wereld, 1717 a bl.
622 b. 127, 1734. b. 95, 371, 347, 1742 a 338; van Abkoude,
Naamreg. v. Ned. Boek. D. I. St. III. V; te Water, Narratio Acad.
Lugd. Bat. p. 24, 25, 135 ; van Kampen, Geschied. der lett. en
wetensch. in Nederl. D. II , bl. 349-351 , D. III. bl. 308 ; van Ca pp el 1 e , Bijdr. tot de geschied.der wetensch. en letter. in Nederl. bl.
275-228 met portr. ; Y p e y , Gesch. der Krist. Kerk in de 18de eeuw,
D. M. bl. 347-361 ; Siegenbeek, Gesch. der Leidsche Hoogesch.
D. I. bl. 260 , 273 , 300 , D. II. bl. 38 , 116. 118 , 119 , Toev. en
Bijl. bl. 178-180, 405 ; Collot d'Escury, Roll. roem, D. V. bl.
333 , 334 , D. VI. St. II. 487 , D. VII. bl. 22-30 ; Biogr. univers.
T. IX. p. 21; Muller, Cat. v. Portrett; de Navorscher D. IX. bl.
191 , 192 en de aldaar aangehaalde schrijvers.

GRAVESANDE (Jonkheer NICOLAAS JEREMIAS STORM
's) behoorde tot het geslacht van den voorgaande en
was de zoon van Jonkheer C ar el Storm v an 's Gray esan d e en Vrouwe M aria van Gennep. Te 's Hertogenbosch den 26sten Maart 1788 geboren , kwam hij reeds op
jeugdigen leeftijd te Rotterdam , om aldaar onder . de leiding
van zijn grootvader van moederszijde , den • heer A. v a n
G e n n e p , in den handel te worden opgeleid , en werd hij in
1808 als deelgenoot in de firma van Gennep en Zoo n
opgenomen.
Zijne buitengewone kunde , ongemeene vlugheid en onvermoeide werkzaamheid bleven evenwel niet lang onopgemerkt ,
en openden hem den weg tot vele en belangrijke administratieve betrekkingen , waaraan hij zich weldra geheel overgaf,
te meer ook , omdat de omstandigheden , vooral de met Engeland uitgebroken oorlog , voor den handel hoogst belemmerend waren en deze weldra geheel te niet ging.
Reeds in 1806 tot substituut-secretaris van de Kamer van
Koophandel te Rotterdam aangestold , waarvan destijds zijn
oom , de Heer G. v an G e n n e p , secretaris was , werd hij in
Julij 1.811 als zoodanig door het Fransche bestuur bevestigd
en bleef hij in die betrekking ook na 1813 , totdat hij bij
Koninklijk beslait van den 5den September 1816 benoemd
VAN
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werd tot Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, welke betrekking hij met den meesten ijver vervulde tot in
1839 , toen hij op voordragt van het stedelijk bestuur , bij
Koninklijk besluit van den 23sten Junij , aangesteld werd tot
Secretaris van de stad Rotterdam , ter vervanging van wijlen den Heer J. A. Baron van Zuylen van Nijevelt,
welke betrekking hij tot zijnen dood vervulde en in welke
hij , bij Koninklijk besluit van den 6den December 1847, werd
benoemd tot Bidder der Orde van den Nederlandschen Leeuw.
Gedurende ruim twintig jaren bekleedde Storm van 's G r av e s a n d e de belangrijke betrekking van Secretaris van de
tweede stad des rijks , en wij mogen er bijvoegen dat hij die
met eere bekleed heeft, en door zijnen onbezweken trouw , onvermoeiden ijver en naauwgezette vervulling der op hem rustende verpligtingen , zich ruimschoots de achting en genegenheid verworven heeft der opvolgende besturen , waarbij hij
werkzaam was.
Maar niet alleen als zoodanig, ook in andere betrekkingen deed
hij zich als een hoogst nuttig en verdienstelijk man kennen.
Bij Koninklijk besluit van-den 22sten Maart 1819 benoemd tot
Regter in de toenmalige Regtbank van Koophandel te Rotterdam , was hij reeds sedert Junij 1817 tot lid van het Collegie van Regenten over de gevangenis te Rotterdam en kort
daarna tot Secretaris van dit Collegie gekozen. Na zijne benoeming tot Secretaris der stad legde hij het eerstgenoemde
secretariaat neder,, doch bleef lid van het Collegie en werd in
het April 1849 tot President der Commissie van administratie
over de gevangenissen (zoo als het Collegie toen heette) benoemd , welke betrekking hij mede tot zijnen dood toe vervulde.
Hij was alzoo gedurende nagenoeg 43 jaren onafgebrokenin
het bestuur der gevangenissen te Rotterdam , hoedanig hij zich
zeer de opleiding aantrok der jeugdige gevangenen , waarvoor
de gevangenis be Rotterdam meer bijzonder bestemd is.
Van April 1815 tot December 1823 was hij Offi.cier der
dienstdoende Schutterij , eerst iste Luitenant en daarna Kapitein , en werd in December 1830 op zijn verzoek wederom
aangesteld als lste Luitenant bij de destijds opgerigte vrijwillige Schutterij.
Bij al deze betrekkingen vond hij niet alleen nog den tijd
om verschillende andere zoogenaamde lastposten waar te nemen ,
maar ook om zich bezig te houden met letterkundige en historische studien. Vooral waren de Nederlandsche letterkunde,
de vaderlandsche geschiedenis , alsmede genealogie en heraldie,
zijne lievelingsvakken. Als niet onverdienstelijk dichter deed
hij zich in verschillende jaarboekjes kennen , terwijI slechts
eenmaal een bundel gedichten (Luimige poezy , Rott. 1817 ,
8°.) van hem het licht zag. In de Bijdragen voor vaderl.
geechied. en oudheidk. van I s. A D. N ij h o ff (D. V II bi.
10-22) gaf hij een uit de archieven der stad Rotterdam ge-
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put verhaal over den zoogenoemden moord van B08824 aldaar
in April 1572.
Op den 9den Januarij 1860 werd St or m v an 's Gray esa n de aan zijne naastbestaanden , aan wie hij zich door innige liefde en gehechtheid verbonden gevoelde , aan zijne
veelvuldige en nuttige werkzaamheden , die hij voorbeeldeloos
vervulde , en aan de stad zijner inwoning , wier sieraad hij was ,
door den dood ontrukt , en daalde zijn stoffelijk overschot op
den 13den daaraanvolgenden , op de begraafplaats te Crooswijk,
plegtig ter aarde, bij welke gelegenheid eene aanzienlijke schare
door hare tegenwoordigheid , en Ds. D. H. Deele man door
eene gepaste toespraak, hulde bragt aan de onmiskenbare verdiensten van den afgestorvene.
Storm van 's Gr a v esand e is driemaal gehuwd geweest:
1° in 1808 met Johanna Carolina Mees, die in 1818
overleed; 2° in 1820 met Henriette Maria Hermina
B ow ier , die hij in December 1824 verloor ; 3 ° in 1828 met
Hendrika Barbera Sophia Nierstrasz. Zijn eenig
kind , uit het eerste huwelijk , is Jonkheer Car el M a ri us
Storm v an 's Gr a vesande, thans lid van de 2de Kamer
der Staten - Generaal.
Zie Nieuwe Bolt. Courant, 1860 , No. II , 14 , 20 ; van H a r de rw ij k , in den Algem. Konst- en Letterb. 1860. bl. 68 , 69.

GRAVESTEIN (C.) schreef:
De lijdende kerk , 1673. 4°.
Over de geboorte, leven , sterven Jesu Christi , op8tanding en
hemelvaart, 1680. 80.
Wij weten niet of hij dezelfde is met C or n e 1 i s G r a v e s t e in,
die op bl. 527 van den Bloemkrans van ver8cheiden Gedichten
een gedicht plaatste Op de nieuwe trekvaart tu88ch,en Haarlem
en Leyden.
Zie van Abkoude, Naamreg. v. Ned. Boek,
Geysbeek, Woordenb. van Ned. Diehl.

D. I. St. II; Witsen

GRAVESTORP (MENso en HENDRIK VAN), vader en zoon ;
bet lot van den laatstgenoemde hebben wij reeds op het artikel van Rudolf van Coe v er den vermeld. Men so deelde
daarin. Hij werd door de dolle menigte nedergesabeld en op
het rad ten toon gelegd.
Zie Westendorp , Jaarboek van Gron. D. I. bl. 246, 270, 278;
Dit Woordenb. D. III. bl. 606 en de aldaar aangehaalde schrijvers ; v a n
der Chij s, de Munten van Friesl. Gron. en Drenthe, bl. 580.

GRAVEZANDE (A.DRIANus's) werd te 's Gravenhage in 1714
geboren. Reeds tot Notaris bevorderd , vertrok hij , in 1737 ,
naar de Leidsche Hoogeschool, werd in 1741 Proponent, in
1742 Predikant te Noordwijk aan Zee , in 1743 te Asperen ,
in 1745 te Gorinchem. Hij bedankte in 1747 voor een beroep
naar Amsterdam en kwarn in ] 749 te Middelburg , alwaar
hij den 16den April 1787 overleed. Zijn portret is naar
Per k ois door M. D. S al li et h gegraveerd.
25
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's G r a v e z an d e was een hoogst verdienstelijk onderzoeker
der Nederlandsche kerkgeschiedenis , en teregt is het gezegd ,
dat zijne werken vele bijzonderheden bevatten , die elders te
vergeefs gezocht worden. Bij eenen onvermoeiden ijver en rustelooze werkzaamheid paarde hij eene groote naauwkeurigheid en
uitgebreide belezenheid. Daaraan hebben wij de volgende werken te danken:
Geschiedkundig bericht aangaande .Hermannus Faukelius, alsmede den oorsprong van het kort begrip der christelyke religie ,
in de
voor die haar wilien begeven tot het Heilig Avondmaal ,
Boekz. der gel. wereld, 1765 , D. II. bl. 165 180 , 187 201.
Twee honderd jarige gedachtenis van he eerste Synode der
Nederlandsche kerken onder het kruis ; en zoo in , ale buiten
3 NovemNederland , allesins verstrooid ; gehouden te Wesel den
XIV: 40 te
ber 1568. Gevierd in eene kerkreden over 1 Col.
Middelburg in Zeeland, den 20 Nov. 1768 , enz., Middelb.
1769. 8°.
Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburysche vryheid, zoo in
den godedienst als burgerstaat ; of historische aan eenschakeling
van gebeurtenissen der stad .Middelburg in Zeeland , ten tide der
Nederlandsche Beroerten ; enz. Middelb. 1714. 8°.
De Unie van Utrecht herdacht , benevens eenige geschiedkundige bifvoegselen betreffende het ontzet van Leyden , de oprigting
der Hooge School aldaar , de inneming van Zierikzee , de pacificatie van Gent , satisfactie van Goes , enz. Middelb. 1779. 8°.
Vrede f/roet ter building van het firmziekenhuis te Middelburg. Met geschiedkundige aanteekeningen, Middelb. 1785. 8°.
Over den Franschen schriffstifl (Stiles Curiae); in de Verh.
Middelb.
van het Zeeuwsch Genootsch. der Wetensch. to Vliss.
1775. D. IV.
Geschiedkundige Narichten betrekelijk de blanke en zwarte
in dezelfde VerJooden te Cochin op de kust van Malabar;
hand. Middelb. 1778. D. VI. bl. 517 en Vervolg daarop 1782.
in D. IX. St. 2. bl. 515.
Onderzoek over de oplossing der schijnetrydigheid tusschen
Matthew IX , 1 26 , vergeleken met Marcus II , 1 22 , en
Lukas V , 17-39 ; in dezelfde Verh. Middelb. 1786. D. XIII.
's Gravezande worth ook gehouden voor den schrijver der
8 eerste deeltjes van den Chronyk van Zeeland verkort en aangevuld , Middelb. 1778. 12°.
-

-

-

-

Zie Boekz. der gel. wereld, 1742. a bl. 593, 1743. a 707, 1745, b,
501, 726, 1748. b, 582, 1757. a 335, 336; Brans, Kerk. Beg. der
Predik. bl. 61, 99, 101; de Jong, Naana. van Both. bl. 665-667;
(Bodel Nijenhuis) Opgave van Beschrijv. der gewest. enz. in den Vriend
des Vaderl. D. IV. No. 4, bl. 296 ; De Navorscher , D. III , bl. 161;
Muller, Catal. van Both. over Nederl. geschied. bl. 33, 128.

GRAVEZANDE (HERmANus's) speelde met zijne vrouw in
1764 reeds in treur- en blijspelen, bij den vermaarden C o rv e r , en ging vervolgens over tot den Amsterdamschen schouw-
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burg, totdat hij , na 1795 , aan het hoofd stond van een gezelschap jonge lieden , waarmede hij te Amsterdam speelde. Hij
was een niet onverdienstelijk acteur.
Zie van H alm a el, Bijdr. tot de Gesehied. van het Tooneel,

bl. 75.

GRAVIUS (ABRMIAMUS). Zie GRAU (A.BRAHAM DE).
GRAVIUS GUALTERUS). Zie RUYS (GUALTERUS).

GRAVIUS (HENRICUs). Zie VERMEULEN (HENRIcUS.)
GRAVIUS (HENRIcus), geboren te Alphen in den Bommelerwaard , was Hoogleeraar in de regten te Leuven , stichtte
eene beers in het Bossche Kollegie en overleed te Rome in 1623.
Zie (van Gil s) Kath. Meijer. Memorieb.

bl. 155.

GRAVIUS (IDSARDUs) of de G r o u w, aldus genaamd naar

het Friesche dorp van dien naam , waar hij omstreeks het begin
der zestiende eeuw geboren werd. Tot priester geordend , gaf
hij zich in het bijzonder over aan de beoefening der geschiedenis zijns vaderlands , en hij had juist de hand gelegd aan
eene Chronijk van Friesland , toen hij , ten gevolge der oorlogen , die Friesland teisterden, geraden vond naar Rome te
gaan. Dit was omstreeks 1512. Zijn werk , dat van het jaar
763 tot aan het einde van 1514 liep , is , voor zoo ye_ ons
bekend is, niet gedrukt. S uffr i d u s P e t r u s heeft het handschift er van in handen gehad.
Zie Suffridus Petrus, de Seriptor. Fris. p. 118-82 ; Sweertius,
Ath. Belg. p. 383 ; Foppens, Bibl. Belg , p. 552; Paquot, Memoir.
T. I. p. 480.

GRAVIUS (JA.cosus). Zie GRAEF (JACOBUS VAN DER).
GRAVIUS (THEoDoRus). Zie GRAEF (THEODORUS VAN DE).
GRAVIUS (REGNERus). Zie GRAEF (REGNERUS DE).
GRAWART (RoELoF) to Weerdestein , was Drost van Ameide en in dienst van Hendrik van Brederode, met
wiens natuurlijke zuster,, Mar g r i e t , hij zich in het huwelijk
begaf. Hij behoorde tot de verbondene Edelen in 1566 , doch
er is van zijne bedrijven niets bekend. Hij schijnt tot 1602
geleefd te hebben, en verwekte vier zonen, waarvan F i 11 i p s in
1573 te Haarlem werd onthoofd , en Walraven te Utrecht
werd vermoord.
Zie te Water, Hist. v. het verb. der Edel.

D. II. bl. 422, 423.

GREBBER (CoRNELTs) was schoolmeester en mathematicus
aan de Oude Sluis in de Zijpe. Hij schreef:
Rekenkundige betogingen over de tij den en ge8lachten des Bij bell ,
ter ontdekkinge van de Goddely ke wiftheid en voor8ienigheid ,
in alle de8zelfs wege en lotyevallen der kerke , volgens den inhoud
der Ileylige Schriftuur , van 's waereld8 aanvang , voor , onder en
na de wet , tot op deze tegenz000rdige tijdt , geachikt volgens de J uliaansche Periode , en bevestigt door zon en man eclipsen en andere
nuttige wi8kundige 8tellingen en bewijzen , enz. Amst. 1747. 4°.
Ifjdrekenkundige Aanwerkingen , aanzoyzende een Verbond
tee 25
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8chen de dagen van ouch , de jaaren der Eeuwen ; en de tegenwoordige tijdt, met deszelf8 gebeurteni88en in Nederland, tot een
vergrond en bemoediging voor de kerk Gods , in de VII Vereenigde Provintien , enz. Amst. 1748. 4°.
Zie Boekz. der gel. ivereld, 1747. b.
Naamreg. van Ned. Both. 1). I. St. IV.

bl. 189 ; van Abkoude,

GREBBER (NIc0LAAS) werd , na zijne bevordering tot proponent , beroepen te Buiksloot in 1659 , te Purmerend in 1662 ,
en te Rotterdam in 1664. Hij overleed aldaar den 8sten Julij
1702. Eene proeve van zijn dichttalent vindt men v6 6r het lste
deel van Ridderus, Schriftuurlyk licht.
Zie van Harderwijk, Naaml. en levensbijz. der Predik. te .Rott.

bi. 46.

GREBBER (CLAAS DE) was een West-Friesch edelman in
dienst van Graaf Floris V. Hij belegerde met de West-Friezen
het Muiderslot, toes gemelde Graaf daarop door zijne vijanden
werd gevangen gehouden in 1292.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. III. bl. 80.

GREBBER (KLAAS DE) was een der bevelhebbers van de
vloot , die in ] 438 bier te lande werd uitgezonden om de inwoners der steden Lubek , Ilamburg , Rostok en van andere
plaatsen der Oostzee aan te vallen en te tuchtigen. Hij behaalde in onderscheidene gevechten belangrijke voordeelen ,
was later Schout te Amsterdam , en speelde in 1444 eene belangrijke rol in de twisteii der Hoekschen en Kabeljaauwschen ,
ten gevolge waarvan hij in het volgende jaar door de laatstgenoemden uit zijnen post werd ontslagen.
Zie Wagenaar Vaderl. Hist.
van dims& D. II. bl. 239-245.

D. III. bl. 537 ; Dezelfde , Beschrijv.

GREBBER (FRA.Ns PIETERSZ. DE) werd te Haarlem geboren , doch wanneer is niet met zekerheid bekend. Stellig is het ,
dat hij vroeger dan 1579 moet geboren zijn en dat zijn sterfjaar na 1648 moet gesteld worden. Hij was een niet onverdienstelijk portretschilder, die alleen in het vak van landschap
oiiderwijs van Jacob S a v e r y ontvangen had. Op de Burgemeesterskamer te Haarlem vindt men van hem een schilderstuk , voorstellende : Keizer Barbaroesa in eene tent gezeten.
In bet pest of dolhuis aldaar was mede van hem eene schilderij , voorstellende : Naliman de Syria'r by den Profeet Eliza,
om van zijne melaatschheid gereinigd te worden.
-

Zie de Koning, Tafereel der shad Haarl. D. IV. bl. 149, 204;
Immerzeel, Lev. en Werk. der Sunstsch., Kramm, Lev. en "Perk.
der Sunstsch.

GREBBER (ANTON DE) was welligt een noon of broeder
van den voorgaande; hij leefde althans gelijktijdig met hem.
Met Cornelis B r i z e vervaardigde hij twee schilderijen ,
voorstellende:
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De verarmde Ouderdom in het Oude Mannenhuis terwtyl ze
van de Nijdt voortgetrokken werd enz.
zich
De ouderdom komt by Amsterdam, die de overvloed
heeft enz.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GREBBER (PIETER DR), zoon van Frans Piet ers z. d e
Gr ebb er voornoemd , was mede een goed historie- en portretschilder , die ook van Goltzius on derwijs genoten heeft.
Hij werd te Haarlem geboren , misschien in 1600, zeker later
dan 1590 , zoo als gemeld wordt. In de kamer van de Regtbank te Haarlem treft men van hem aan eene schilderij , voorstellende :
De zonen van Jacob , hunnen vader het bebloede kleed van
Jozef vertoonende.
In het oude Mannenhuis aldaar komen van hem voor twee
stukken , als:
Het spifzen der hongerigen en het kleeden der naakten.
Een herder met herderinnen en kinderen.
D e Gr ebb er heeft ook geetst , in den smaak van R e mb r and t, de volgende prenten , voorstellende:
De Samaritaansche vrouw , bij Christus aan den waterput.
_
met de beide Ouden.
De H. Magdalena.
De H. Petrus.
Cornelius en Arnoldus.
Hij leefde nog in 1655 , en men gist dat hij het volgende
jaar overleden is.
Zie lmmerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev. en
Werk. der Kunstsch.

GREBBER (MARIA DE) , zuster van den voorgaande , was
zeer ervaren in de perspectief en het schilderen van historian ,
bloemen en vruchten.
Zie Immerzeel, Lev. en !Perk. der Kunstsch.

GREEF (JAN DE) , geboren te Dordrecht den 2den Junij of
Julij 1784 , werd in het teekenen onderwezen door den kunstschilder M. S c h o um an, en vervolgens op het Gen ootschap
Pictura te Dordrecht , zoo in het teekenen naar het model als
in de bouwkunst , waarin zijn oom , de bouwmeester en timmerman Jacobus van Dalen, die eene fraaije kunstverzameling bezat , destijds aldaar onderwijzer was. In beiden aanmerkelijke vorderingen gemaakt hebbende , stond men in beraad
of men hem voor de schilder- of bouwkunst bestemmen zou.
Zijne neiging tot laatstgenoemde had de overhand , en hij had
het geluk onder die jongelingen te behooren , die door koning
L o d e w ij k naar Parijs en Rome gezonden werden , om in de
schilder- of bouwkunst onderwezen te worden. Hij bragt alzoo
zeven jaren door met zich ijverig te oefenen , en werd , na
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zijne terugkomet uit Italie , tot opzigter over de gebouwen van
het zeewezen te Rotterdam aangesteld ; terwijl hij vervolgens
bij den waterstaat geplaatst werd. Na de herstelling des vaderlands was hij belast met het maken van een ontwerp ter
verbetering en verfraaijing van het vorstelijk lustslot te Soestdijk , welk ontwerp veel goedkeuring verwierf. Ook werd hem
de voltooijing van het koninklijk paleis of het zoogenaamde
oude Hof in den Haag opgedragen , en later ook de voortzetting van den bouw van het paleis van den prins van Oranje,
later koning W i 11 e m II. Tusschenbeiden was hij ook geplaatst
geweest als professor in de handteeken- en bouwkunde bij de
koninklijke genie- en artillerieschool te Delft. Later werd hij
directeur der stadswerken en openbare gebouwen te Amsterdam ,
alwaar hij den 2den December 1834 (niet 1835) overleed. De
wederopbouw der Luthersche kerk aldaar geschiedde onder zijne
leiding en die van den heer S u ij s. De G reef was sedert
1820 lid der 4de klasse van het Instituut, van de koninklijke
akademie van beeldende kunsten te Amsterdam en bestuurder
van de maatschappij ter aanmoediging van bouwkunde aldaar.
Hij was niet alleen een bouwkundige met roem bekend , maar
ook als mensch geacht. Er bestaan van hem fraaije teekeningen , landschappen voorstellende en bouwkundige plannen , in
Oost-Indischen inkt en sapverwen. Hij liet een belangrijken
kunstschat na , die later geveild is.
Zie van Eynden en van der Willigen, Gesck. der Vaderl. Schilderkunst , D. III bl. 255, 256, 364, Aank. bl. 50; Algetn. Sonst- en
Leiterb. 1834, D. 11.1)1.385 ; Immerzeel, Lev. en /Perk. der Kunstsch.

GREENWOOD (FRANs) werd te Rotterdam in 1680 geboren , (loch begaf zich later naar Dordrecht, waar bij een
ambt bij de gemeene middelen bekleedde en in 1761 overleed.
Hij was een verdienstelijk beoefenaar der rniniatuur- schilderen dichtkunst. Er wordt gemeld dat hij op eene bijzondere
wijze met een diamant op glas teekende. De beer Kramm
licht dat berigt toe , en zegt , naar van Gool, dat Gree nw o o d bet eerst de uitvinding gedaan heeft , om de bekende
wijze van op glas te teekenen juist anders om te bewerkstelligen : namelijk al de lichtpartijen van een voorwerp op het
glas te beetsen , en om dus voor alles , wat men in eene gravure , door scbaduwen te snijden , uitdrukt , het glas-email zelf
te behouden. De dichter A. Ho o g v li et bezat een bokaal,
waarop Greenwood op dusdanige wijze V on del's portret
gesneden had.
Ook als dichter was hij niet onvoordeelig bekend. Sommige
zijner verzen zijn schiiderachtig en krachtig , andere fraai en
van eenen zachten trant. In 1718 gaf hij te Rotterdam in 8°.
een bundel Gedichten uit , die in 1733 gevolgd werd door zijn
Boeren Pinxtervreugd (ald. 4°.), in den smack, of een pendant
zoo men wil, van Rotg an s, Boeren Kertni8. In 1760, en dus
toen hij 80 jaren oud was , gaf hij te Dordrecht, in 8°. , dit
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boertig dichtstuk nogmaals uit , met zijne overige losse dichtstukken , onder de titel van Vervola op de Gedichten van Fr.
Greenwood. In de Boekzaal voor 1751. D. I. bl. 329 komt
ook een gedicht van hem voor op het overlijden van Johannes van Br a am. Met J. Zeeus gaf hij een bundel Lijkgedichten uit op het afsterven van zijne gade A. G 1 o v e r. De
afbeelding van Greenwood ziet het licht met het volgende
bijschrift van A. Hoogvli et :
De wakkre Greenwoo d, de eer van 't Nederduitsch gedicht,
De roem der teekenkunst wordt hier vertoond naar 't leven;
De vriendelijke deugd , te zien in 't aangezigt,
Strijd met de kunst , wie hem den grootsten naam zal geven.
Die met den diamant op mijnen drinkbokaal
Aan V o n d e 1 't leven gaf, leeft hier door Schouman's staal.

Zijn zoon volgt:
Zie van Abkoude, Naamreq. van Ned. Boek , D. I. St. I; Arrenberg, Naamreq. van Ned. Boek.; de Vries, Geschied. der Ned.
dichtk. D. II. bl. 72-74; van Eynden en van der Willigen,
Geschied. der Vaderl. Schild. D. II. bl. 66-68 ; W i t s e n Geysbeek,
Woordenb. van Ned. Diehl.; Immerzeel, Lev. en Werk. der Sunstsch.;
Muller, Cat. van portr.;
K r a m m , Lev. en 1Verk. der Kunstsch.;
Handel. van het Friesch Gen. 1858/9 bl. 318.:

GREENWOOD (CoRNELis) , zoon van den voorgaande , werd
geboren te Rotterdam in 1708 en oefende zich eenige jaren ,
vooral te Dordrecht onder dt, =_^::.., . _
B u rg , op de teeken- en schilderkunst. Met zijnen medeleerling
A art S c h o u m a n en andere kunstbeoefenaren rigtte hij te
Dordrecht een teeken-genootschap op , waartoe eene kamer in
den Stads-Doelen werd ingerigt. In 1735 vertrok hij , met goede
vooruitzigten op fortuin , naar Suriname , doch stierf reeds in
het begin van het volgende jaar. De heer K r a m m zegt dat
zijn portret bij van Eynden en van der Willigen voorkomt; wij hebben er te vergeefs naar gezocht.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;

Kramm, Lev. en

Werk. der Kunstsch.

GREENWOOD (JOHN), behoorde niet tot het geslacht
van de voorgaanden , en werd in 1729 te Boston , in NoordAmerika , geboren. Reeds vroeg te Amsterdam gekomen , legde
hij zich op bet teekenen en graveren , in de laatste kunst onder de leiding van Miehi el Elgersm a, als ook op de schilderkunst, met ijver toe. Hij was lid van de Amsterdamsche
teeken-alademie en een van ben , welke dezelve , in 1758, ten
tweeden male opgerigt hebben. Ofschoon het portret voornamelijk zijn vak was , vervaardigde hij ook watergezigten met
Oost-Indischen inkt gewassen. De heer K ra m m noemt het
portret van den graveur Simon F o k k e het voornaamste
van zijn graveerwerk. De tijd van zijn overlijden is niet bekend. Zijne geestigheid , vrolijkheid en vlugheid in het teekeden worden geroemd.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vad.
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II bl. 201 204 ; Immerzeil, Lev. en Werk. der Sunatsch.;
Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

derk. 1).

-

GREEVE (EGBERT JAN). Zie GREVE (EGBERT JAN).
GREEVE (GERARD) was heel- en vroedmeester te Utrecht
en werd aldaar, den 3lsten Mei 1790, tot lector in de ontleeden heelkunde aangesteld. Hij was lid van het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen en van het kunstgenootschap:
Besteed den up met kunst en vlijt, te Utrecht. De tijd van
zijn overlijden is ons niet bekend. Hij was een verdienstelijk
man in zijn vak , blijkens de door hem uitgegevene werken en
verhandelingen , die getiteld zijn :
Waarneming van een bijzonder en nooit beschreven dngemak
aan de onderkaak , Utrecht , 1778. 80.
Be noodzaaklijkheit van het spoedig toetreden tot de breuksnfiding bij beklemde darmbreuken, in zestien gevallen aangetoond , Utr. 1784. 80.
Berigt wegens eene door hem gedane merkwaardige verlossing ,
enz. Utr. 1799. 80. met platen.
Waarneming over genezene hoofdwonden, vergezeld met fracturen in het cranium ; in de Verh. van het Zeeuwsch Genootsch.
D. V. bl. 147.

Waarneming van een zeer aanmerkelyke splijting in den ruggein dezelfde Verb. D.
graat , verzeld van een groot waterhoofd ,
VI. bl. 601.
Waarneming van een hoornachtig uitwas , gegrond aan de binnenzijde van de dye. Met afb. in dezelfde Verh. D. IX. bl. 241.
De waare deugd van het, stankweerend vermoogen der witte
willigen bast uitwenclig beproefd, in voile, stinkende en kankerverzweeringen , in dezelfde Verh. D. IX. bl. 247.
Waarneming van eene aanmerkelijke ontaarding aan het linkeroog met een gelukkig gevolg door de operatie aangewezen.
Met afb.; in de Geneesk. Mengel. van het Gen. Vis Unita fortior, D. T. St. I. bl. 72.
Waarneming van eene spoedige geneezing iener geweldige beroerte; in de Verh. van het Prov. Utr. Gen. D. IV. St. 2, bl. 1. .
Zie Arrenberg, Naamreg. van Ned. Boek.; Boekz. der gel. wergild.
1778. b. bl. 209; Algem. Konst- en Letterb. D. IV. (1790). bl. 186;
de Jong, Naarnl. van Boek.; Holtrop, Bibl. Medico-Chirurg. p.
115 , 116.

GREEVE (JAN) was in 1790 Gouverneur-Generaal van den
Noord-Oostkust van Java en maakte zich zeer verdienstelijk
door zijne krachtige maatregelen , genomen om eenen zeer gevaarlijken aanslag , dien de Keizer van Solo tegen de Oostlndische Compagnie in het zin had, te verijdelen. Het gelukte
hem ook de te dier tijd uitgebroken onlusten in de vorstendommen van Java ontstaan , door wijsheid en gematigdheid in
der minne bij te leggen.
Zie van Kampen, Geschied. der Ned. buiten Europa , D. III. St.
I. bl. 346-347; Teenstra, Beschr. van de Ned. Overz. Bezitt.bl. 278;
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de Jonge, Geschied. van het Ned. Zeewez.

D. VI. St. I. bl. 260.

GREEVE (S) was een bekwaam kunstenaar door den Heer
Kramm voor het eerst vermeld. Hij leefde in de tweede helft
der achttiende eeuw en vervaardigde in 1797 een geteekend
portret van Willem George Frederik, Prins van Oranje ,
dat , door F. Bolt in 1799 gegraveerd , in 8° het Licht ziet.
De Hcer Kra m m vermoedt dat hij dezelfde is met den bekwamen kunstschilder van dien naam uit 's Hage , door Nagler
vermeld , doch zonder voornaam , die in bet begin dezer eeuw
bloeide , zich aan do kunst-academie te Dresden en te Berlijn
zeer onderscheidde , en in 1811 naar Frankrijk ging , waar
hij zijn kunstvak verder voortzette. Wij kunnen er bijvoegen ,
dat deze kunstenaar , door Nagler vermeld , niemand anders
is dan S t e p h a n u s Greeve, te Amersfoort geboren , vroeger onderwijzer der teekenkunst bij de militaire school in den
Haag , en later Hoogleeraar te La Fleche; dezelfde die , even
als de Hoogleeraar Haug (zie aldaar) , den eed van getrouwheid aan keizer Napoleon in 1815 weigerde. Volgens N ag l er moet er nog een kunstgraveur , mede G r e e v e genaamd ,
geleefd hebben.
Zie Scheltem a, Geschied- en Let terk. Mengelw. D. V. St. III. bl.
261-263; K r a m m , Leven en Werk. der Kunstsch.

GREEVE (D. DE), vermoedelijk een Zwollenaar, vervaardigde in 1782 een extempore , voorkomende in den Vaderlandschen Dickler. (Haarl. 1784).
Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht.

GREEVEN (H.) vervaardigde een geteekend portret van
prinses Fredericka Sophia Wilhelmina, weduwe van
prins Will e m V, dat door W. van S e n u s gegraveerd is.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GREEVEN (W.) Hz. was een Rotterdammer van geboorte ,
die in het begin dezer eeuw te Leiden studeerde en reeds op
zijn 13de jaar een lijkdicht vervaardigde op Petr us H o fstede, door S c h a r p opgenomen in den bundel lijkgezangen
ter nagedachtenis van dezen uitgegeven. Hij gaf te Rotterdam
in 1810 , in 8°. met zijn vriend D ir k Bax, een bundeltje
Dichtoefenin,qen uit , waarin vele proeven van zijnen gunstigen
aanieg voorkomen. Hij behoorde tot de vroeg rijpe vernuften ,
doch ook tot hen , die in den bloei hunner jaren werden weggerukt , daar hij nog voor het voleindigen zijner studien overleed.
Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. dicht.

GREGOOR (Gnus SMAK). Zie SMAK GREGOOR (GiLus).
GREGOOR (PIETER MARTINUS) geboren te Dordrecht in
1786 , ontving het eerste onderwijs in de kunst van den s kunstenaar M. S c h o u m a n. Nadat hij zich te Antwerpen , zoo
op de schilder-akademie , als onder de leiding van den Neer
,
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C a rp enter o, verder geoefend had , zette hij zich in zijne
geboorteplaats als schilder seder , en vervaardigde landschappen
met runderen en schapen , die niet van verdiensten ontbloot
zijn. Hij overleed te Dordrecht in 1846.
Zie Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.;

Kramm, Lev. en

Werk. der Kunslsch.

GREGORII (MARTINUS). Zie GORES (MARTIN).
GREGORIUS , Abt te Utrecht , verkeerdelijk veelal de derde
Bisschop van het Sticht genoemd , zag omstreeks het begin
der achtste eeuw he eerste levenslicht. Zijne ouders , Alberik
en Wastrade, aan de Frankische koningen uit het Merovingsche huis vermaagschapt , vertrouwden de leiding zijner
jeugd aan zijne grootmoeder Adela, dochter van D ag obert II
en abdis van het klooster Palatiolum of Pfalzel bij Trier.
Hier ontmoette hem omstreeks 722 Boni fa ci us, en de
ijverige geloofsverkondiger stelde zooveel belang in den veelbelovenden veertienjarigen knaap , dat hij de abdis wist te bewegen dezen aan zijne zorg toe te vertrouwen. Van nu of bleef G regorius de vlijtige leerling en onvermoeide medgezel van den
Apostel der Duitschers op zijne talrijke reizen , en werd , door
dezen in de geloofsleer onderwezen en tot priester geordend ,
weldra zijn voornaamste medehelper in de moeijelijke taak om
de Christelijke kerk onder de Heidensche Duitschers te verkondigen en te grondvesten.
Zoo vergezelde Gr egorius ook Boni fa ci u s op diens
laatste reis naar de Noordelijke Nederlanden en trad , na
diens marteldood in 755 , als van zelf in diens plaats in het
bestuur der Utrechtsche kerk en abdij. Wij vermeldden reeds
in de levensbeschrijving van Bonifacius (zie D. II. bl.
846) hoe deze ten onregte de tweede Bisschop van Utrecht
wordt genoemd. Dezelfde verwarring vond lang met G r eg orius plaats; zijne tijdgenooten noemen hem slechts priester
en abt en ontkennen ten stelligste dat hij ooit tot bisschop
gewijd werd. Het is moeijelijk te beslissen waarom nu nog de
sedert W illebror d's dood onvervulde zetel van het Utrechtsche bisdom niet werd bezet , maar waarschijnlijk was de reeds
ten tijde van Bo nifacius ontstane strijd , of Utrecht een
onafhankelijk aartsbisdom dan wel een bisdom onder den aartsbisschop van Keulen was , daarvan de oorzaak. Hoe dit zij ,
zeker is het dat de Angelsaks Alubert, in zijn vaderland
tot Bisschop gewijd , de aan die waardigheid verbonden kerkelijke plegtigheden voor G r e g o r i u s volbragt , maar dat deze
het werkelijke hoofd der Utrechtsche kerk was. Geen wonder
echter is het , dat in de latere middeneeuwen vele schrijvers ,
ale Beka, H e d a en anderen , G re g o r i u s eenvoudig den
derden Bisschop van Utrecht noemden , totdat eene betere kritische behandeling der kerkgeschiedenis door B o s s c h a e r t s,
M a billo n en de Bollandisten deze dwaling aan bet Licht bragt.
Gedurende het twintigtal jaren , waarin Gregorius de kerk
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in Noord-Nederland bestuurde , was het Christendom onder de
Friezen tot aan de Lauwers gevestigd. Zoodra de overwinningen van K ar el de G r o o t e op de Saksers den geloofsverkondigers ook tot dit yolk de toegang openden , zond Greg orius de zendelingen Willehad en Ludger, Mar cellinus
en L eb u i n us uit, die de eerste zaden van het Christendom
in Groningen , Drenthe en Overijssel strooiden. Nog grooter
invloed op de verspreiding van het christendom oefende de
door hem te Utrecht gestichtte school uit , waarin jongelingen van
alle Duitsche stammen , Franschen en Angelsaksen , Friezen en
Saksers , Beijeren en Zwaben tot zendelingen onder hunne Heidensche landgenooten werden opgeleid , waaronder wij een
Ludger, een W i b o en een H i 1 d e g r i m, de eerste bisschoppen van Munster , Osnabrug en Salingstede aantreffen.
G r eg o r i u s besloot zijn zegenrijk leven op ruim zeventigjarigen leeftijd , nadat hij drie jaren eene verlamming met voorbeeldig geduld had doorgestaan. Zijn geliefde neef A lb erik
werd zijn opvolger,, en erkende , door te Keulen de bisschopswijding te ontvangen , de betrekking van het bisdom Utrecht
tot dit aartsbisdom. De verschillende schrijvers_ plaatsen het
sterfjaar van Gregorius van 776 tot 781 , en als den dag
van zijn overlijden vierde de Utrechtsche kerk den 25sten Augustus. Hij werd in de St. Salvatorskerk te Utrecht begraven ;
volgens anderen echter in de door W ill ebro rd gestichtte
abdij te Susteren. De beroemdste zijner leerlingen , L u d ge r ,
beschreef zijn leven. Zijne afbeelding ziet het licht.
Zie deze levensbesehrijving in de Acta Sanctorum van Mabillon
en de Bollandisten ; (van Heussen en van Rij n) Kerk. Oudhed. D. I.
bl. 108-121; Rettberg, Kirchengesch. Deutschlands, Th. II. s.
531-534; Herzog, Real-Encycl. fir Protest. Theol. and Kirche ;
R o y a a r d s , Geschied. der vestig. en invoer. van het Chrictend. in Nederl. bl. 270-275 ; Katend. voor de Protest. in Nederl. Jaarg.
II , bl.
55-69 ; Arend, Algem. Gesch. des Vaderl. D. I. bl. 335, 344 ; van
der C h ij s , de Munten der Heeren en Steden van Overijss.
bl. 227;
de Munten van Friesl. Gron. en Drenthe , bl. 555 ; de Munten van de
bl. ; Muller, Cat. van
Bisschoppen, den Heer en de stad Utrecht ,
Portrett.

GREGORIUS (JoAcHim M ARTINUS), volgens sommigen te
Gent, volgens B o x h o o rn , met meerder regt , te Gouda geboren , leefde omstreeks het jaar 1520 , was een groot keener
der Grieksche taal en een vermaard geneeskundige. Met E r a sr') us was hij bevriend en hield hij briefwisseliug. Hij vertaalde
uit het Grieksch van Galenus:
Liber de alimentorum facultatibu8, Paris. 1530. 4°.
De attenuante Victu8 ratione.
Introductio in pul8u8 sections 8ecunda.
De beide laatsten te gelijk met de werken van Ga le nu s te
Bazel uitgegeven.
Zie Foppens, Bibl. Belg.
Gouda, bl. 249.

p. 557, 558; Walvis, Beschr. van

396
GREIDANUS• Zie de personen van dien naam op GREYDANUS.
GRENDEL (LEENDERT) werd te Gouda geboren , studeerde
te Utrecht voor en na 1787 onder den Hoogleeraar H e r in g a ,
en werd nog in 1789 predikant te Sluipwijk. Na weinig jaren
echter voelde hij zich in 1797 gedrongen zijne betrekking
neder te leggen, daar zijne godsdienstige rigting te zeer uiteen
liep met die zijner gemeente , en dit tot de hevigste botsingen
aanleiding gaf. Sleehts korten tijd bragt hij ambteloos door,
daar hij nog in hetzelfde jaar als tijdelijk predikant te Dordrecht , ter plaatsvervanging van P. B o s v el d , die vertrokken
was om zittirig te nemen in de Nationale Conventie , beroepen
werd. Maar ook nog in dat jaar ontving hij te gelijken tijde
eene beroeping naar Waalwijk en eene naar Dirksland , nam
de laatste aan, en verwisselde haar in 1809 voor eene naar
Maastricht, alwaar hij den 22steu Julij 1813 overleden is , oud
bijna 47 jaren. Hij was gehuwd met mejufvrouw C r ooswij ck
van Rotterdam, welke voor hem overleden is , en liet een noon
en twee dochters na. Als godsdienstig schrijver deed G r e n d el
zich kennen door:
De ge8chiedeni8 van Ruth in zes winteravond-leerreden overwogen enz. Dordr. 1799. 80.
Benige oude ge8chiedeni88en van den Bybel, in leerredene n,
Rott. 1805. go.
Hij beoefende ook de dichtkunst , blijkens onderscheidene
gelegenheidsgedichten , waarvan ons bekend zijn:
Dirck
Ter zilveren Bruilofte van mijne Schoon-Ouderen,
Crooswijck en Petronella Makfarland, d. 27. Octob.
1793. 80.
Het nut der lee8gezelschappen ter bevordering van verlichting ,
1798.
betoogd nit de verwoe8tingen der domheid.
Dankfeest by den Algemeenen Vrede godsdienstig gevierd den
2den van frintermaand 1802 in Dirk8land, enz. Rott. 1802.
Zie Boekz. der gel. wereld, 1808. b. bl. 93. 1813 b. bl. 223 ; Brans,
Kerk. _Regis'. 137, 159 ; Boers, Beschrijv. van Goedereede bl. 155 ,
354; Schotel, Kerk. Dordr. D. 1 I. bl. .201, 389, 783; de Jong,
Naaml. van Boek.; Van der A a , Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht.;
D. I. bl.
Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
299 ; de Navorscher, D. III. bl. 223 , D. I V. bl. 186.

GRENIE R (ABRAHAM) was een regtsgeleerde en schepen ,
te Middelburg geboren en aldaar gehuwd met de dochter van den
burgemeester Cornelis A re n t se n W e t d o r p. Hij wa bevriend met den vermaarden Amsterdamschen dichter J an Six
v an C h a n d e 1 i er, met wien hij , na de voleindiging zijner
studien , eene reis door Frankrijk en Engeland deed, en die hem
in een zijner gedichten noernt:
G r e n i e r dien staande voets , wel vaarsen wist te rollen
Tot schande van tobak , wijl ik dat quylkruid prees ,
Ghy hebt op dien Parnas , in 't midden der Apollen
Geslaapen en geleert hun daagelijks gelees.
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• G r e n i e r overleed den 1 lden Februarij 1660. Johannes
Wilmerdonk, Hoogleeraar van de doorluchtige en Izaak
' Middelvan Hoornbeek, Rector der Latijnsche school te
burg , roetnden hem in 'mune lijkgedichten. Eerstgenoemde
zeide daarin :
Nu zwijgt die guide mond , die immer heeft gesproken
Voor 't ongekrenkte regt; nu rust dat grijze brein
Dier blonde herssenpan , wiens zorge voor 't gemein
In heilzaam overleg heeft nagt nog dag ontbroken.
Zie de la Ru 6, Gelett. Zeel.

(2de druk) bl. 539 , 540.

GRENIER (JAN) zeilde in April van het jaar 1601 , met
Jacob van Heemskerck, als orider-vlootvoogd uit Texel
naar de Molukken. Op de reize derwaarts geraakten zij met
de Spanjaarden , die hen in magt verre overtroffen , slaags.
G re flier, alleen door elf Spaansche schepen aangetast , wist
zich nogtans door de vlugt te redden , niettegenstaande al (le
Spaansche schepen hen den gantschen dag gejaagd hadden.
Zie Valent ij n, Oud en Nieuw Oost-Indic (Nieuwe uitgay.), D. 1. bl.
88 , 89 ; Nederl. Reiz. D. I. bl. 6 , 7, D. III. bl. 128 , 129 ; de Navorscher. D. III. bl. 347.

GRENU (PAULUS DE), zoon van den kapitein Phi li ppus
de Grenu, die zich bij het ontzet van Leiden in 1574 verdienstelijk maakte , volgde zijn vader in 1599 als kapitein eener
kompagnie op , en werd in 1606 door Prins Maurits aangesteld tot Luitenant-Generaal van de artillerie. Als zoodanig
voerde hij het bevel over de artillerie onder M a x i In i liaan
van Horn es voor Gulik , in 1610 , en werd later tot Gouverneur van TJzendijk benoemd. Hij bewees den lande gewigtige diensten. Blijkens een brief van Willem de Z o e t e gezegd Hautain aan den Secretaris Huygens, in dato 3 Augustus
1623 was de G r en u voorzien. "met eene commissie om een
voyagie ter zee te doen ," en scheen hij niet meer voornemens
zijn kommandement te IJzendijk verder te komen vervullen. Van
welken aard die commissie was is ons niet gebleken. In 1627
werd hij bevorderd tot Kolonel , uit aanmerking zijner. diensten
gedurende 28 jaren als kapitein en 21 jaren als LuitenantGeneraal der artillerie , zijnde twee betrekkingen tegelijk met
het kommandement over IJzendijk door hem waargenomen. In
eene commissie naar Grevelingen zijnde , werd hij krijgsgevangen gemaakt , en hij sneuvelde in 1629 voor 's Hertogenbosch.
In 1621 was hij door Jacob I, Koning van Engeland , tot
Bidder verheven. Hij was gehuwd met Maria S t a s. Welligt
was Maurits de G r e n u een zoon van hem. Deze was in
1662 Kommandeur van Sas van Gent , en Kapitein en SergeantMajoor van een regiment te voet , waarin hij , in 1667 overlijdende , werd opgevolgd door Willem de Per p o n c h e r d e
Maisonneuve. Hij was gehuwd met Wilhelmina van
Weede.
Zie Bergen op den Zoom Beleghert ende Ontleghert,

bl. 17 ; Wiers-
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bitsky,

Tachtigj. oorl. D. II. bl. 390 , 391 ; t Eronijk van het ThatGen. te Otr. D. VIII. bl. 153 , 154 ; van Sypesteyn, Bijdr. voor
de Geachied. van net Ned. artill. korps bl. 27-29.

GREUNINGEN (M. N.) plaatse zijne verzen in Parnassus
Kun8tkabinet.
Zie Heringa in den 41g. Sonst- en Letterb.

1848. D. I. bl. 147.

GRE V E (ANToNiE) werd ornstreeks het jaar 1796 geboren.
Na in 1812 bij den waterstaat in dienst te zijn getreden , doorliep hij achtereenvolgens de verschillende ranges van vast CODducteur, ingenieur der 2de en Iste klasse , hoofdingenieur der
2de en eindelijk in 1854 der _Lae klasse. Als conducteur had
hij een belangrijk deel aan het bestuur der werken van het
Noord-Hollandsch kanaal en het Nieuwe Diep , onder de leiding
van den inspecteur-generaal Blanken; als ingenieur bestuurde
hij , onder den hoofdingenieur de Tho in ez e , de werken van
het kanaal door het eiland Voorne; als ingenieur en later als
hoofdingenieur in Zuid-Holland was hij belast met het beheer
der zeer belangrijke zee- en rivierwerken in die provincie. Hij
overleed te '5 Gravenhage den 15den December 1857. Met den
Heer G. Simons leverde hij in 1844 eene Verhandeling over
uitmakende het
de stoombemaling van polders en droogmakerijen,
9de deel , lste stuk der Nieuwe Verhandelingen van het Bataalsch
genootschap der proefondervindelijke yvy8begeerte te Rotterdam ,
terwijl hij door hetzelfde genootschap in 1852 werd bekrooud
voor de beantwoording eener prijsvraag : Over het zeegat van
welke ,
Goedereede en den vaarweg van Rotterdam naar zee ,
door drie kaarten toegelicht , in het llde deel der genoemde
Nieuwe Verhandelingen is opgenomen.
Zie Algem. Komi

-

en Letterb.

1857. bl. 401, door ons hier gevolgd.

GREVE (EGBERT JOAN) werd geboren te Deventer den

4den October 1754. Zijne ouders waren Hendrik Gr e v e,
koopmanaldaar,en Hendrike Everdina Frantzen,eene
vrouw van vlug verstand , doordringend oordeel , gevoelig gestel en naauwgezette godsdienstigheid. De Latijnsche scholen
in zijne geboorteplaats doorloopen hebbende , kwam hij in 1771
aan het Athenaeum aldaar , waar destijds de oude letterkunde
door R u a rd i, de wijsbegeerte door H e i n e k e en de Oostersche talen en godgeleerdheid door Rii c k e r s f e l de r onderwezen
werd. Zeven jaren bragt hij hier in de vlijtige beoefening dier
onderscheidene vakken , bijzonder der Oostersche talen , door ,
en begaf zich vervolgens in 1778 naar de Leidsche Hoogeschool, waar hij de beide Schultensen, Hollebeek, Gillissen, van der Kemp, Scholten, Boers, Nahuis en
R i e t veld hoorde en zich in den geineenzamen omgang van
sommige hunner verheugen mogt.
Reeds van zijne jeugd of gaf Greve, met een scherp oordeel en tevens met eene zeldzame vlugheid en groot geheugen
bedeeld , blijken van een grooten leerlust , onvermoeide arbeid-
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zaamheid , en vooral van een geest , geschikt om in de moeij elijkste vakken van wetenschap zijn eigen weg to gaan , en zelf
zijn eigen pad eerst te banen. Zoo trok hem , nog aan de Latijnsche school zijnde , het lezen der oude en algemeene geschiedenis aan , en rustte hij niet voor dat hij Wes ter baan's werk in bezit en in an jaar doorlezen had. Reeds als
student te Deventer begon hij het boek van J o b te bewerken , en kreeg , door het lezen der poetische boeken van.
het Oude Testament en het vergelijken der Arabische dichtkunst , zijne denkbeelden nopens het Hebreeuwsche Metrum.
Hij las ook te Deventer reeds den Timur,, door Manger uitgegeven , met de pen in de hand, en verzamelde de woorden ,
die in het Lexicon van G oli u s ontbraken. Toen hij te Leiden
zich mede op het kollegie over het Arabisch van den Hoogleeraar Schult en s vervoegd had , en aan dezen , bij de eerste
toevallige proeve , Greve's vergevorderde kundigheid in die
taal bleek , nam hij hem , na die eerste les , alleen , betuigde
dat het gewoon kollegie voor hem niet weer geschikt was ,
noodigde hem om zich op een gemeenzamen voet verder te
komen oefenen , en verstrekte hem daartoe Oostersche handschriften ten gebruike uit den schat van het Legatum Warnerianum.
Ook als student te Deventer was hij begonnen de kerkvaders grondig te oefenen , en hij zette dit te Leiden ijverig voort. Hoezeer
van kin dsbeen of streng gehecht aan zijne kerkleer, , deed hem
zijn vrije geest van onderzoek zich daarboven verheffen , en hij
beoefende met een vrijen blik de bronnen zelven der Christelijk leer , vooral de Brieven van den Apostel Paulu s. Hij las
ook zoo de werken van L uth e r en andere kerkhervormers ,
en stelde dan ook zoo veel prijs op het echt beginsel der Hervorming , dat hij bij zijn examen als proponent , den 29sten April
1783 bij de klassis van Deventer , weigerde de gewone onderteekening der Formulieren anders te doen , dan onder de nitdrukkelijke voorbehouding "als menschelijke inzettingen ," volgens Art. 2 der Geloofsbelijdenis zelve.
Geene beroeping krijgende , waartoe hem zijne godsdienstige
en staatkundige denkwijs in den weg stond , en waartoe hij
ook weinig moeite deed , omdat hij ook wegens zijne zwakke
stem en ligchaamsgesteldheid er zich ongeschikt toe rekende,
bleef hij tot 1787 in het ouderlijke huffs, zich met zijne studiet' bezig houdende. Bij den intogt der Pruissische troepen te
Deventer , in dat jaar , leed het huis zijns vaders ook van het
plunderend graauw,, en werden zijne boeken en papieren gedeeltelijk verstrooid. Hij begaf zich hierop met zijnen jongeren
broeder naar Steinfurt , waar destijds verscheidene Hollandsche uitgewekenen eene aangename toevlugt en goed onthaal
vonden , voltooide er twee zijner werken en keerde in bet voorjaar van 1789 in het ouderlijk huis terug.
Bij de omwenteling van 1795 bedankte hij voor het hem
aangeboden professoraat in de Oostersche talen aan het Athe-
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naeum in zijne geboortestad , en zag zich in het begin van
1796 voor het district Winterswijk tot lid der eerste Nationale
Vergadering gekozen. Ofschoon minder voor de staatkundige
loopbaan geschikt , nam hij echter deze betrekking met xnoed
en ijver , gedurende de zitting dier eerste vergadering , waar.
In den zomer van 1797 ontving hij eene roeping, beter overeenkomende met zijn aard en studien , namelijk die van Hoogleeraar in de Oostersche talen en Hebreeuwsche oudheden aan
de Hoogeschool te Franeker. Hij aanvaardde dien post op den
15den November van genoemd jaar , met eene redevoering :
de nexu, qui studio linguarurn orientalium cum ceteris artibus
welke , in der
et doctrinis humanioribus intercedit indivulsus ,
haast opgesteld , slechts op aandrang van het bestuur en tegen
zijn zin (te Leeuwarden 1800 in 4°.) is in het Licht gegeven.
Van nu of aan was G rev e bestendig werkzaam, zoo in het
houden zijner lessen , als bijzonder in het voortzetten of afwerken van zijne voorheen gemaakte ontwerpen , vooral de
metrisch-kritische behandeling der dichterlijke gedeelten van
het Oude Testament. De vurige ijver , waarmede hij zich aan
deze bij hem zoo geliefkoosde bezigheid overgaf, en het
groot belang flat hij in de volvoerinc, derzelve voor de Hebreeuwsche letterkunde stelde , onderhielden zijne onvermoeide
arbeidzaarnheid , maar deden hem zijn zwak en gevoelig ligchaamsgestel vaak te weinig in acht nemen. Zoo had hij ook
een goed deel der laatstverloopene groote vakantie te Franeker
doorgebragt, en de taak die hij zich zelven gesteld had , eer
hij zijne familie te Deventer wilde goon bezoeken , eindelijk
afgedaan , toen hij zich eerst naar Harlingen begaf om bij
zijne aanbehuwde familie eenige uitspanning te zoeken. Hier
overviel hem weldra eene zenuvvkoorts, die den 13den Augustus
1811 een einde aan zijn werkzaam leven maakte. Zijne afhet
beelding ziet het Licht in het Vervolg op Wagenaar ,
38ste deel.
De werken van G r e v e , waarin hij zich ook als kundig
exegeet kennen deed, zijn getiteld :
Ultima Capita el -obi ad Graecam Versionem recensita , notisque instructs ab E. J. Greve. Accedit Tractatus de Metris
Hebraicis praesertim lobaeis pars I. Day. 1782. 8°. pars IL
Steinf. 1791.
In de voorrede en opdragt van het eerste deel van dit werk
had G r e v e zijn gevoelen geuit over de gepleegde Pruissische
geweldenarij. Naauwelijks had de Deventersche regering zulks
voor de uitgave vernomen , of zij liet uit al de exernplaren
eenige bladen scheuren, waarin melding van de plaats gehad
hebbende gebeurtenissen gemaakt was.
De Brieven van den Apostel Paulus aan de Efeziers , de
Colossers , en de eerste aan Tirnotheus, nevem' den brief aan
Philemon. Uit het Grieksch vertaald net eene verklaring. Uitgeyeven door E. J. Greve. Devent. 1790. 8°.
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Faticinium Nahumi et Habacuci , cum interpretatione et no, Amst. 1793. 4°,
De Brieven van den Apostel Paulus . aan de Romeinen, de
Corinthiers en de Galaten met aanmerkingen ; benevens eene Verhandeling over de echtheid en het gezag van den Brief van Jacobus, Amst. 1794 1811. 8°. 4 deelen.
Opstellen in de Verstrooide gedachten over verschillende onderwerpen, Franeker , 1804. 8°.
Van de Staatszorg der Overheid voor den Godsdienst, en de
Vrijheid der Christenkerk in Nederland (zonder naam), Franek.
1804. 8°.
Vaticiniorum Jesaice volumen postremum a C. XL ad XLVI
Hebraica ad numeros recensuit , versionem et notas adjecit:
Accedit Interpretatio Belgica , Amst. 1810. 8°.
Lame stukjes , uitgegeven door It. F ei t h, Haarl. 1813. 8°.
Hij liet nog verscheidene werken over het metrum , de Psalmen
en andere stukken van !let Oude Testament in handschrift
na , die niet zijn uitgegeven.
-

1811. D. II. bl. 130 , 131 , 294—
Zie Algem. Konst- en Letter&
299 , door ons voornarnelijk gevolgd ; Very. op de Vaderl. Hist. van
Wagena a r, D. XXXVIII. bl. 87 met portret; Feith, op het afsterven van mijnen vriend E. J. Greve enz. (Zwolle 1811). 80. ; v an
Kampen, Geschied. der Ned. Lett. en l ietenseh. D. II. bl. 571-572 ;
Lotze, .Eyberti Joannes Grevii laudatio ,
Lugd. Bat. 1815. 8°. ; d e
Jong, Naaml. van Bock. ; Glasius, Godyeleerd. Nederl. die hem
verkeerdelijk E v er har d us Johannes noemt.

GRE V E (EVERT HENDRIK) broeder van den voorgaande ,
werd te Deventer in 1768 geboren , opgevoed en voor de akademische lessen voorbereid. Zijne lotgevallen zijn ons evenmin
bekend als de Akademie waar hij zijnen graad in de regten
behaalde. Wij weten alleen dat hij , den 19den September 1822 ,
als conrector der Latijnsche scholen te Amsterdam overleed.
Bij de .beoefenaars der natuurkundige wetenschappen heeft
hij zich gunstig bekend gemaakt door zijne :
Verklaring der Verhevelingen of korte Meteorologie voor deze
gewesten, Haarl. 1816. 8°. 2 stukken.
1818 1822. Amst.
Sterre en weirkundige berigten voor
1818-1822. 8°.
Hij maakte zich ook verdienstelijk door de bezorging van
een der werken van zijnen broeder, hiervoor genoemd. In
1811 behaalde hij als deelgenoot in eene door hem met den.
Heer F. Noel de V illepoix opgerigte Blaauwe-Vitrioolfabriek eene zilveren medaille bij de Hollandsche huishoudelijke
Maatschappij , en in 1820 werd hij tot lid van het Zeeuwsch
genootschap verkozen.
,

-

-

1811. D. II. bl. 130 , 1822. D. II.
Zie Alyea. Komi- en Letterb.
bl. 211; de Jong, Naaml. van Boek. ; en Supplem.

GREVE (WILHEL -mus) , zoon van Wilh elm us Greve en
Johanna van der H o u v e , werd te Berk el , waar zijn va26
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der toen predikant was , den 16den Maart 1762 geboren. Hij
ontving zijne opvoecling te Delft en werd vervolgens door zijnen
vader tot de akademische studien voorbereid. Te Leiden den
18den September 1780 als student ingeschreven , was bet aanvankelijk zijn voorriemen in de godgeleerdheid te studeren,
waarvan hij evenwel later terugkwam en den isten Januarij
1782 zich tot de geneeskundige studien begaf.
Na den 28sten Julij 1786 tot kandidaat in de medicijnen
bevorderd te zijn, promoveerde hij den 23sten Februarij 1787
tot doctor in de geneeskunde , na verdediging zijner dissertatie :
de Rabie Canina.
Zich vervolgens , in 1787 , als geneesheer te Rotterdam gevestigd hehbende , werd hij aldaar benoemd tot doctor en examinator voor den Edelen Hove en Hooge. Vierschaar van Schieland ; terwijl het Bataafsch Genootschap van Proefondervindelijke
wijsbegeerte aldaar hem het lidmaatschap aanbood.
Om redenen van gezondheid verliet Greve den Isten Mei
1800 de stad Rotterdam en vestigde zich te Noordwijk Binnen,
welke plaats hij evenwel in 1807 met Delft verwisselde , alwaar
hij tot stads- en gasthuis doctor benoemd zijnde , tevens lid
was van het natuurkundig gezelschap onder de zinspreuk :
Hij ver./an wetenschap gewijd.
Volmaakter door den tijd.
trok echter in 1815 weder naar Noordwijk , waar hij , na langdurig lijden , den 14den Februarij 1819 overleed. Hij was
gehuwd , eerst met Johanna Ida Me us e r , en na haar
overlijden met Cornelia Leze nn e.
Greve was een man van veelzijdige kennis. Eene vertaling
van zijne dissertatie bovengenoemd zag het licht onder den titel :
Verhandeling over de honcls dolheid , Itott. 1793. 8°.
Behalve niet uitgegeven verhandelingen verscheen van hem :
lets voor de liefhebbers van anatomie en natuurlijke historie
opzigtelijk een liquor om anatomische pr&paraten te bewaren;
1813. D. II. bl. 183.
in den Alvin. Konst- en Letterb.
Natuur- en geschiedkundige Verhandeling over de reuzen en
dwergen, enz. Amst. 1818. 8°. met platen.
Verzamelin ► van merkwaardige droomen en gebeurtenissen, Amst.
-

1819. 8°.

Greve bragt een uitmuntend kabinet van natuurlijke historie , anatomische prmparaten , oudheden , en eene aanzienlijke
boekerij bijeen , waarvan een gedeelte in 1815 te Delft en een
ander gedeelte , na zijn overlijden , in 1819 te Leiden verkocht is.
Zie de Jong, Naaml. van Ned. Both. ; Holtrop, Bibl. Medicochirurg. p. 116; Uit familie-berigten aangevuld.

GREVE (PETRUS DE) werd te Arnhem den 25sten Augustus
1621 uit een aanzienlijk geslacht geboren. Na den dood zijns
vaders , die secretaris van Hattem geweest was, verhuisde zijne
moeder naar Harderwijk , waar hij eerst aan de Latijnscbe
school , van Hoeingius in de voorbereidende talen , en
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daarna aan de Hoogeschool, van Z e v e c o t i u s in de letteren
en historian , en van C u p en M a t t h a e u s in de regten , onderwijs genoot. Hij bezocht vervolgens de Franeker Akademie,
waar hij den 20sten Junij 1641 als student der regtsgeleerdheid werd ingeschreven. Onder P ij n a k k e r en Wiss en b a c h
legde hij zich met zulk een ijvPr op die wetenschap toe , dat
de eerste hem , nog voor dat hij gepromoveerd was , aan den
Senaat tot bijzonderen regtsleeraar voordroeg , en dat de tweede
hem , toen hij pas te Leeuwarden zich als advokaat had nedergezet , aan de curatoren der Geldersche hoogeschool aanbeval.
Als hoogleeraar te Harderwijk beklom hij den 12den April
1648 den juridischen katheder, en groot was de lof dien hij
zich door zijn onderwijs verwierf. Overdreven mag die lof zijn
geweest , maar onpartijdige tijdgenooten spreken toch met
opgetogenheid van zijne zeldzame verdiensten. "Als scherpzinnig en geleerd , als duidelijk en kortbondig uitlegger der
Romeinsche wetten , zegt de hoogleeraar B o u m a n , moet hij ,
te dier tijde, schaars zijns gelijken gehad hebben ; zoodat hij
door de natuur zelve bestemd en gevormd scheen , om wat
daarin duister en ingewikkeld was op te helderen en in het
licht te stellen." Niet lang mogt de Harderwijksche hoogeschool zich in zijn licht verheugen , daar hij den 18den Maart
1655 als leeraar in de regten aan het Gymnasium van Nijmegen verhuisde , werwaarts vele studenten hem volgden , en waar
hij als een orakel der wijsheid en geleerdheid geraadpleegd
werd. Hij overleed er tegen het einde des jaars 1677, nadat
hij voor een viertal beroepingen naar elders bedankt had. Zijne
schriften zijn:
Hard. 1653.
.Exercitatione8 ad Pandectarum loca difficiliora ,
8°. Noviom. 1660. 8°; ibid. 1663. 12°.
Collegium juridicum publicum ad Pandectarwn loca difficiliora ,
Hard. 1653. 8°.
Dissertationes anniversarice de domino , Noviom. 1659. 8°.
Dissertatione8 ad Institutionem Imperialium loca difficiliora ,
Noviom. 1668. 12°.
Zie N o o d t , Orat. funebr. in obit. v. cl . Petri de Greve, gedrukt
achter T. L Roukens, Orat. Schol. in laudem Gerhardi Noodt,
Noviom. 1767. fol. ; S a x e, Onom. liter. T. VIII. p. 248 ; Fe r w er da,
Cat. Univers. D. I. St. 7. bl. 305; Bouman, Geschied. der Geld.
Hoogesch. D. I. bl. 118, 160, 171, 263, 327, D. II. bl. 609; 650.
GREVE (WILHELMUS 's) was Abt van St. Michiel te Antwerpen en tegenwoordig bij de Unie van Brussel in 1577.
Zie de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 36.
GREVELINK (GEERTRUIDA. JACOBA). Zie HILVERDIN K
(GEERTRUIDA JACOBA).
GREVELINK (L.), van wien geene levensberigten bekend
zijn , maakte zich als een kundig en bekwaam man bekend ,
door het aanleggen vav het Annerveensche Kanaal in Drenthe.
26*
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Zie van S e n d e n , Leerrede ter inwijding van het kerkgeb. en ter
IA. 39 ;
vestiging van de Gerefornz. Gemeente aan de Dedernsvaart,
Drentsche Yolks-dellmanak 1840 , bl. 95.

GRE V ENBROEK (de Heer van). Zie BOICKHOLT (GODARD VAN).
GRE V ENBROEK (P. H. VAN) vervaardigde
Nederlandsche Swanensang op de uitvaart van S. M. Wilhelm Frederik Prins van Oranje , zaliglijck in den Heere
gherust 6 November 1650 , 's Gravenh. 1650.
Zie dat werkje.

GREVENSTEIN (HENRIcus) werd te Leeuwarden geboren
en even als zoo velen van ziin geslacht, waarin sedert het
begin der Hervorming predikanten voorkomen , tot de predikdienst opgeleid. Tot proponent bevorderd , werd hij in 1728
predikant te Burgwerd en in 1735 te Oosterlittens. Na ruim
50 jaren het Evarigelie verkondigd te hebben werd hij in
October van 1780 emeritus. Van zijn wedervaren , tijdens de
bekende onlusten in den jare 1748, stelde hij in het acteboek een verhaal , dat in den Nieuwe Priesche Folks Almanak
voor 1859 , bl. 42-46 is medegedeeld. Hij vervaardigde een
gedicht op de inwijding der vernieuwde Kerk te Britswerd , hetwelk in de Boekzaal voor 1752. b. bl. 798-800 is opgenomen ,
en schreef het volgende werkje :
Naamlgst der Predikanten, die zedert de zuiveringe van den
Godsdienst tot in den jare 1 1751 het Euanyelium hebben bedient
in de Steden en Dorpen , welke tot de E. Classis van Bolswert
er Workum behoren, en voormaals behoort hebben. Ale ook
van eenige andere plaatsen onder de E. Classis van Iraneker
resorteerende: en z . Leeuw. 1751. 8°.
-

Zie Boekz. der gel. wereld, op genoemde jaren ; Columba en Dr e a s,
Naanzl. der Predik. onder de Class. van Dokkum ,
bl. 176 —179.

GREVESSE (WoRF1N , bijgenaamd) maakte zich verdienstelijk door zijn aandeel aan den aanslag op Hui , door Karel
van H era ugiere in Februarij 1595.
Zie Wiersbitzky, de Tachtigj. oorl.

D. IV. bl. 520, 521.

GREVINCKHOVEN (CASPAR), ook S w erin ckhuiz en
genoemd. De vraag welke naam de ware is , is nog niet uitgemaakt. Daar evenwel op de hierna te melden schriften , en
ook op die welke er tegen geschreven zijn , altijd - eerstgemelde
naam gesteld is , twijfelen wij niet of deze zal wel de ware zijn.
Te Dortmund in 1550 geboren , werd hij in 1579 als leeraar te Rotterdam aangenomen , hoedanig hij zich beyond onder de afgevaardigden van de Hervormde kerk in Zuid-Holland op de Nationale Synode te 's Gravenhage , den 20sten
Junij 1586 gehouden , op welke de Nederlandsche geloofsbelijdenis voor de achtste maal werd goedgekeurd, en het bevel
ter barer onderteekening vastgesteld en bevestigd. G r e v i n c k-
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h o v en wordt genoemd als een dergenen die zich vasthielden
aan het woord , dat naar de leer van de geloofsbelijdenis is ,
waardoor hij dan ook H u i b e r t D u y fh u i s, pastoor bij de
St. Jacobs kerk te Utrecht , niet voor een der gereformeerde
ministers erkennen wilde. Hij overleed den 18den September
1606 in den ouderdom van 56 jaren, en ligt te Rotterdam in
de Groote kerk op het koor begraven. De grafzerk , die ook
het stoffelijk overblijfsel van zijn zoom Hermannus bedekt ,
is met een onderscheidend opschrift voorzien.
Volgens Soermans was de bekende Remonstrant N i c °has G r e v i n c h o v en , die volgt , een zoon van hem. Zeker
is, dat Hermannus Grevinckhovius, eerstpredikant te
Heusden , daarna te IJsselmonde, vervolgens te Delftshaven en
eindelijk te Hillegondsberg , zulks ook was.
Grevinc hoven maakte zich door een aantal werkjes als
een ijverig en werkzaam verdediger van de Hervormde kerk
bekend. Zoowel tegen de wederdoopers , de Jezuiten , als tegen
de , door hem alzoo genoemde , nieuwe Lutherschen , trok hij
te velde. Daaraan hebben zijne geschriften hunnen oorsprong
te danken , die getiteld zijn :
Onderwijsinghe van de oude Catholycke Apostolische ende
.Roomsche Kercke ende _Religie, tot een tort ende slecht berigt
voor alle goedhertighe Catholycken , op de calomnien P. F r a nc i s c i Costeri, ende syns gelycke Sectarissen. die onder den
tytel der Catholycke Kercke , ende Societatis Jesu , de Catholycke Apostolische Roomsche Kercke ende Reliyie soecken te
onderdrucken. Tit gegeven door Gasparum Grevinchovium ,
dienaer des Goddelycken woorts der Catholycke Gereformeerde
kercke, Rott. 1597.
Defensio Catholica , dat is Catholycke verantwoordinghe der
Apostolische , Catholycke ende Roomsche .Religie, op de Calmnien ende lasteringhen F r a n c i s c i C o s t e r i in zone Apologia
Catholica enz. Rott. 1598 kl. 8°.
Grondelyc bericht van den Doope , ende Wederdoope , Rott.
1599. 8°.
Ontdeckinghe van de monstreuse dwalingen des libertynschen
vergodeden vrijgheestes H e n d r i c Nicolaessoon, Rott. 1604.
Grondelyc bericht Mart. Lutheri, van het avondmael des
Heeren , in twee korte tractaten wt de schriften L u t h e r i ende
der Augsborgsche confessie tsamen gebracht, Rott. 1605. 8°.
Grondelyck bericht van de Dolingen der Nieuwe Lutherschen
voornaemlyc opghekomen na de doot der eerweerden Doctoren
der Theologie D. Martini Lutheri ende D. Philippi
Melanchtonis, met korte wederlegginghe tot dienste van allen
toeghedanen der Augsborchscher confessi ende nae de waerheyt
des II. Evangelii ifverende , Rott. 1611. 8".
Van de vryheydt der Secten , hoe schadelijk dezelve zijn, tot
nadeel der algemeyne warachtige kercke ofte gemeynte Godes ,
Dordr. 1611 4°.
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Zie S o e r m a n s , Kerk. Reg. van Zuid-Holl. bl. '79 , die zich in het
jaartal van 's mans komst te Rotterdam en van zijn overlipen vergist;
W. te Water, tweedy Eeuw-getijde van de geloofsbelyd. der Gerefirm.
Kerke , bl 80, noot (5) ; van A b k o u d e , Naarareg. van Ned. Boek. D.
I. St. III; Bussingh, tweede Eemoget, van de fiery. godsd. te Delftshaven , bl. 17 ; van H a r d e r w ij k , Naarnl. en Levensbijz. der Pred. te
Roll. M. 14, 15 ; Glasius, Godgel. Nederl. D. III. bl. 407 , 408,
Muller, Cal. van godgel. werk. Supplem. bl. 73 ; Cat. van Voorst (1859)
T. I. p. 159; De Navorscher, D. VII. bl. 38 , 189-191, 239; Rogge,
C. J. Coolhaes , D. II. bl. 164, 186. Tiele, Bibt. van Pamjlet. No.
975 , 976,

GREVINCHOVEN (NicoLAAs) was volgens S o er mans
een zoon van den voorgaande , welk berigt waarschijnlijk wordt ,
daar de zoon van N i c ola a s mede Caspar genaamd was.
Hij is een der uitstekendste Remonstrantsche godgeleerden
geweest , die in de dagen der Dordsclie Synode zich door vele
geschriften heeft doen kennen, en daarna de helangen der
Broederschap trouw en ijverig heeft behartigd. Van zijne opvoeding is ons niets bekend. In 1601 ontmoeten wij hem het
eerst als predikant te Rotterdam. Daar zag hij zich in 1612
in de oneenigheden gewikkeld , die zich in zeer vele gemeenten
openbaarden , ten gevolge der twisten tusschen Gomar us en.
A r m i n i u s. G r e v i n c h o v en was het gevoelen van den laatsten toegedaan , en hierdoor stond hij vijandig tegenover zijn
ambtgenoot G e s e 1 i u s. Ofschoon hij in zijne overige ambtgenooten zoovele geestverwanten vond , en de regering op de
hand der Remonstranten was, zoo had hij toch van de ContraRernonstranten zoovele onaangenaamheden te verdragen , dat
hij in 1617 aanbood zijn ambt neder te leggen. Dat hij intusschen niet ophield voor zijne overtuiging te strijden , en zijne
broederen to ondersteunen in de maatregelen die genomen
werden , nu de toekomst zich steeds duisterder liet aanzien ,
bleek uit hetgeen hij tegen Sm out en anderen in bet - Hat
gaf , en uit zijne tegenwoordigheid op eene vergadering der
Remonstranten to Utrecht.
Natuurlijk kon G r e vi n e h o v e n in 1618 eene afzetting
niet ontgaan. Evenwel wilde zijne gemeente hem niet naar
's Gravenhage laten vertrekken , toen de Staten hem ontboden.
Hoewel hem bet prediken werd ontzegd , zoo mogt hij toch
in het land blijven , on zoo narn hij deel aan de bijeenkomst ,
die in Maart 1619 door de Remonstranten werd gehouden.
Doch juist hierom werd hij in Mei andermaal ingedaagd. G r evinch o v en achtte het raadzaam niet to versehijnen , maar
het land to verlaten , waarop hij als de overigen gebannen werd.
Door de Remonstranten to Waalwijk en Antwerpen word hij
aanstonds welkom geheeten. Als Scriba nam hij deel aan de
beide eerste vergaderingen , terwijl hem tevens het geldelijk
beheer werd toevertrouwd. Met Uytenbogaert en E p i scopius werden hem de gewigtigste zaken on zendingen opgedragon. Zijne reis naar Keulen , in Mei 1621 , 0 til aldaar een
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toevlugtsoord voor de Remonstranten te zoeken , was wel te
vergeefs , maar des te voorspoediger, een jaar later , zijne reis
naar Holstein. Daar regelde hij de vestiging der Ilemonstranten te Frederikstadt, in welke stad hij zelf zijne woning. opsloeg. Na eerst afwisselend met anderen gepredikt te bebben ,
aanvaardde hij hier in 1624 , met toestemming van de directeuren
der societeit , het predikambt.
Intasschen verlangde de Rotterdamsche gemeente , die na
eenige jaren van verdrukking het hoofd weder begon op te
heffen , hem terug. Hij vroeg daarom zijn ontslag , doch kwam
eerst in 1627 in het vaderland terug. Eene voortdurende ongesteldheid verhinderde hem evenwel te prediken , ofscboon hij
als mededirecteur de algemeene belangen bleef behartigen. Zoo
vergat hij ook de gemeente te Frederikstadt niet , toen hij zich
gedurende eenigen tijd te Hamburg ophield. Eindelijk zou hij
van daar in Februarij 1632 naar Rotterdam overkomen , doch
eene ziekte , waaraan hij in Mei bezweek , hield hem terug.
G r e v i n c h o v en was een scherpzinnig en kun dig godgeleerde , die aan de zaak der Remonstranten groote diensten
heeft bewezen , welke nog te weinig naar waarde zijn geschat ,
en die door zijn beminrielijk karakter en zijnen warmen ijver
zich vele vrienden had gemaakt. Onder deze behoorde, behalve
Uyt enbog a ert en vele Remonstrantsche predikanten , ook
de G r o ot, die na zijne ontvlugting in Grevinchov en's
woning te Antwerpen gastvrij was ontvangen en bij zijne begravenis te Hamburg tegenwoordig was.
Grevinchoven was gehuwd met Sara Schaelkens,
die den 2lsten Januarij 1629 te Rotterdam overleed en met
hunnen zoon, Casparus Grevinchoven de jonge, medein
dat jaar overleden , begraven werd op het koor in de groote kerk.
De afbeelding van Grevinchoven ziet het licht , door
B. B o s gegraveerd en ook later bij So e t e n s en Zoon te
's Hage gelithographieerd uitgegeven. De dichter J. Brandt
voegde er het volgende bijschrift aan toe :
Dit was de boetbazuin van 't zeilrijk Rotterdam ,
Eer 't kerkberoerend jaar Bien droeven aanvang Dam.
Fen ander hadt vermaak in 't voea der kerkkrakeelen ,
Zijn oog , zijn stem. en pen , wenscht nog den break te heelers.

De volgende geschriften zijn ons van hem bekend :
Cort berecht nopende seeckere copide van een reinonstrantie
vervatet in eenen seynt - brief . d. Joannis Wtenbogaert
aen .... N. G. ... Rott. 1612.
Korte ende grondighe refutatie .... van een zeker boecxken ,
onlancx in druc uyighegheven, door eenen onghenoemden liefhebber der waerhegt, op den name van Adam Hertwech
Rott. 1612.
Theologische verhandelinghe over twee poincten,huydens-daeghs

408
tunchen Guilhelmum Amesium
in ge8chil 8laende
Rott. 1615.
ende Nicolaum Grevinchovium
N i c o 1 a i Grevinchovii Apologia publica et privala ,
hoc est , abistersio calumniarum Adriani Smouti guibu8 in
8U0, gum inscribit , Nic. Grevinch. Heautontimoroum e n o , illustre8 ordd. ac pleraque civitate8 Hollandiae , nec
non Remon8trantes , eorumque patrono8 , socio8 , alioque cum itstis
pacem colente8, nominatim vero Nic. G r e v i n c h o v i u m, in odium
ague invidiam orbis chri8tiani adducere 8atagit ,
Rott. (1617).
Vertoogh van verscheyden nieuwigheden , nopende principalyc
d'ab8olute praede8tinatie metten aenkleven van dien
Rott.
1617.
Thien Contra-Remonstrantsche positien voor grouwelyk ende afgryselyc verklaert in de laet8te Geldersche 8ynode tot Arnhem
Rott. 1618.
T' ghebesoigneerde , dat i8 , 't ghene in 8ekere heymelycke vergaderinghe binnen Rotterdam, 6if eenighe Remonstrant8che predicanten i8 verhandelt ghezoorden in Margo
1616
(Rott. 1619).
Fundament van de ware Chri8telyke Religie , Rott. 1619, 4°.
Der Remonstranten Kerck-gangh : dat i8 : verscheydene redenen , waerom de Remonstrants-ghesinde hare afghesonderde vergaderingen niet en behooren na to laten . 1619.
Naern-scherm der Remonstranten : teghen de naem8chendelycke
calumnien uytyhe8troyt by den Hove provinciael in Hollant, door
't uytgeven van he lasterschrift H e n r i c i Slatii.... 1623.
Amsterdam8che Beroerte , dat is waerachtig Verhael van
den Oproer die Paesch-maendagh lestleden binnen Amsterdam
is voorghevallen , 1626.
Twee copien , d'eerste van eene remon8trantie
. tot bewaernisse van de Remon8trantsche predicanten , d' andere van eene
verantwoordinghe voor deselve predicanten.
Ac'ta van eenige Remonstrantsche Dienaren, verantwoordt tegen sekere Bedenckingen over deselve Acte onlanghs uytyhegheven , 1626.
1626.
Vertoogh van den Contra-Remon8trantschen loabs-kus ,
Zie Uytenbogaert, Kerck. Hist. bl. 580-585, 1025, 1085-1087;
Trigland, Kerck. gesch. bl. 531, 562, 635, 1101, 1105; Brandt,
Hut. der Reform. D. II. bl. 180, 228, 284, 417, 488, 542, 883,
909, 944-946, D. III. bl. 41, 46-82, 101, 171, 685, 749*, 752*,
D. IV. bl. 82, 489, 830--838, 865; Soermans, Kerk. Reg. van
Zuid-Roll. bl. 98 en Naberigt bl. 2; Praest. et erred. vir. epist. theol.
et eccl. Ep. 443 en p. 418, 516, 583, 722, 954; Cattenburgh,
Bibl. Rem. p. 75-78; W. te Water, Tweede Eeuwgef. van de geloofsbel. bl. 80, 243, Ypeij en Dermout, Geschied. der Nederl. herv.
kerk , D. II. bl. 264, 274 ; van A b k o u d e , Naamreg. van Ned. Boek.
D. I. St. III ; Regenboog, Hist. der Remonst. D. I. bl. 77 , 95,
121, D. II. bl. 180, 193, 303; Kist en Royaards, Arch. voor kerk.
geschied. D. IX. 131. 341; Dezelfden, Nederl. Arch. voor kerk. geschied.
D. III. bl. 246 ; J. Tid eman, De Remonsir. Broedersch. bl. 16, 29,
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30 , 47 , 49 , 320 ; Dezelfde , Frederikstad aan den Eider ,
Harder w ij k , Naomi. en Levensbijz. der Predik. te .Rott.

bl. 23 ; v a n

bl. 20-23;
Muller, Cat. van Portrett.; Glasius, Godgel. Nederl. D. I. bl. 556-558
D. III. bl. 660; Tiele, Bibl. van Panzfl. No. 999, 1024; 1150, 1258,
1493, 1658, 1671, 2028, 2140, 2147, 2151, 2153.

GREVIUS (JOHANNES) of de Greve, werd omstreeks
1580 in het hertogdom Cleef geboren. Van zijne ouders is
ons niets bekend. Reeds vroeg legde hij zich op de studie der
godgeleerdheid toe. In 1605 tot proponent bevorderd, bield
hij zijne eerste leerrede den 10den Mei te Arnhem. Daarna
kwam hij in September te Heteren en Randwijk , waar bij in
het volgende jaar tot vast predikant werd aangenomen. Deze
standplaats verwisselde hij in 1610 met Heusden.
De partij der Remonstranten gekozen hebbende , werd hij
dien ten gevolge in 1618 door zijn kerkeraad , met toestemming der regering, afgezet , hetgeen door de Delftsche Synode
in November werd goedgekeurd. Gelijk hij ook in een brief
aan V o r s t i u s verklaarde , zoo bleef hij de broeders , die hij
ook op de Dordsche Synode had bezocht , getrouw, en begat'
zich tot hen naar Waalwijk. Doch de Zuid-Hollandsche Synode riep hem , op last der Staten , tegen den 5den Augustus
1619 naar Leiden. Met toestemming der broederen verscheen
hij. Men legde hem de acte van stilstand ter onderteekening
voor. Hij verzocht eater uitstel , doch verklaarde aanstonds
dat hij zich zelven nog als Evangeliedienaar bleef beschouwen ,
en geen goed predikant zich door belofte of bedreigingen zou
laten bewegen tot afstand van zijne dienst. Hij teekende dus
niet , en werd daarop den 10den September 1619 door de
gecommitteerde raden gebannen en naar Waalwijk teruggebragt.
Ofschoon zijne bloedverwanten geene pogingen nalieten om
hem van denkwijze te doen veranderen , bled' G r e v i u s nogtans daarin volharden. In de eerste maanden van 1620 ontmoeten wij hem bij de verdrukte gemeente te Kampen , wear hij
ten huize van Arsenius, vroeger predikant te Blankenham ,
zijn verblijf hield. Maar reeds in April van dat jaar werd hij te
Emmerik verraderlijk gevangen genomen en naar 's Hage gevoerd.
Hier zag hij zich den 4den Julij tot levensiange gevangenis ,
in het tuchthuis te Amsterdam , veroordeeld. Zijne gevangenschap , aanvankelijk zeer hard , werd langzamerhand minder
zwaar , zoodat hij gelegenheid vond zijne godgeleerde zoowel
als regtsgeleerde studien voort te zetten. Opmerkelijk is het
dat hij in den kerker , in zeer gekuischt Latijn , schreef, zijne:
Tribunal .Reformatum , in quo sanioris et tutiorie justitiae
via judici Christian° in proce8su commonstratur , rejecta
et fugata Tortura, cujus iniquitalem , multzplicem fallaciam ,
ague illicitum inter Chri8tianos U814M libera et necessaria Dissertatione aperuit Joannes G r e v i u s Cliven8i8 , quam captivu8 scripsit in ergastulo zlmsterodamensi , welke merkwaardige
verhandeling hij in 1624 te Hamburg , in 8° uitgaf. Daniel
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Jonctys gaf later eene omwerking van dit geschrift onder
den titel: De Pijnbank wedersproken en bernagligd.
Intusschen werden er pogingen aangewend orn Grevius te
verlossen en voor de dienst der gemeente terug te erlangen.
Een verzoekschrift daartoe van de directeuren der societeit
bleef zonder uitwerking , en eene eerste poging van den mede
uit het tuchthuis gevlugten D o m i n i c u s S a p m a, tot zijne
bevrijding ondernomen, rnislukte. Den 9den October 1621 kreeg
men herigt dat Grevius met zijn lotgenoot S am u e 1 P r in c e
naar Loevestein zou vervoerd worden. Nu Wilde Sap ma nog,
enpogiwa,dbetrluk.Domidevangemaakte sleutels werden de kerkerdeuren geopend en de gevangene langs touwladders naar beneden gelaten.
Na zijne verlossing bleef Grevius nog eenige maanden
de gemeente te Amsterdam in het geheim bedienen. Het volgende jaar vertrok hij echter naar Tonningen. Daar stond hij
aan het sterfbed van V or s t i u s. Of de lijkrede , die bij bij
de begravenis van dezen hoogleeraar hield , wel in druk is
verschenen , is niet gebleken. Na een kort verblijf te Frederikstad reisde hij naar Hamburg , waar hij zijn werk , met een
opdragt aan den vorst van Holstein , ter perse legde. Niet
lang hierna is hij op eene reis naar Spiers vermist , zonder
dat iemand ooit lets meer van hem vernomen heeft.
Under andere brieven van hem is er eene in de Epistolce
(No. 405) , den 19den Octopreestantium ac eruditorum virorunz
ber 1621 aan Conradus V orstius geschreven, waarin hij
een verhaal geeft van zijne zeldzame ontkoming.
Zie Brandt, Hist. der Ref D. II. bl. 909, D. III. bl. 265, 884 ,
915, D. IV. bl. 221-224, 234-237, 579-588; Trigland, Kerek.
geschied. bl. 806-819 ; Epist. praest. ac erud. viror.
(ed 1704) No.
320, 376, 405, 422 en p. 625, 626, 670; Revius, Davent. Illustr.
p. 625; Soermans, Kerk. Reg. van Zuid-Noll.
bl. 98 ; Paquot,
Memoir. T. I. p. 545 ; W a g e n a a r , Beschrijv. van Amsterdam , D. IV.
bl. 329, 337 ; Kok, Vaderl. Woordenb.,
Cattenburgh, Bibl. Remonstr. p. 92; Bayle, Diction. hist. et critiq. in voce; Kist, Synod.
hand. in de zaak der Remonstrant.
bl. 58; Tideman, de Remonstr.
.Broedersch. bl. 224, 305, 320, 337; 350.

GREY DAN US (JoHANNEs) , zoos van Tj ard us Grey dan u s , werd te Franeker omstreeks 1633 geboren. Den 18den Junij
1647 aldaar als student ingeschreven zijnde , beoefende hij er
de wijsbegeerte onder A r n o 1 d u s V e r h e l en Johannes
Phocylides Holwarda, en de geneeskunde onder Philippus Matthaeus, Joachim Frencelius en Johannes Antonid es van der Linde n. Zijne studien geeindigd
hebbende werd hij den 15den Junij 1654 te gelijk doctor in
de geneeskunde en meester in de vrije kunsten.
'Lich verder op de wijsbegeerte toeleggende , verkreeg hij
den 7den Januarij 1658 het regt om die wetenschap openlijk
te onderwijzen , en den 25sten Mei 1660 werd hij , in de plants
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van den overledenen Christ o p h o r u s M u n s t e r u s, tot Hoogleeraar er in beroepen , welke waardigheid hij den 5den Julij
aanvaardde en met lof waarnam tot aan zijnen dood , die den
4den Junij 1668 voorviel. Zijn ambtgenoot A b r ah am Stei nda m hield op hem , den l2den daaraanvolgende , eene lijkrede.
G r e y d anus had behalve eene dochter , E li z ab e t h geheeten , drie zonen : Tj a rd u s, die volgi ; Sixtus, te Franeker , in 1683 , tot doctor in de geneeskunde bevorderd ,
werd aldaar conrector der Latijnsche school en overleed er
den 12den Mei 1698; Petrus Johann es, predikant te Rijperkerk en Hardegarijp , en als zoodanig den 22sten Januarij
1733 overleden. De vader schreef:
Idea Logic& Nov-antiquce , Franeq. 1659. 12 0 .
Institniiones Metaphysic& , Franeq. 1660. 12°.
Institutiones Physica , Leovard. 1664. 12°.
Zie Vriemoet, Aiken. Frisiac. p. 480-483; Paquot, Memoires ,
T. I. p. 317.

GREYDANUS (TJARDus) , zoon van den voorgaande , geboren te Franeker den 19den Januarij 1656 , werd den 13den
Mei 1673 aldaar als student in de godgeleerdheid ingeschreven. In 1677 tot proponent bevorderd , werd hij in het volgende jaar beroepen te Achlum en Hitsum , en overleed als
zoodanig den 19den Maart 1712. Hij beoefende de Hebreeuwsche
poezy,, blijkens een door hem vervaardigd vers op de Oratie
van den hoogleeraar Wi t si u s. Van hem ziet ook het licht
een boekje , getiteld : de Brandklok te Hitzunz , bestaande in
twee leerredenen , gehouden bij gelegenheid dat het huis van
een zedeloos man aldaar door brand verteerd werd. Zijn zoon volgt.
Zie Vriemoet, Athen. Frisiac. p. 482, 483 ; Greydanus, Naaml.
der Predik. in de Classic van Franek. bl. 3; Steenstra, Oudheidk.
aanteek. van Franekeradeel, bl. 23.

GREYDANUS (A usoNius) , zoon van den voorgaande, studeerde te Franeker, werd ire 1723 proponent en in dat jaar
predikant te Pietersbierum , waar hij den 23sten October 1759
overleed. Hij beoefende de Nederduitsche dichtkunst , blijkens
een vers op de Friesche geschiedenissen van C h r i s t i a n u s
Schotanus, en de Latijnsche , blijkens een gedicht voor
Mu i 1 m an ' s Din. de libro Dei , Franeq. 1720. Na zijn dood
gaf Johannes He ri n g a, destijds nog predikant te Marsum , van hem uit:
Naarnlijst der Predikanten die zedert de Her forming gedient
hebben in de Classic van Franeker : Met eene Voorrede , meldende de Edel-Mog. Heeren Commissarissen , welke nit het collegie
der Edel-Mog. Heeren Gedeputeerde Staten van Friesland tot
de Provinciale Synoden van efid tot JO zian afgevaardigt : en
Aanmerkingen over de Naamlysten van andere Omen , enz.
Leeuw. 1761. 8°.
Zie dat werkje bl. 93; V riemoet,

Frisiac. p. 483.
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GREYN (JAKoB) werd in 1597 door de Staten van Holland
vereerd met hotiderd gulden, voor het vervaardigen van eene
kaart , voorstellende de overwinning door Prins Maurits bij
Turnhout op de Spanjaarden bevochten.
Zie v an Loon, Nederl. Historiepenn. D. VI. bl. 490.

GRIBIUS (Prraus), zoon van Petrus Gr ibius, laatstelijk predikant in de Hoogduitsche kerk te A msterdam , en van
Maria Brand ij n , werd geboren te Middelburg , alwaar zijn
vader toen de Engelsche gemeente bediende , den 25sten October 1651. Te Amsterdam en te Appingadam werd hij in de
Latijnsche en Grieksche talen onderwezen tot 1667 , waarna
hij nog drie jaren in eerstgenoemde plaats zich in de Hebreeuwsche en Grieksche talen , wijsbegeerte en wiskunde bleef oefenen , zoo bij Israelitische onderwijzers , als bij de hoogleeraren
aan de Illustre school, en ook eenigen tijd onder H ubertus
Ley dekker, destijds predikant te Noordgouwe. In 1671
begaf hij zich naar de Utrechtsche hoogeschool , doch de inval
der Franschen noodzaakte hem aldaar zijne studien te staken ,
welke hij weder aanvatte in 1673 , toen hij naar Leiden vertrok , en aldaar omstreeks drie jaren zich op de godgeleerdheid
toelegde onder F r e d e r i c u s S p a n h e m i u s. Den 10den Maart
1676 tot proponent bevorderd , deed hij met Jacob Tri
la n d , later hoogleeraar te Leiden , een reisje naar Engeland ,
en hield zich , behalve in de voornaamste steden des rifts,
voornamelijk aan de Akademien van Oxford en Cambridge
op. In het vaderland teruggekeerd , werd hij in 1677 predikant te Midley,, in 1679 te Grootebroek , in 1680 te Harderwijk , en in 1681 te Delft. Ter laatstgenoemde plaats verkondigde hij 53 jaren het Evangelie en overleed er den 30sten
October 1739 , nadat hem in 1734 eene wel verdiende rust
geschonken was. Hij was er gehuwd met Debora van der
Heul, bij welke hij eene dochter , Maria, verwekte , die
later gehuwd is aan Abraham van Bleisw ij k , Burgemeester van Delft.
G r i b i u s behoorde tot de vermaardste leeraars van zijnen
tijd, en alles wat hem bij zijne gemeente geacht en bemind
kon maken bezat hij. Wat hij ons van zijnen kanselarbeid
nagelaten heeft levert eater geen gunstig bewijs van den
prediktrant zijner dagen. Zoo iemand , dan was bet G r i bi us
die , in navolging van B o r s t i u s en anderen , nog mink ging
aan het gebrek van zijne leerredenen op te vullen met platte ,
ja somtijds hoogst zonderlinge gezegden , en teregt is het opgemerkt , dat 's mans denkbeelden , in zijne Delftsche Jubilepredikatie , waarvan men een uittreksel vindt bij den laatsten hieronder aangehaalden schrijver , een zonderling kontrast maken
met een lofvers van den beroem den Arnold Hoogvliet, hetwelk er achter gevoegd is , en waarlijk schoon kan genoernd
worden. Van hem ziet het licht.
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1. 2 , uoyeeproken op
Twee Redevoeringen over Job XIV v.
dyne vyftigjaarigen Delfden Predikdiendt en tagtigjarigen ouder dont 21 en 23 October 1731. Delft 1731. 4°.
Na zijn dood gaf zijn ambtgenoot W. V else van hem nit:
Verdcheide Redenvoeringen op byzondere tij den en oinstandigheden, Delft, 1740. 4e.
waarbij gevoegd is V e 1 s e' s Lykrede op Gribius, eenige
Rouwdigten tot zijnen lof, onder welken men er ook vindt
een van A. H oogvliet en een van H. Schim, benevens
Gribi u s afbeelding , naar de schilderij van F. van der Wil t
door J. C. Philips in het koper gebragt , voorzien , behalve
met een Latijnsch bijschrift van Cornelis Johannis Velse,
met een Hollandsch van Reini er B o it et , dus luidende :
Dus ziet men Gribius naar 't Leven afgemaalt ,
Eerwaardige achtbaarheid blinkt uit 's mans schrander wezen.
Dees' grooten Godsgezant , door 's Heeren geest bestraalt ,
Gaf goede lessen , schaars bij anderen te lezen.
Daar vloeide een Oceaan van wijsheid uit zijn mond ,
Als hij tot heil van 't yolk in 's Heeren tempel stond.
Zie Boekz. der gel. wereld , 1731. b bl. 492 , 1734 b. bl. 384 , 1739
b. bl. 503 , 601 ; de la Rue, Gelett. Zeel. (2de druk) bl. 69 —73 ;
Timareten, Verz. van Gedenkst. D. I. bl. 53; Croese, Kerk. .Reg.
der Predik. te Amst. bl . 73 , 74 ; Y p e ij , Kerk. Geschied. van de achtt.
eeuw , D. VIII. bl. 570 , 571; Glasius Godgel. Nederl. en D. III.
M. 660 ; (J. P. Sprenger van E y k). De kansel. ontluist. in de Ned.
.Herv. Kerk, bl. 88-92.

GRIBIUS (Jon.AN), misschien een broeder van den voorgaande, was geneesheer te Amsterdam. Hij heeft het werk van
P. C z. Hooft, Spiegel van Rampsaligheit in de verheffing
van den Huyse Medicid , in 1665 , in Nederduitsche verzen overgebragt , waarvan het keurig , fraai en uitmuntend bewaard
handschrift nog voorhanden is.
Van Grib i u s zelf zijn geene berigten bekend. Van hem
of an een naamgenoot , wiens voornaam onbekend is, bestaat :
De ontroerde Leeuw , behelzende de voornaamste geschiedenidden van 1671 tot 1677 , Amst. 1678. 7 deelen in een band,
met pl.
Zie Koning. Geschied. van het slot te Maiden
D. VI. M. 74, 218.

enz. bl . 126 ; de

Navorscher,

GRIENT (CoaNELis DE) werd te Rotterdam in 1691 geboren. In zijne jeugd ontving hij eenig onderwijs in de teekenkunst , deed een of meer reizen ter zee , werd vervolgens
school- en schrijfineester en heeft eindelijk een ijzerwinkel
gedaan , waarvan hij zich op zijn vijftigste jaar ontdeed. Hij
beoefende intusschen voortdurend de teekenkunst , waaraan hij
zich later geheel overgaf, toen hij in stille rust inwoonde bij
den rector D r e u x , die met zijne eenige dochter gehuwd was.
Balm twee en veertig jaren mogt hij als zoodanig, na het
opruimen van zijn winkel , nog werkzaam zijn , toen hij , alge-
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meen geacbt en bemind , den 28sten December 1783 te Rotterdam overleed. Zijne kunstnalatenschap werd in September
1788 verkocht.
Zijne teekeningen in Oost-Indischen inkt, somtijds ook in
sapverw, stellen meestal riviergezigten met naauwkeurig geteekende scheepjes voor, en worden inzonderheid geroemd om
de dunne , natuurlijke gewasschen luchten , ofschoon ze van
eentoonigheid niet zijn vrij te pleiten. G r i en t was ook een
keurig schrijfmeester.
Zie van Eynden en van der Willigen,
D. II. bl. 107-109.

Geschied. der Vaderl.

Schilderk.

ORIENT DREUX (P. DE), zoon van Jacobus Hen ricus D r e ux , dien wij vroeger noemden , en kleinzoon van moederszijde van Corne l i s de Grient voornoemd , werd te
Rotterdam in 1746 geboren. Door zijnen kundigen vader onderwezen, studeerde hij vervolgens in de regten , waarin hij den
graad van meester ontving. Op twintigjarigen leeftijd werd
hij in zijne geboorteplaats als praeceptor aan de Latijnsche
school geplaatst , hoedanig hij , gelijk later als hoogleeraar in
de regten aan het gymnasium en als Rector der Latijnsche school
te Zutphen , gedurende 47 jaren zich toewijdde aan het onderwijs , waartoe hem zijne uitgebreide kennis , schrander doorzigt , fijne oordeelkunde , gezuiverde smaak en vooral de gemakkelijke wijze , waarop hij zijne veelomvattende kundigheden
anderen wist mede te deelen , bijzonder geschikt maakten. Hij
overleed op 67 jarigen leeftijd te Zutphen in November 1813 en
beoefende niet ongelukkig de Nederduitsche dichtkunde, waarvan in de Dickterlyke Schakeringen eenige proeven voorkomen.
Zie Algem. Kunst- en Letterb.

1814. D. I. bl. 19, 20.

GRIETHUIZEN (MARIA. LouizA). Zie CARELIUS (MALouizA).
GRIFFIER (JAN) werd te Amsterdam in 1645 geboren.
Na zich eenigen tijd in het bloemschilderen geoefend te hebben , begaf hij zich onder de leiding van It o el and Rogman,
orn zich meer bijzonder in het landschapschilderen te oefenen.
In 1667 naar Engeland vertrokken, vestigde hij zich te Londen , waar hij door zijne kunst veel voordeel en roem behaalde.
Hij schilderde veelaal ltaliaansche bouwvallen , Rijn- en Teemsgezigteri en bragt , volgens I m merzeel, in zijne schilderachtige ordonnanties steeds een rijkdom van schepen , schuiten
en andere vaartuigen met schier ontelbare figuren te pas. Met
een behaaglijk koloriet , vereenigden zijne tafereelen eene zorgvuldige netheid en uitvoerigheid, die algemeen in den smaak
vielen. Eene goede som gelds overgewonnen hebbende, kocht
hij een jagt en ging dit met zijn huisgezin bewonen. Verlangende naar zijne geboortegrorid terug te keeren, maakte hij
zich in 1695 gereed tot den overtogt , doch door een hevigen
storm overvallen , geraakte zijn vaartuig voor het Vlie op
RIA
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een zandplaat , waarbij hij met de zijnen wel het leven behield, maar bijna alles verloor wat hij bezat. Nu zette hij zich
te Rotterdam neder, kocht weder een ander vaartuig , dat hem
tevens tot woning en werkplaats verstrekte, en maakte er van
tijd tot tijd binnenlandsche reisjes mede. Op een dergelijken togt
mar Dordrecht voer hij aan den grond en moest er acht dagen
blijven liggen tot zijn vaartuig weder vlot werd. Naderhand
stak hij andermaal naar Engeland over , waar hij bijzonder in
den gunst stond van den Hertog van Beaufort , en waar hij in
1718 overleed. Hij was er bekend onder den naam van Utrecht8che Edelman , en gaf met Fr. P 1 a c e , te Londen , een werkje
met vogelen uit , dat uit twaalf bladen bestaat en waarvan
de plaatjes door hem geetst zijn. Zijne beide zonen volgen.
Behalve verscheidene uitmuntende stukken door den Heer
Kramm vermeld , is van hem op 's Rijks Museum te Amsterdam een Riviergezigt voorhanden.
Zie Wagenaar, Beschrijv. van Amsterdam , D. XI. bl. 431. van
Eynden en van der Willigen, Gesch. der Vaderl. Schilderk. "lank.
bl. 158. Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev.
en Werk. der Kunstsch. ; Dubourcq, Beschrijv. der Schild. op 's Rijks
Museum te Amst. bl. 48.

GRIFFIER (RoBBERT), zoon van den voorgaande, werd te
Louden in 1688 geboren en door zijnen vader in diens kunstvak
opgevoed. Hij werd een zeer verdienstelijk schilder wiens ,
stukken , meestal Kijngezigten en landschappen voorstellende ,
uitmunten door rijkdom van ordonnantie, uitvoerigheid van
penseel en bevalligheid van koloriet. Hij bezat tevens de gaaf
om den schilderstrant van Wouwerman, van de V elde
en anderen op eene tamelijk bedriegelijke wijze te kunnen
nabootsen. Er bestaan schilderijen van Jacob R ui sdaal,
door zijn penseel gestoffeerd met paarden en beelden , die hij
naar Wouwerman had gecopieerd en voor origineel worden
gehouden. Hij had zich eerst te Amsterdam gevestigd , clod'
verhuisde later naar Londen, waar hij zich op den kunsthandel , maar tot schade van zijn eigen kunstwerk , toelegde en
tamelijk bejaard overleed. De dichter S y b r and F e i tama
bezong, in 1717 , zijne kunststukken.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schilderk. I). II bl. 27--29, _dank. bl. 158, 159 ; Immerzeel, Lev.
en Werk. der Kunstsch.

GRITTIER.' (JAN) de jonge , broeder van den voorgaande ,
door den Heer Kramm voor het eerst gemeld. Hij moet
eene bewonderenswaardige manier gehad hebben om schilderijen
van Claude Lorrain te kopieren. Hij woonde te Londen
in Pall .Mall, nabij het hof, en overleed omstreeks 1750.
-

Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GRIFFIOEN (HuiBERT) van Waerder werd op den 23sten
Mei 1754 , te Gouda uit een deftig geslacht , geboren, en vroeg-
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tijdig tot de letteroefeningen opgeleid , waartoe zich een gunstige aanleg in hem vertoonde. Na een vijfjarig verblijf aan de
Leidsche Hoogeschool , werd hij , in het laatst van 1775 , met
den welverdienden eeretitel van Meester in de regten begiftigd.
Sedert oefende hij , gedurende eenige jaren , met lof de regtspraktijk te 's Hage uit. In 1783 keerde hij naar zijne geboorteplaats weder,, waar zijn vader de aanzienlijkste eereposten ,
met name ook dien van Burgemeester, , bekleed had, en werd
weldra door de stedelijke regering in belangrijke betrekkingen
geplaatst. De aanbeveling van den toemaligen Pensionaris van
Gouda , den beroemden H e n d r i k van W ij n , deed hem , in
1785 , tot Secretaris benoemen van eene commissie uit de
Staten-Generaal, tot opneming van het finantie-wezen der admiraliteit in Friesland. Vier jaren later werd hij , door invloed
van den Raadpensionaris van de Spiegel, eerst met eene
belangrijke commissie belast , daarna tot 'Pensionaris-honorair
der stad Tholen en eindelijk tot de eervolle waardigheid van
Raadsheer in den Hoogen Raad van Holland en West-Friesland benoeind. In deze betrekking bleef hij met groote lof
van kunde , eerlijkheid en onpartijdigheid werkzaam , tot aan
de ontbinding van dien Raad , ten gevolge van de omwenteling van 1795.
Sedert leidde hij een ambteloos leven , en wees zelfs gedane
aanbiedingen op eerie heusche wijze van de hand. Aileen aanvaardde hij , in kalmere tijden , den post van Hoog-Heemraad
van het Groot-waterschap van Woerden , in welks omstreken
hij belangrijke bezittingen had. Ook na de verlossing van het
vaderland en de verhetling van het door hem steeds geliefkoosde
bilis van Oranje tot de Koninklijke waardigheid , bleef hij
eene geletterde rust boven het woelig staatstooneel de voorkeur geven , en nam slechts de werkzaamheden van lid der
Staten van Holland waar, tot hij op den 17den Junij 1836
te 's Gravenhagen overleed. Hij was Bidder der orde van den
Nederlandschen Leeuw en gehuwd met A. C. D a b e n i s. De
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden bragt ,
door de aanbieding van haar lidinaatschap , hulde aan zijne
liefde voor de beoefening der letteren in het algemeen en de
vaderlandsche in het bijzonder. Zonder zijn naam gaf hij nit ,
ter verdediging van de eer zijner geboortestad, welke hij door
eene oppervlakkige beoordeeling van den beroemden staatsman
Gijsbert Karel van Hogendorp, die aldaar korten tijd
zijn verblijf gehouden had , verkort rekende :
Mijne Herrinneringen van Gouda , 's Gravenh. 1821. 8°. met pl.
Nalezing miner Herrinneringen van Gouda , 's Gravenh. ] 822.
8°. met pl.
Zie S i e g e n beek, in de Hand. der Jaarl. Vergad. van de Matlack.
1886, bl. 38-40, door ons Kier gevolgd.

der Ned. Letterk. te Leid.

GRILL (ANTHONY) was , met zijne vrouw E l i z a b et h

417
Grill, de stichter van het Grill8-hoffe, in de eerste Weteringdwarsstraat te Amsterdam. Hij begon het te laten bouwen
in of omstreeks 1724 en zag het ongeveer drie jaren daarna
voltooid. Hij was met zijne vrouw gehuwd den 20sten October
1693. Hij overleed den 5den November 1727 en zij den 'Nen
Junij 1725.
Zie Wagenaar, Beschr. van "bust. D.

VIII. bl. 600, 601.

GRILL (J.) schreef:
Generaale goudt-balan8 of goudtwaarde , Amst. 1715. 4°.
Zie Fred. Muller, Catal. mensuel etc.

1859. p. 34.

GRIMANI (HUBERTUS) , wiens eigenlijke naam H u b r e c h t

J a c o b s z was , werd te Delft in de tweede helft der zestien de
eeuw geboren en legde zich op het portretschilderen toe. Veel
lust tot reizen hebbende, vertrok hij op jeugdigen leeftijd naar
Venetie en hield zich gedurende negen of tien jaren aan het
hof van den Doge Marino Grimani op. Deze was zoo
hoog met hem ingenomen , dat hij hem Diet slechts , waar dit
noodig of nuttig was , beschermde , maar zelfs de gunst verleende, zijn naam met dien van zijn eigen geslacht te verwisselen. Van nu of droeg Jacobsz de naam van Grimani.
Het portretschilderen was zijn hoofdbedrijf en als zoodanig
muntte hij bijzonder uit. In het vaderland teruggekeerd had
hij dan ook veel te doen , maar hoe voordeelig ook voor zijn
beurs , was het hem nogtans schade aan zijn roem , daar hij
op het laatst menigmaal naliet de vereischte zorg aan zijne
voortbrengsels te besteden. Hij was te Delft gehuwd met
Geertruy Grauwinkel Jans dochter en stierf in den
Briel in 1628 of 1629.
Zie van Bleyswijek, Beschrijv. van Delft, bl. 846 ; Kok, Faded.
Woordenb. D. XVIII. bl. 625, D. XXI. bl. 107; Immerzeel, Lev.
en Werk. der Kunstsch.;
de Jonge, Nederl. en Venetie, bl. 322;
K ramm, Leo. en Werk. der Kunstsch.

GROBBENDONCQ (ANTHONIE SCHETS
Heer van). Zie
SCHETS (ANTHoNIE).
GROBBENDONCQ (KASPAR SCHETS Heer van). Zie
SCHETS (KASPAR).
GROE (GERRIT VAN DER) schreef:
De Billard, kluchispel, Amst. 1731, 8 ° .
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. _Diehl.; Cat. van de
D. I. b. bl. 103.
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.

GROE (TREODORUS VAN DER), zoon van Ludovicus van
der Gro e, predikant te Zwammerdam; aldaar geboren en tot
de predikdienst bestemd , werd hij , tot proponent bevorderd,
in 1729 predikant te Rhijnzaterwoude, in 1740 te Kralingen,
waar hij den 24sten Junij 1784, in den ouderdom van bijna
79 jaren, overleed. Tijdens zijne dienst ter laatstgemelde
plaats werd hij betrokken in den te Rotterdam , in 1756,
27
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gevoerden twist over het regt der kerk. Het onnoodig achtende te vermelden welk aandeel hij daarin , door het uitgeven
van naamlooze geschriften tegen de wederpartij had , merken
wij Kier alleen op , dat hij zich door zijn en onverstandigen
ijver zoodanig liet vervoeren , dat men met zijne geschriften
openlijk den spot begon te drijven. Overigens verwijzen wij
ten opzigte van het gevoerde geschil naar het artikel van
Petr us Hofstede, die er mede in betrokken was.
Op een ander veld deed van der G r o e zich kennen , behalve door zijne overzetting van de werken van R. Erskine
en G. Hutcheson, door:
Toetsteen der waare en valsche Genade , ontdekkende de zuivere Gereformeerde waerheid, vervat in de Heidelbergschen Catechismu8 , en de wezentlyke gronden van onderscheid, tusschen
het zaligmakende werk des Geeste8 in de herten der opregte
gelovigen, en tusschen het schijn-geestelijk werk der geveinsden
en tijd gelovigen , Rott. 1725. 8°. in hetzelfde jaar herdrukt.
2de deel , ald. 1753. 8°.
Het zaligmakend geloof , beschreven op het instantelijk verzoek van eenige vrienden in Rotterdam ;
Nieuwe uitgave. Amst.
1838. 8°.
-

Zie Boekz. der gel. wereld, op genoemde jaren ; van Abkoude,
Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. IV. bl. 51 , 80 , St. V. bl. 54. ,
Y p e ij , Kerk. Geschied. van de 18de ceuw , D. VII. bl. 37-42 ; Brans,
Kerk. Reg. bl. 92, 158; Brinkman, Naaml. van Both.

GROEN (C.), misschien Cornelis Pietersz. Groen,
in 1736 overleden als predikant te Goedereede en Stellendam ,
schreef :
Ver8tandige Kerkganger , Rott. 1735. 8°.
Zie van Ab ko u d e, Naamreg. van Ned. Both ,
Kerk. Beg. bl. 137.

D. I. St. I; Br a n s,

GROEN (CoRNELTs) werd in het jaar 1792 , te Enkhuizen,
uit burgerouders geboren en vertoonde reeds vroeg eenen
goeden aanleg tot leeren. De Hoogleeraar G e r b r and Bak k e r , toen nog praktiserend geneesheer in die stad , zulks in
hem bemerkende, nam de opvoeding van den veelbelovenden
knaap voor zijne rekening en liet niet na , bij zijn vertrek in
1806 naar Haarlem , de zorg voor zijne verdere opleiding
aan anderen aan te bevelen. Door dezen , maar vooral door
eigene oefening en onvermoeiden vlijt , bragt hij het zoo ver ,
dat hij in staat was anderen te onderwijzen. De opzieners der
Latijnsche school te Enkhuizen wisten zijne bekwaamheden op
prijs te stellen , en vertrouwden aan hem het onderwijs in de
Grieksche en Latijnsche talen toe.
Daarvoor heeft hij geleefd ; wars van alle praal , nederig
daar been gaande en gelukkig door de voortdurende beoefe ning der bij hem geliefkoosde wetenschappen , was de school
hem zijn alles. Hij bezat eene zeldzame gave om de jeugd
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het onderwijs aangenaam , duidelijk en gemakkelijk te maken,
en zorgde niet alleen voor de vermeerdering harer kennis ,
maar ook voor het aankweeken bij haar van alles wat goed en
edel is.
Tevreden , vergenoegd en dankbaar levende, was G r o en de
steun zijner betrekkingen , de vriend der jeugd en de helper
zijner vrienden , totdat hij op den 22sten Augustus 1827 , na
een verdienstvol leven van nog geen 35 jaren aan de zijnen
door den dood ontrukt werd.
Hij Wilde dat alles wat hij had zamengesteld na zijn dood
zou vernietigd worden. Behalve enkele verhandelingen van
zijne hand in de Mnemosyne van de Heeren Ty d e m a n , en in
bet Magazyn van van Kamp en leverde hij eene vertaling van:
Plutarchus over het verwijl der goddelyke strafe , uit
Dordr. 1823. 8°.
het Grieksch vertaald met aanteekeningen ,
Zie Aanh. op het Woordenb. van Nieuwenhuis, op het woord;
lste Bijv. bl. 18.
Cat. van de Bibl. der Maatsch. vari Ned. Letterk. le Leiden.
GROEN (FLoms) was een niet onverdienstelijk acteur, die
bloeide in bet begin der achttiende eeuw en behoorde tot het
tooneelgezelschap onder J. v an It yndorp, dat voornamelijk
in 's Gravenhage en Leiden speelde. Hij was ook dicbter ,
blijkens de volgende tooneelstukken van zijne hand , wier optelling Witsen Geysbeek niet waardig achtte :
De mislukte ontrouw , treurspel , Amst. 1682. 8 ° .
De gestrafte staatzugt , treurspel , Amst. 1682. 8".
Bly spel van den Huwlijken staat , Amst. 1685. 8°.
Standvastige minnares , met de dood van Tancredo , treurspel,
1699. 8 °.

Leid. 1700. 8°.
Blyeindend treurspel van den verloren soon ,
's Hage 1707. 8°.
De vrouw bewaarder bedroogen , kluchtspel,
's Hage
Monsieur la grand en Madam paid , kluchtspel ,
1713. 8°.
Toverijen van Armeda , of het belegerde Jeruzalem ,
1699.
Pincher door liefde , 1699.
Zie Naetnrol der Ned. Tooneelspel. van J. van der M a r c k , bl.
65; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.; van Halmael,
bl. 76; Cat. van de Bibl. der
Bijdr. tot de Gesehied. van het Tooneel,
Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. b. bl. 103.

GROEN (THEopoRts), geboren te Heusden , werd predikant
eerst te Vlijmen en Honds-Oird in 1623 en daarna te Maastricht in 1640 , waar hij in 1654 overleed. Hij vervaardigde
eene beschrijving van Maastricht en het land van Over-Maas,
die wij niet weten dat uitgegeven is. Hij was niet alleen een
kundig godgeleerde , maar ook ervaren in de geschiedenis en
oudheidkunde. Er ziet van hem ook het licht :
Naaktheid en schande der Roomsche kerk , 1642. 8 °.
Antwoordt op seecker Manifest genaemt Gheloofs-Spieghel u y
gegeven by J u d o c u s Kedd, Iesuwijt binnen .ken, Amst. 1648.
27*
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Zie J. van Oudenhoven Beschrijv. van de stad Ileusden
bl. 188;
oude,
de Jongh , Naaml. der Pred. van Gelderl. bl. 312 ; van Abk
Naamreg. van Ned. Both. D. I. St. II ; Muller, Catal. van Godgel.
week. Supplem. bl. 96.

GROEN (LAMBERT us) , zoon van den voorgaande , geboren
te 's Hertogenbosch , werd eerst predikant te Veen in 1658 ,
te Maastricht in 1664 , te Haarlem in 1668 waar hij in Junij
1686 overleed. Hij maakte een vers voor Oudenhoven's
Be8chrijving van Hertogenbosch , ald. 1670. 40.
Zie de Jongh, Naaml. der Pred. in Gelderl.

bl. 313.

GROEN (jOANNES VAN DER) was hovenier in dienst van
den Prins van Oranje. Hij schreef :
De Nederlandsche .Hovenier, , Amst. 1687. 4o. met platen.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 652 ; van Abkonde, Naamreg. van
Ned. Boek. D. I. St. I.

GROEN (A. VAN DER) was een landschapschilder, , te Amsterdam , die in 1774 voor den Hollandschen schouwburg eene
decoratie vervaardigde , voorstellende het Zoinerbosch , door R.
en H. V inkeles gegraveerd. Van hem is ook door A.
S m i t in het koper gebragt Vier schasen der Vorstelyke Loge.
Zie Very. op Beschrijv. van Amst. door W a g e n a a r,
122 ; Kr amm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

D. XX. bl.

GROEN (ANNA COOP A) misschien eene dochter van S a muel Coop a Groen, predikant te Amsterdam , was eene
dichteres in de zeventiende eeuw , wier sierlijk gezang en woorden door H. Zweerts geprezen worden.
Zie Zweerts, Gedicht. (Amst. 1797.) bl. 103 ; Algem. Konst- en
Lett. 1848. D. I. bl. 147.

GROEN VAN PRINSTERER, (PETRUS JACOBUS) werd in
764 geboren en te Leiden tot doctor in de geneeskunde bevorderd. 'Lich te 's Gravenhage als geneesheer nedergezet hebbende , werd hij er stads-arts en in 1793 tot buitengewoon
's lands Medicinae Doctor aangesteld. In 1805 , onder Schimmelpen ni n k' s bestuur , bij het Departement van Binnenlandsche Zaken benoemd zijnde , werd hij drie jaren later tot Inspecteur voor het geneeskundige , onder Koning L o d e w ij k ,
verkozen , die hem ook Ridder van de Orde der Unie maakte.
Na de omwenteling van 1813 werden zijne verdiensten erkend door de benoeming tot Staatsraad en Ridder van de
Orde van den Nederlandschen Leeuw , en zag hij zich later
ook verkozen tot lid van de Staten van Zuid-Holland en van
den Raad van 's Gravenhage. De Hollandsche Maatschappij
der Wetenschappen te Haarlem koos hem in 1808 tot lid en
het Koninklijk Nederlandsch Instituut in 1816 tot correspondent der eerste klasse. Hij overleed te 's Hage den 2den
Maart 1837.
Zie Algem. Konat- en Letterb.

D. X. (1793) bl. 186, 1837. D. I. bl. 146.
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GROENEN (HENRIcus VAN) , in 1622 overleden , liet een
aantal belangrijke genealogische aanteekeningen na , die in het
Archief van 's Heerenberg bewaard worden. Hij , gelijk vroegere leden van zijn geslacht , was Secretaris van den Graaf
van den Berg.
Zie van der Wits, de iltunten der Heeren en Steden van Gelderland, bl. 131.

GROENENBERG (EGBERT vAN), was afkomstig uit een
aloud Groningsch geslacht , hetwelk reeds in de elfde eeuw
aldaar bloeide en waarvan sommige leden ook G r o e n e n b u r g
of Groenenbeke genaamd worden. Jaren lang bezat dit
geslacht het bestuur over de stad Groningen en Drenthewolde ,
en wist zich daarin , ondanks hunne magtige tegenpartij , de
Gelkingen , staande te houden tot het jaar 1143. In dat jaar
had Egbert van G r o e n e n b e r g de stadvoogdij in handen ,
toen de Gelkingen , aangevoerd door R o e l o f van Coe verd e n , zich van de St. Walburgs-kerk meester maakten , en nit
de omliggende gebouwen vijandelijkheden tegen den Bisschoppelijken stedehouder ondernarnen. Deze wist hen echter in
bedwang te houden , tot Bisschop Herbert met huip kwam
opdagen en de weerspannigen tot bedaren bragt. Laatstgenoemde maakte van die gelegenheid gebruik om Egb ert de
stadvoogdij of te nemen en die aan zijn broeder L effert te
geven. Van Egbert wordt verder niets meer vermeld. Onder Bisschop Boudew ij n werd een zijner nazaten , Ba rthold u s genaamd , in zijne waardigheden hersteld , die tot na 1330
door Egbert van Groenenberg, het laatste mannelijk
lid van dit geslacht , bezeten zijn. Een kleinzoon van Egbert,
mede alzoo genaamd , en in 1241 overleden , wordt een dapper krijgsman genoemd , die meermalen met de Gelkingen en
met Rudolf van C o e v erden overhoop lag , voor wiens
zegenvierende «apenen hij somwijlen wet eens de vlugt moest
nemen , even als zulks later zijne nakomelingen voor de afstammelingen der Gelkingen moesten doen , waaromtrent geene
uitvoerige berigten tot ons gekomen zijn.
Zie Hoogstraten, Woordenb. artik. Gr oenenber g;W estendorp,
D. I. bl. 177, 178 ; Kron. van
Jaarb. voor de provincie Groningen ,
het Rist. Gen. te Utr. D. IX. bl. 235, 475, 478-480.

GROENENBERG (J. F.), Secretaris van Uitwijk en Rijswijk in het land van Altena , was een middelmatig dichter uit
de zeventiende eeuw , blijkens zijne: Schielycke bewegingen op
het gesichte van Karel II enz. in 's Gravenhage, den 31 Mey 1660.
Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht.

GROENENDIJCK (JoRAN vAN) was in 1683 secretaris
der stad Leiden , en werd in dat jaar belast met het plegtig
uitreiken van den zilveren gedenkpenning , namens de regering
dier stad aan de studenten , die zich bereid betoond hadden
om bij den inval der Franschen in 1672 het zwaard voor het
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vaderland aan te gorden. Hij deed dat na het houden eener
deftige aanspraak in Latijnsche dichtmaat , in de groote gehoorzaal der Hoogeschool.
Zie Siegenbeek, Geschieden. der Leidsche Hoogesch.

D. I. bl. 192'

GROENENDIJK (J.) was een bekwaam graveur en etser,,
die te Rotterdam in de tweede helft der achttiende eeuw bloeide.
Be Heer K r a m m vermeldt van hem de volgende platen :
Gezigt buiten Gravenhage , naar C. van R o s s u m.
Landschappen (5) naar Wouwerman.
De Hoef8mit in het Leger.
Mane'ge-voorstellingen.
Het inschepen van koopmansgoederen.
Zie K r a m m , Lev. en perk. der Kunstsch.

GROENEVEEN (Kapitein). Zie over hem bet artikel

E verkitte in dit woordenboek.
GROENEVEEN(ADRIAAN VAN) was in 1573 vroedschap
van Haarlem , en hield het met de Spanjaarden, toen die stad
door hen belegerd werd. Bij eene schermutseling met dezen
werd hij den 20sten Januarij 1573 door de belegerden gevangen genomen en uit weerwraak aan een galg op den wal opgehangen.
Zie Hooft, Ned. Hist. B.V11I.b1.314; Hoogstraten, Woordenb.

GROENEVELD (C.) was een teekenaar , die op bet einde
der achttiende eeuw bloeide. Naar zijne teekeningen werden
vervaardigd :
De Triumph der Christelyke Godsdienst.
.De Verheerlykte Zaligmaker.
Raadpleging van Z. D. H. Willem den V in het leper met
deszeY8 zoonen en Generaals in April 1796.
Zie Kramm, Leven en Week. der Kunstsch.

GROENEVELD (CoRNELIs) leverde in 1780 eene berijmde
vertaling van K lop s t o c k 's Messiade, over welks waarde ,
of liever onwaarde, Wits en G e y s b e ek in het breede uitwijdt.
Hij overleed in 1785 of 1786.
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht.

GROENEVELD (JAcoBus) , geboren te Hoogsoeren , bij
Apeldoorn , den Udell April 1757 , uit H. G r o e n eve ld en
Ge sina Willem s. Zijne ouders niet bemiddeld zijnde om
hunnen zoon eene wetenschappelijke opleiding te geven , werden daartoe echter in staat gesteld door de edelmoedigheid
van prins Willem V. Zijne studien volbragt hebbende, werd
hij eerst predikant te Monster in 1783 , daarna , in 1786 , te
Brielle , in 1789 te IVIiddelburg en in 1793 te 's Hage. Hij
overleed te Molenwijk den 24sten September 1815. Zijne afbeelding door C. H. Hodges gegraveerd in zwarte kunst
ziet het licht , met dit bijschrift van J. W. B u s s i n gh:
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Die in oprechtheid , kunde en godvrucht waerde steldt
Wordt door dit beeld verrukt , en zegt : 't is G roene v el d.

G r o en e v e 1 d maakte nu en dan gelegenheidsverzen , die zich
echter door niets dan door goede wil onderscheiden. lIij vervaardigde onder anderen een gedicht , geplaatst in den bundel
Lfilezangen ter nagedachteni8 van H. J. K r o m , Middelb. 1805.
bl. 8.
Zie Brans, Kerk. Regist. bl. 123 , 145 , 148 ; Boekz. der gel. wereld , 1815; van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. Diehl.

GROENEVELD (REINIER VAN OLDENBARNEVELT
heer
van). Zie OLDENBARNEVELT (REINIER VAN).
GROENEVELT (AnENT VAN) behoorde tot den tak der
adelijke familie van Wassenaer , die den naam van G r o enev elt had aangenomen. Tot zijne voorvaderen behoorden
Bartholomeus en Wolphard van Groenevelt, die,
in 1351, in het zeegevecht op de Maas tusschen de Keizerin
M a r g a r e t h a en baren zoon Hertog Willem, sneuvelden.
Zijn vader was G elm e r van G r o e n e v e lt , Luitenant-Kolone! van den Heer van Wassenaer, in Venetiaansche dienst
ten j are 1531 overleden. Zijne moeder was Maria van Y sseistein, dochter van Arent van Yssels tein en Barbara van Borssele, die hij in 1568 verloor.
In 1531 door Keizer Karel V tot Ridder geslagen , werd
hij hofmeester van George van E gm on d, Bisschop van
Utrecht , en voor dezen Baljuw van St. Amand. Hij huwde
in 1538 Louise van Maulde, vrouwe van Neufville , met
wie hij later , om de gevoerde oorlogen , naar Utrecht vertrok ,
waar hij in 1585 , in den ouderdom van 73 jaren overleed.
Zijne vrouw stierf , op 80 jarigen leeftijd , in 1592. Beiden
zijn in de Abdij van St. Servaas begraven. Zij hadden verwekt
de volgende kinderen.
1. Magdalen a, als non te Dale, bij Utrecht, in 1588
overleden ; 2. Ar n o l t , die volgt ; 3. Anna, non te Wijk ;
4. E gle n tine , non te St. Servaas in 1591 overleden;
5. Jenne, gehuwd met Jan van Bassem: 6. Joris,
Domheer te Utrecht , daarna Kapitein , in 1580 overleden ; 7.
Floris, Ritmeester , in 1588 vermoord ; 8. Maria, in 1591
gehuwd aan Carel van H er augier es, in 1610 overleden.
,

Zie van Leeuw en, Bat. Mush-. bl. 1152, 1153; Hoogstraten,
Woordenb. D. X. bl. 144.

GROENEVELT (AhNoLT VAN), of, gelijk hij zich schreef,
Arnolt de Grunevelt, bij sommige schrijvers verkeerdelijk
G r o n s veld genoemd , was heer van Neufville en de oudste zoon
van den voorgaande ; den l3den October:1543 geboren , werd bij,
nog niet meerderjarig zijnde , in 1556 tot Kanonik ten Dom
te Utrecht verheven , van welke waardigheid hij in 1567 , ten
behoeve van zijn en broeder Joris, afstand deed. Door Don
Jan van O o s t e n r ij k tot Ridder geslagen , werd hij , in
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zijns vaders plaats , Baljuw van St. Amand te Doornik en in
1583 door Karel van Croy , Prins van Chimay , tot bevelhebber van Sluis benoemd. Deze had zich echter in G r o en e v e l t bedrogen , want hij liet zich door den Prins van
Oranje winnen , om tot diens zijde over te gaan , waardoor
Sluis voor ons behouden werd. Eenige vijandelijke soldaten
gevangen genomen hebbende , vernam hij dat Parma besloten had die vesting te belegeren. Hij verwittigde dit ten spoedigste aan den Raad van State , de Staten van Zeeland en
aan Prins Maurits, met dringend verzoek om troepen en
voorraad. De stad vervolgens belegerd zijnde , was hij genoodzaakt haar, na eene dappere verdediging , bij verdrag aan
P ar m a over te geven. Eene verantwoording van zijn gedrag ,
en dat der overige oflicieren , gedurende die belegering gehouden , is te vinden bij B o r.
In 1596 tot Gouverneur van Nijmegen aangesteld zijnde ,
bekleedde hij dat ambt tot 1603, toen hij zich met der woon
naar Dordrecht begaf, waar hij den 28sten Augustus 1 616
overleed en met groote staatsie in de Augustijnen kerk begraven werd. Hij was tweemaal gehuwd ; 1. met Jenne van
Baud w ij n , vrouwe van Arondaux , die in 1601 te Nijmegen
overleed, en 2. met Josina van Millebrecht, die hij als
weduwe achterliet , en aan wie , op haar request aan de Algemeene Staten, een half pensioen van den Overste , verschenen
1 April 1617 , werd geaccordeerd. Groenevelt deed te voren een verzoek aan de Staten van Utrecht , om eenig maan.delijksch onderhoud , als hebbende om de dienst van den
lande meest al zijne goederen verlaten , en zijnde een ingezeten of gesproten uit den lande van Utrecht.
.

Zie Bor, Ned. Oorl. het regist. op Groenevelt; van Leeuwen,
Batay. lllustr. bl. 1153 ; Balen, Beschrifv. van Dordr. bl. 135 ; Hoogstraten, iroordenb. D. X. bl. 144; Zeeland, Jaarb. voor 1852. bl.
152, 1853. bl. 299-303; Arend, Algem. Gesch. des Vaderl. D. III.
St. I. bl. 273 ; Janssen, de Kerkherv. te Brugge , D. II. bl. 17, 27,
29, 205, 238, 264-267.

GROENEVELT (CHRismAN) maakte in 1751 een Treuryalm op de dood van Willem IV , en deed die opnemen in het
Aanhangsel op de Dichtkundige Cypre88enbladen bl. 79.
Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van Ned. Dicht.

GROENEWEGEN (HENRIcus) werd in 1667 predikant te
Lier , in 1671 te Delfshaven , in 1679 te Enkhuizen , waar hij
den 15den Julij 1692 overleed. Zijn afbeelding ziet het licht.
G r o e n e w e g e n was een getrouw aanhanger van Co cc ej u s, en zijne volgelingen werden daarom groene Cocc ej anen
genoemd. Hij was een zeer ijverig leeraar en vruchtbaar schrijver, ,
blijkens zijne werken , wier titels zijn:
Over het hooglied Salomon8 en de verlo88inge Iva& uyt Zion,
Delft , 1670. 4°; Amst. 1692.4°.
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Over de openbaring van Johannes, Amst. 1677 , 1682.4°, 2
deelen ; Amst. 1696. 4°.
Mond der Oppersle Prijsheid , Amst. 1678 4°.
Over den Brief aan de Romeinen, Gorinch. 1681. 4°, 2 deelen.
Geestekke krygsman over Rphes.
6. v. 10 17 , Enkh.
1682. 8°.
Keten der Prophetische Godgeleerdheid ,
Enkh. 1682. 4°;
Amst. 1703. 4°.
Over de Psalmen, Enkh. 1687. 4°. 2 deelen.
Over eenige Capittelen van 't Evangelium van Matthews,
13.
20, 22, 24 en 25, Amst. 1688. 4°.
Over de Parabolen , Fran. 1692. 4o.
Leere der Geesten 1692. 4°.
Over den Brief aan de Hebran,
Amst. 1693. 4° ; Leid.
1703. 4°.
Schatkamer der Zinnebeelden en voorbeelden,
's Hage 1695.
4.; Amst. 1699 40.
Over de Catechiemus, Leid. 1698. 40. Rott. 1726. 4o.
Kleine Catechisatie ofte Oefeninge ,3de druk Arost. 1712. 120.
Bekeering der Jooden. 80.
Hemelsche Bruiloft. 4o.
Uitbreiding van Christi Koningryk ,
80.
.De heerlijkheid van Christu8 Koninkryk.
80.
Keten der Bijbelsche Godgeleerdheid , l 2 0 .
Onderwijs in de gronden van de Chri8teliike jeugt. 120.
illscheid van Delftshaven, 120.
Over de villa boeken Monis. 40,
Van de laatste werken zijn ons de plaats en tijd van uitgave
niet bekend.
-

Zie Soermans, Kerk. Beg. bl. 46, 41; Bassingh, tweede Eeuwgetijde van de Rem °oda. te Delfishaven, Bijl. b1.19;van Abkoude,
Naamreg. van Ned. Boek. D. I. St. III; de Paanw, Vernieuwt Kerk.
AWabeth, bl. 80 ; Y p e ij en Dermout, Geschied. der Ned. Herv.
Kerk, D. II. bl. 521, 523, 527, _Ian& bl. 347; Glasins, Godgel.
Nederl. en D. III. bl. 660; M uller , Cat. van godgel. werk. bl. 128;
Dezelfde , Cat. van Portrett.

GROENEWEGEN (GERRIT) werd te Rotterdam den 16den
October 1754 geboren en tot het scheepstimmeren , het bedrijf zijns vaders, opgeleid. Een ongeluk bragt hem tot de
schilderkunst , want over eene pas nedergelatene en nog niet
geheel geslotene valbrug te spoedig willende loopen , werd zijn
regter voet daar tusschen gekneld , waarvan de gevolgen zoo
ongelukkig waren , dat het been hem onder de knie moest
afgezet worden. Voor scheepstimmerman nu ongeschikt geworden , vatte hij de teekenpen op , en eigenaardig viel zijn smaak
op het afbeelden van allerlei schepen en vaartuigen. N i c o 1 a a s
M u i s was zijn onderwijzer in de kunst, doch hij legde zich
meer op de teeken- en etskunst dan op het vervaardigen van
schilderijen toe , waardoor er weinige van hem bekend zijn.
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Rij is te Rotterdam , in het Proveniershuis , de 7den Augustus
1826 overleden.
Groenewegen was een verdienstelijk kunstenaar. V ele
zijner teekeningen worden in particuliere verzamelingen bewaard.
Hij etste verscheidene werkjes , schepen en watergezigten voorstellende. Op de verkooping van van der Pot te Rotterdam
werd van hem eene schilderij verkocht voorstellende : de Leuvenhaven te Rotterdam, van de vischmarkt of te zien.
Hij vervaardigde ook liollandsche kleederdragten ,
als figuren , in
landschappen geplaatst , in 12 bladen in 40. De zeeslag tztsschen de Bataafsche en Fngelsche Vloot (1797) is door hem
geteekend en door R. V i n k e 1 e s gegraveerd.
Zie van Eyn den en van der Willigen, Gesehied. der Vaderl.
Schilderk. D. III. bl. 64-67 ; „engem. Konst- en Letterb. 1826. D. II.
bl. 130 ; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; K r a m m, Lev.
era Werk. der Kunstsch.

GROENEWEGEN (JAN) was een der zeven en veertig
Haagsche kunstenaars , die , in 1656 , eene nieuwe kamer van
Pictura te 's Gravenhage hebben opgerigt. Hoogst waarschijnHA is hij een plaatsnijder of glasschrijver geweest.
Zie Kramm, Lev. en /Perk. der Kunstsch.

GROENEWEGEN (JoHANNEs) , geboren te Kralingen , werd
in 1738 predikant te Aarlanderveen en in 1739 te Werkendam,
vaar hij den 12den Augustus 1764 overleed in den ouderdom van 55 jaren. Hij gaf uit:
Kort opstel der Goddekke waarheden, zoo als in de Hervormde kerk geleert, gelooft en beleden worden , in Pr. en Antw.
Gorinch. 1755. 8°.
Verzameling van veertien uitgezogte en stichtelyke predikaatsien , over verscheidene keurige stollen des 0. en N. Testaments
Utr. 1766.
2de
De Loizangen lsraels , waaronder de Heere woont ,
druk Gorinch. 1756. 8°. 6de druk, Gorinch. z. j. (1824 of
1825) 8°; Nieuwe uitgay. 1841. kl. 8°. 2 stukjes.
Zijn broeder Jacob, die volgt , voorzag dit werkje met
eene voorrede en voegde er 6 liederen, door hem gemaakt
bij , later vermeerde hij het met een tweede deel.
Zie Boekz. der gel. wereld, 1764 b. bl. 242, 1769. b. bl. 125-129;
van Abkoude, Naamreg. van Ned. Both. D. I. St. VI; Brans,
Kerk. .Reg. bl. 121, 153 ; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned.
Letterk. te Leiden , lset Bijv. bl. 26 ; Brinkma n, Naaml. van Boek.

GROENEWEGEN (JACOB) , broeder van den voorgaande ,
voegde een tweede deel aan het bovengenoemd werkje van zijn
broeder toe onder den titel van:
De Lofzangen Israels , zijnde een nieuw geestelijk gezangboek,
's Hage 1755. 8°.
Hij is dezelfde met Jakob Groenewegen, die zich
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bekend maakte door het schrijven der navolgende werken :
Roem van God8 Vrije Genade , Rott. 1740. 8°.
Arrenberg,
Verdediging van God8 Vrije Genade tegen
:Rott. 1740. 8°.
Redenen die den Schryver bewogen hebben om de Leere der
Algemeene Genade , zoo ale die in de Remonetranteche kerke
geleerd word , to verlaaten , en die der Bijzondere Genade , zoo
ale die in de Gereformeerde kerke geleerd word, aan te nemen,
Leid. 1746. 8°.
Prijmoedige en ernetige verdediging van het werk Godt8
to
Nieukerk, voornamelijk ingerigt tegen de berugte Aanmerkingen
D s. Kuypers, enz. Gorinch.
op het getrou Verhaal van
1751. 4".
Antwoord aen Prof. J. van den Honert op zijn Brief
tegen den autheur van de ernetige en vrijmoedige Verdediging
van he werk Godt8 te Nieukerk : waerbij een Perhaal van he
werk der Overtuiging en Bekerinq
1746 te Werkendam voorgevallen , Gorinch. 1751. 4°.
De eer en leer van het Synode van Dordrecht verdedigd in
het Leeretuk van des menechen blindheid van nature , en de
noodzakelykkeid van het Bovennatuurelyk Licht der wedergeboorte , enz. Gorinch. 1751. 4°.
Nodiq Byvoegeel tot het werkje genaeind de eer en leer van
het Spode van Dordrecht enz. z. pl . 1752. 4°.
.Een opregt Verhaal en eene Verdediging van hgt werk der
Overtuiging en Bekeering van Zondaren , voorgevallen in de Gemeente van Werkendam, in den fare 1751 en 1752 , Gorinch.
1752. 4°.
Brief van Jakob Groenewegen aen den Heer Artus
Koppiers Predikant te Giessendam ; tot zijner Verantwoording en Verdediging van zijn goeden naant, tegen dat Lasterschrift , dat Ds. Koppiers in de Boekzaal van October heeft
geeteldt , Gorinch. 1752. 4°.
Samenspraaken der Hemelingen , aangaande hunne Reijzen na
het Hemelsche Canaan , 1-3 stukje , Gorinch. 1753. 4°. (Niet
verder vervolgd).
Bertige brieven geschreven aan eenige Vrienden over de rangschikking en beechikking die 't Geloof in Christue en de Realvaardigmaking tot malkandere hebben , met een wederlegging van
het Syctema van D. A. Comrie, 's Hage 1755. 8°.
Waereld beschouwingen op Sterrenloopkundige beschouwing von
Gorinch.
het geheel en al , en van de Waereld der Geecten,
1756. 8°.
Zie Boekz. der gel. werel d, 1752. b. bl. 468-482; van Abkoude,
Naamreg. van Boek. D. I. St. I. IV. V. VI; van der Aa, Nieuw
Woordenb. van Ned. Dicht. D. II. bl. 187.

GROENEWEGEN (JAcoB), misschien dezelfde als die wij
in het vorige artikel noemden , verkreeg in 1761 , te Werken-
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dam wonende , octrooi tot bet maken van een waterwerktuig
van voordeeliger werking dan de gewone scheprad-molens. Hij
gaf uit :
Verhandeling van de verbeterde geoctrooyeerde Tregtermookn,
's Gravenh. 1763. kl. 8°.
Wagenaar, D. XXXIII.
Zie Vaderl. Hist. ten onmidd. very. op
Waterstaat , bl. 18.
bl. 188 ; Muller, Cat. van Boek. over Ne erl.

GROENEWEGEN (HuGo VAN), afkomstig uit een aanzienlijk Delftsch regerings-geslacht , was de zoon van Jan van
Groenewegen en Neeltje de Bye. Zijn naam komt het
eerst in 1560 op de regeringslijsten van Delft voor. De Boomsche godsdienst toegedaan , verliet hij bij de vervolging in
1567 de stad , doch keerde in 1569 terug. Hij was er in 1572
Burgemeester en in 1573 aanvoerder der schutterij tegen L um ey,
toen de Delftenaars , na de gepleegde wreedheid jegens C o rneliu s M u s i u s en anderen , opstonden. De Graaf van B o s s u ,
meenende dat men het ook tegen de Prins van Oranje gemunt
had , schreef aan G roenewegen, gaf zijne vreugde over
Lumey 's gevangenneming te kennen en vermaande hem in
zijne trouw jegens den Koning te voiharden en het zoo te
beschikken , dat ook de Prins in hechtenis genomen en naar
het leger voor Haarlem gevoerd werd , hem daartoe alle hulp
aanbiedende en eene groote belooning belovende. De brief
geraakte in handen van den Heer v an Br o n k h orst , en
door dezen in die van den Prins , vv- elke den Burgemeester bij zich
ontbood. Deze verdedigde zich moedig , riep God tot getuige
zijner onschuld en opregtheid en verklaarde niet aansprakelijk
te kunnen zijn voor hetgeen men hem schrijven wilde. Hij
weigerde echter aan 's Prinsen verlangen te voldoen om , "tot
bewijs zijner trouw , Bossu zelven in den strik te lokken ,
welken deze voor anderen gespannen had ,' daar hij dit met
zijn geweten niet kon overeenbrengen. De Prins antwoordde
hierop dat "het geweten van J u d i t h wel vermogt heeft , lijf
en leven te wagen , om den tiran H o 1 o p h erne s en Gods
vijanden te vernielen ," doch niets was in staat om G r o e n eweg en van gevoelen te doen veranderen. Hij werd hierom
eenigen tijd in zijn huis gevangen gehouden , bij gebrek aan
genoegzame bewijzen zijner schuld spoedig ontslagen en in
zijne betrekking hersteld , daar hij als zoodanig in 1574 nog
voorkomt tijdens de belegering van Leiden door F r an cis c u s
B a 1 d e z. Deze , plan makende om Delft bij verrassing in te
nemen , verzocht en vermaande G r o e n e w e g en door eenen
brief, dat hij nu met der daad zoude toonen den ijver,, welken hij tot de Roomsche godsdienst en den Koning bad ,
hem belovende niet alleen volkomene vergiffenis , maar bovendien nog groote belooning. Hij sloeg hem voor de poorten
der stad voor zijne soldaten te openen op voorwaarden nader
te bepalen.
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G r o e n e w e g en was te eerlijk om iets aan te vangen , dat
tot nadeel der stad en burgerij strekken kon. Hij zelf ging
den brief aan den Prins brengen, zeggende : "Die schelmen
en booswichten zouden mij gaarne tot een verrader maken ,
daarvoor mij God behoeden zal." De Prins den brief gelezen
hebbende , wilde de beantwoording van denzelven dienstbaar
waken aan 's lands welzijn en 's vijands schade. Hier was
Groenewegen niet toe over te halen , zeggende : "gelijk
hij aan de eene zijde geene heimelijke verraderij had -willen
plegen , maar hetzelve aan den Prins had geopenbaard, om
daarin te voorzien , hij zich ook met geen bedriegerij aan
deze zijde wilde behelpen , om aan den vijand op die wijze
schade te doen." De Prins over dit antwoord verstoord , zeide :
"dat hij wel verpligt en gehouden was , om zuiks te doen ;
maar Groenewegen sloeg het kort of met de woorden :"
"dat het hem niet vrij stond , en dat hij het in goeden gemoede
niet kon doen."
Zulk eene handelwijze was niet van een man te wachten ,
die later tot de Spanjaarden overliep. Zijn sterfjaar is niet bekend.
Hij was gehuwd met Elisabeth 11 erweyer, bij welke hij
vijf kinderen naliet.
Zie Bor, Ned. Oorl. D. VI. bl. 431 (316), B. VII. bl. 532 (42);
Brandt, Hist. der Reform. 1). I. bl. 540 ; (d e Beaufort) Lev. van
Willem I. D. II.b1.367, 368,497,498; van Bleyswijck, Besehrijv.
van Delft, bl. 446, 447; Scheltema, S/aatk. Nederl.; Arend, AlII. St. V. bl. 294.
gem. Getehied. des V€zderl. D.

GROENEWEGEN VAN DER MADE (SIMoN) behoorde ,
even als de volgende , tot het geslacht van den voorgaande ,
en werd in 1613 te Delft geboren. Hij studeerde aan de Leidsche Hoogeschool. Tot advokaat bevorderd , werd hij Secretaris
van zijne geboorteplaats en overleed er den 5den Julij 1652.
Als regtsgeleerde verwierf hij zich op jeugdigen leeftijd grooten lof door zijne beide werken , die getiteld zijn :
H. d e
Alphabet der Hollandsche regten ofte bladiviizer op
Groot '61 Inleiding tot de .Hollandsche Regtsgeleerdheid. Dord.
1642. 4° ; meermalen herdrukt , laatstelijk te Amst. 1729. 4 0 .
Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia
vicinisque Regionibus , Lugd. Bat. 1649. 4° ; Noviom. 1664.
40; Amst. 1669. 4°.
Over het eerste werk mogt hij zich in de goedkeuring van
Hugo de G ro o t, bij een sehrijven van den 10den December
1643 , uit Parijs, verheugen.
Zie Foppens, Bibl. Bel g. ; v an Bleyswijck, Besehriju. van Delft ,
bl. 834-836, Pars, Naamrol, bl. 207; Muller, Cat. van Regtsgel.
werk. bl. 57.

GROENEWEGEN VAN DER MADE (E.) , bloedverwant
en tijdgenoot van den voorgaande , schreef onderscheidene
verzen v66r de gedichten van Jacob Westerbaen, en daar
-aehter in de grafdichten op dien dichter.
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Zie van der A a , Memo Woordenb. van Ned. Dicht.

GROENEWOUD (ABRAHAM), geboren te Haarlem , schreef
de volgende tooneelstukken:
Geloofe Hervorming , tooneelepel , 17 19. 8..
De Verloore Diamantring , of de Verkivi8tende Theedrink8ter Kluchtepel, Haarl. 1719. 80.
Violante en Valeran, Treurspel, Haarl. z. j. (1721) kl. 8°.
Kort en bondig verhaal van de geboorte , gevallen en leven8loop van Dr. Martinus Lutherua, ter gedachteni88e van
de Reformatie. In dichtmaat gee€eld door
Abraham Groenewoud, Haarl. (z. j.)
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Diehl.; Cat. van de
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.
D. I. b. bl. 103 , 104 ;
de Navorscher,
D. X. bl. 148.'

GROENEWOUD (JOHANNES JACOBUS). In 1754 te Dokkum geboren , werd hij predikant eerst te Wijntjeterp c. a.
in December 1777 , daarna te Marssum in 1780 en in 1782
te Roordahuizum , van waar hij in 1789 'mar Zierikzee vertrok. Tengevolge van ligchaamsongesteldheid verzocht en verkreeg hij zijn erneritaat in September 1805 , onder voorwaarde,
dat hij , volkomen hersteld zijnde , bij eene eventuele vacature
vrijheid had weder in zijnen vorigrn rang als werkend predikant zijn dienstwerk in deze gemeente te hervatten ; daarop
zette hij zich te Utrecht met der woon neder,, vertrok vandaar
in 1813 naar Hoog-Blokland en in 1817 naar Franeker , waar
hij den 14den September 1825 , ten huize van zijnen zoon , overleed. Hij was gehuwd met Anna Sara Sw ij g h ui s e n en
liet een zoon na , die volgt , en eene dochter.
G r o e n e w o u d was niet alleen met lof als predikant werkzaam,
maar verwierf zich door zijne kennis der Oostersche taal- en
letterkunde grooten roern. Hij heeft zich als zoodanig bij de
geleerde wergild verdienstelijk gemaakt door de uitgave van :
E. Scheidii, Lexicon Hebraicum et Chaldaicum manuale
in codicem sacrum veteri8 Te8tamenti, curanti
J. J. Groenewoad, Lugd. Bat. 1810. 4°. 2 part.
Zie Boekz. der gel. tvereld,
op genoemde jaren ; Algem. Konst- en
Letterb. 1825. D. II. bl. 294 ; de Jong, Naaml. van Boek. bl. 536;
G1asins, Godyeleerd. Nederl.

GROENEWOUD (JACOB CORNELIS SWIJGHUISEN) , zoon van
den voorgaande , werd te Roordahuizum , in Friesland , den 30sten
November 1784 geboren. Voor predikant bestemd , genoot hij
voornamelijk het onderwijs van zijnen kundigen vader, , en
studeerde vervolgens aan de Utrechtsche hoogeschool , waar
hij niet alleen het onderwijs van den beroemden van H e u s de
ontving , maar zich ook in diens genegenheid verheugen mogt.
Weldra openbaarde zich in hem een bijzonderen lust en aanleg voor de Oostersche talen , waaraan hij zich zijn geheelen
Leven bijna uitsluitend bleef toew0en. Van zijne bekwaamhe-
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den om onderwijs te geven , gaf hij een afdoend bewijs in het
laatste jaar van zijne akademische loopbaan. Toen de hoogbejaarde R a u , wegens ligchaams zwakte , niet meer instaat
was zijne lessen te geven , werden zij aan den student G r o enew oud opgedragen , en hoe hij zich als zoodanig aller goedkeuring heeft verworven , duarvan getuigen de geschenken en
de loffelijke melding bij die gelegenheid , zoowel van het stedelijk bestuur als van zijne medestudenten ontvangen.
In 1812 , na een hoogst loffelijk examen , tot proponent
bevorderd , werd hij te Hoog-Blokland als predikant beroepen ,
werwaarts hij zich in 1813 met zijne geheele familie begaf.
Vier jaren verkondigde hij daar het Evangelie en besteedde
al zijnen overigen tijd aan de beoefening der bij hem zoo
geliefkoosde studien. De godgeleerde faculteit van de Utrechtsche boogeschool bevorderde hem in Maart 1813 eershalve tot
meester in de wijsbegeerte en doctor in de letteren. Zijn roem
als Oostersche taalgeleerde steeg weidra zoo hoog , dat , in de
herfst van 1827 , Curatoren der Franeker Akademie hem als opvolger van H a m a k e r derwaarts riepen. Hij aanvaardde het
hoogleeraarsambt den Eden November van dat jaar met eene: Oratio de adhibenda ad docendas literal orientales popularitate Socratica (Leovard. 1828. 40). Gedurende ruim 13 jaren was hij te
Franeker met veel nut en zegen werkzaam, Levendig was zijne
voordragt , naauwkeurig zijn onderwijs ; niet alleen wist hij liefde
voor zich zelven, maar ook voor de wetenschap bij zijne hoorders
op te wekken. Zijne beide ouders te Franeker verloren hebbende , werd hij kort daarop door eene oogziekte aangetast ,
die hem bijkans geheel blind maakte , doch waarvan hij weder
gelukkig herstellen mogt. In 1830 gehuwd zijnde met Mejufvrouw Doedonea Jacoba Bergsma, werd hij een jaar
later naar Utrecht beroepen als Hoogleeraar der Oostersche
letterkunde , hoedanig hij den 16den Junij van dat jaar zijne
inwijdings-redevoering hield : de aetate nostra ad provihenda
Tot in 1855 ,
literarum orientalium studia quam maxima apta.
toen hij zijn zeventigste jaar bereikt had , was G r oenewoud
onafgebroken met lust en onverflaauwde opgewektheid werkzaam , en verkreeg toen zijn eervol emeritaat , waarvan hij nog
vier jaren genot had , totdat hij den 14den Junij 1859 te
Utrecht overleed. Zijne weduwe stond kort na zijn dood aan
de bibliotheek der Utrechtsche Hoogeschool ten geschenke
of al de boekwerken uit de nagelaten verzameling van haren
echtgenoot , welk aan die bibliotheek ontbraken , waardoor deze
verzameling op het gebied van Oostersche letterkunde , oudheden van het Israelitische yolk en uitlegkunde des Ouden
Verbonds eene niet onbelangrijke aanwinst verkreeg.
Behalve de genoemde bezitten wij nog van Groenewoud
de volgende geschriften :
Traj. ad. Mien.
Institutio ad Grammaticam Hebraic= ,
1834. 8..
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Institutio ad Grammaticam Arabeam ducen8 , in discipulorum
usum , Traj. ad. Rhen. (1845). 80.
Specirna e versione Syriaca Peschito 8electa , cum vocum notitionibus , cet. Traj. ad. Rhen. (1846). 8°.
Bovendien liet hij eene Latijnsche verhandeling over het
boek Esther na, geheel afgewerkt , die hij , bij het eindigen
zijner akademische lessen , aan zijne leerlingen als afscheidsgroet had willen opdragen. Een veeljarige vriend , de Heer
J. A. C. Rovers, heeft bij het graf van Groen ewoud
eenige woorden ter zijner eere gesproken , en bepaaldelijk uitgewijd over de vele voortreflelijke en beminnelijke eigenschappen , die hem als mensch en als christen versierden.
Zie B. J. L. de Geer in den Utrechtsche Studenten illmanak voor
1860 ; de Jong, Naaml. van Boek. ; Cat. van de Bibl. der Maatsch.
van Ned. Letterk. te Leid.
D. II. bl. 632 ; Zondagsblad 18 Maart 1860 ;
Uit familie-berigten aangevuld.

GROENEWOUD (Lulus VAN) was de in eerste helft der
achttiende eeuw krankbezoeker te Leiden , en maakte zich, behalve door een Verhandelin2 over het Genade Verbond , die te
Amsterdam in 1736 en no eens in 1740 , in 40, het Licht
zag , als een kundig en spitsvinnig schrijver bekend , door een
werk , zamengesteld orn aan te toonen dat zoowel de Predikant T h e o d o r u s van Thuynen als de Hoogleeraren Lampe
en D ri essen, in den door hen gevoerden twist over het leerstuk
des geloofs , van het regte spoor waren geraakt , en de eene zoowel onregtzinnig was , als de andere. De theologische faculteit der Leidsche Hoogeschool verklaarde dat in G ro en ewoud's geschrift vele nuttige taken gevonden werden tot
stichting en opbouwing in het geloof en oefening der godzaheid. Dat werk , na 's mans dood uitgegeven , was getiteld :
Nauwkenrige behandeling van het Zaliqmakende Geloof , waarin ,
na een korte verklaring van het Geloof der wonderen,
en historisch , de oude en nieuwe gevoelen8 over hetzelve , zo
van ketters ale regtzinnigen getoetet zijnde , de valsheid van veele
ontdekt , de natuur , oorepronk , onderwerp , daden enz. schriftmatig verklaart , bewezen tegen de schijn gegronde tegenwerpingen verdedigt , de ,fijnete vragen beantwoord , en tot bevordering van de onvervalete waarlieid , en heilige godvrugt zamengesteld ,
en op de gemoederen worden toe,qepaet ,
Leiden 1726. 40
Amst. 1749. 80.
-

Zie van Abkoude, Naamreg. van Both. D. I. St. I. IV; Y p e ij
en Der mont, Geschied. der Ned. Herv. Kerk , D. III. Aanteek. hi.
99---102 ; Glasins, Godgeleerd Nederl.

GROENIA (PETRus) , den 5den October 1767 te Makkum , in Friesland , geboren , was de zoon van J an G r o e n i a
en S ai t s k e B r o e k s m a. Op jeugdigen leeftijd ontwikkelde
zich bij hem zulk eene zucht voor de beoefening der schilderkunst , dat er besloten werd hem door den bekwamen por-
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tretschilder Herm an us Wout er Beekkerk, te Leeuwarden ,
onderwijs te doen geven. Bij de onlusten , die destijds ons
vaderland beroerden , sloot hij zich aan eene der partijen aan ,
beyond zich als vrijwilliger der Friesche brigade in 1787
te Utrecht en werd den 3den Augustus van dat jaar tot 2de
Luitenant bij het lste regiment infanterie van Friesland benoemd. Nog in dat jaar was hij genoodzaakt de wijk naar
Frankrijk te nemen , waar hij zijne kunststudie voortzette. Hij
vestigde zich eerst te Duinkerken en later te St. Omer. Den.
30sten Junij 1796 tot lste Luitenant bij de Friesche garde aangesteld , keerde hij in het vaderland terug , ging den 27sten April
1801 bij het 3de bataillon. Mariniers over , huwde met Johanna
van Alt e n a , en vertrok vervolgens als kapitein naar Suriname in 1802. Daar verloor hij zijne Bade en keerde in 1804
naar Holland weder. Hij hertrouwde den 15den Maart 1805
met Coenradina Susanna Haagen, en. werd, in 1807,
door Koning L o dew ij k tot ridder van de Orde der Unie
benoemd. Van 1810 tot 181I diende hij bij het leger in Spanje ,
onderscheidde zich in de gevechten bij Pasewalk en Mesa de
lbor,, werd bij Talavera gekwetst en Dam deel aan den slag
bij Ocana. Hij kommandeerde als Luitenant-Kolonel op het
fort Dueso , bij Santonia gelegen , waar hij zeer uitmuntte en
dat fort niet wilde overgeven, hoewel Napoleon reeds naar
Elba gebannen en door Lod e w ij k XVIII was opgevolgd.
Op des laatstens last ging hij eindelijk tot de ontruiming er
van over, kwam vervolgens weder in Frankrijk en werd bij
Napoleon's terugkomst tot kolonel van een regiment infanterie van linie en tevens tot Bidder van het Legioen van
eer benoemd. Als zoodanig streed hij tegen de bondgenooten
bij Waterloo , en werd den 25sten October 1815 uit de dienst
ontslagen. Naar Holland teruggekeerd , werd hij weldra in
zijnen vorigen rang hersteld en had nu zijne diensten voor
het vaderland veil. Bij den Belgischen opstand in 1830
lag hij te Gent in garnizoen en behoorde er tot den Rand
van verdediging , die weldra genoodzaakt was de stad en het
kasteel aan de opstandelingen over te geven. Hij kommandeerde vervolgens als kolonel de 2de afdeeling , lste ban der
mobile schutterij van Friesland, en het was als zoodanig dat
hij den geheelen veldtogt bijwoonde en bij verschillende overwinningen tegenwoordig was. Na den tiendaagschen veldtogt
ontving hij voor zijn dapper gedrag de Militaire Willemsorde
4de klasse en het Metalen Kruis. Na de scheiding van Belgie
verliet hij de dienst en leefde vervolgens rustig , zich geheel
aan de beoefening der schoone kunsten toewijdende , totdat
hij den lsten Julij 1844 te Koudekerk aan den Rijn overleed
en begraven werd. Zijn portret en eenige schilderijen van zijne
hand worden daar nog bewaard.
Wij betreuren het met den Heer Kr a m m, aan wiens werk
wij bovenstaande berigten voor een groot deel ontleenden ,
28
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dat Groenia, hoe nuttig ook voor zijn vaderland in een
ander opzigt , zich niet o.eheel aan de kunst heeft kunnen wijden.
b
Hij had voorzeker alsdan
eene aanzienlijke hoogte bereikt.
Zijne werken , menigmaal op tentoonstellingen te Gent , te Amsterdam en elders geplaatst , trokken de goedkeurende opmerkzaamheid der kunstliefhebbers en verwierven in den ruimsten zin
aller lof. Van zijne hand worden de volgende stukken vermeld :
Het Portret van Prins Ernst van Hess-Philipsthal, zgnen
Kozak bevelende hem zyn rypaard to brengen.
De Romeinen door de Samnieten ingesloten to Caudium,
vruchteloos pogende te ontkomen.
Afbeelding van eenige 8taatsgevangenen in het Jesniten-co llegie , te St. Omer.
De slag by Houthalen op den Eden Augustus 1831.
Een Stadsgezigt in Spanje, bij gelegenheid van een feest.
Een tafereel nit den Spaanschen oorlog met krygslieden.
Een Geestelyke in een rotsachtig landschap.
Een Stadsgezi,qt te Dendermonde , met doortrekkende krijgsDe Portretten van E. Wolf, geb. Bekker en A. Deken.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der vaderl.
schilderk. D. I II. bl. 146; Immerzeel, Lev. en ,perk. der Kunstsch. ;
Bosscha, Neerl. Held. te land, 1). III. bl. 257, 329, 352, 366,
663; Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GROENINCX (EGInius) was in 1672 burger-Kapitein te
Rotterdam en maakte zich bij het oproer aldaar, , in genoeind
jaar voorgevallen zeer verdienstelijk wegens het beschermen
van eenige regenten tegen de woede van het moord- en plunderziek gemeen.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist.

D. XIV. bl. 115.

GROENINGEN (A. VAN) schreef in de zeventiende eeuw
verzen voor de werken van zijne tijdgenooten.
Zie van , der!A a, Nieuw Woordenb. van Ned. Diehl.

GROENINGEN (GERRIT of GERA.RD VAN) was een weinig
bekend Nederlandsch kunstenaar , die omstreeks 1573 gebloeid,
en de teeken- en graveerkunst met goed gevolg beoefend heeft.
Van hem wordt door den Heer Kra mm onder anderen vermeld een boekje met tien prenten voorstellende de onderscheiden levenstyden van den mensch. Ook zijn er Bybelsche voorstellingen van hem bekend. Misschien is hij dezelfde met . . . .
Gr oen nig, die gelijktijdio. met hem leefde en die even als
hij eenige prenten - gegraveerd heeft.
Zie K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch.

GROENNIG. Zie GROENINGEN (GERRIT of GERARD
VAN).
GROENSVELD (JoHAN). Zie GRONSVELT (JoHAN).
GROENVELT (E) leverde eene menigte stukken in : Het
nieuw Hoornse speel-werk enz. (Hoorn 1732).
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Zie van der Aa, Memo Woordenb. van Ned. Diehl. .

GROES (PIETER) behoorde tot hen die in 1572 er veel
aan toebragten dat de stad Enkhuizen de zijde van den Prins
van Oranje koos.
Zie Brandt, list. van Enkhaiz. bl. 160.

GROES ( . . . . VAN DER) was , volgens van S p a e n , Beschrijving van .Rotterdam, een bekwaam landschapschilder.
Zie Kramm, Lev. en perk. der Kunstsch.

GROESBECK (ZEGER VAN), afkomstig uit een aanzienlijk
Geldersch geslacht , was in 1567 lid van den Grooten Raad
te Mechelen en , even als zijn broeder Gerard, Bisschop van
Luik , een ijverig aanhanger van den Koning van Spanje. Hij
werd in laatstgenoemd jaar , door de Landvoogdes , benevens
J o r i s Rata 11 er, benoemd tot afgezant naar Denemarken ,
om den Koning van de verhooging der Sont-tollen te doen
afzien. Zij slaagden niet naar wensch. In 1568 voerde hij, bij
afwezigheid van den Hertog van A r em b e r g, het bevel over
Friesland en Groningen , en het is aan de door hem genomen
maatregelen toe te schrijven , dat de inval van Graaf L o d ew ij k van Nassau in Groningen door zulk eenen ongelukkigen uitslag gevolgd werd.
Zie Bo r, Ned. Oorl. B. IV. bl. 235 (167); W a gen aar, Vaderl.
Hist. D. VI. bl. 238, 272 ; te W at er , Hist. van het Verb. der Edel.
D. I. bl. 371, D. III. bl. 451, 508, 509; Arend, .dlgem. Geschied.
des Paderl. D. II. St. V. bl. 29, 30; Nijhoff, Bijdrage bn, D. VII.
Aankond. en Berigt. bl. 128. Kronijk van het Hist. Gen. te Utr. D. V.
bl. 312, 313.

GROETE (GEERT). Zie GROOTE (GERARD).
GROMBACH (Finn VAN) was denkelijk een zoon van
Hans van G r o m b a c h , uit Duitschland met de Saksische
Hertogen in Friesland gekomen , en in 1503 Ambtman te
Leeuwarden en naderhand te Harlingen. In 1517 werd hem
van wege den Keizer de grietenij van Barradeel opgedragen ,
en in 1522 was hij tevens Droisaard van Harlingen , welke
laatste waardigheid hij bleef bekleeden , nadat hij afstand van
de grietenij had gedaan. Hij was ook Ridder en Overste-Dijkgraaf van geheel Westergoo. In 1525 werd hij lid van het
Hof van Friesland , en tien jaren later was hij met George
Schenk en eenige anderen in de commissie tot het maken
van een reglement voor het op te rigten corps van den derden
man uit Friesland. Om voor te komen , dat de Gelderschen ,
die meesters van de zeekusten waren , zich niet in Almenum
kwamen nestelen , stak hij , terwijl hij Drossaard te Harlingen
was, den liden Maart 1516 , die buurt in den brand , en liet
vervolgens de steenen van de vernielde abdij van Ludingakerk
halen , om met dezelven den toren te Harlingen op te bouwen.
Hij was gehuwd met Luts Marten a , dochter van Hesse 1,
28*
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Grietman van Menaldumadeel, en door haar eigenaar van het
slot Martena of Groot-Terhorne te Beetgum.
Zie van Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietmann. door ons hier geheel gevolgd.

GROMME (WILLEM DAVID) werd te Vlissingen geboren
den 9den April 1744 , waar zijn vader, Willem Jacob
Gromme, toen predikant was. Zijne moeder was Frederika Knibbe, dochter van David Knibbe, predikant te
Leiden ; proponent zijnde , werd hij beroepen te Grosthuizen
en Avenhorn in 1775 , vertrok van daar naar Abbekerk en
Lambertschagen in 1777 , naar Baambrugge in 1788 , naar
Makkum in 1798 , naar Voorhout in 1807 , waar hij den 20sten
Maart 1825 overleed.
Hij schreef:
Leerredenen , Utr. 1787. 8°.
_De biddende Christen of verzameliny van gebeden, Leid. 1808. 8°.
_elanmerkingen ter bevordering van het godsdienstig onderwijs ,
Leid. 1817. 8".
.Handleiding tot he avondmaal , Amst. 3823. 8°
Zie Boekz. der gel. wereld , op gemelde jaren ; Vrolikhert,
Kerkhemel, bl. 262; de Jong, Naaml. van Boek. bl 110, 216.

GRONDE (JOHANNES DE) werd in de eerste helft der veertiende eeuw te Ootmarsum in Twente geboren , en tot den
geestelijken stand opgeleid. Hij heeft als priester cenigen tijd
te Amsterdam gewoond , en vertrok van daar , op aanzoek
van Gerard G r o o t e , naar Deventer , waar hij het priesterschap op zich nam. Aldaar was hij onder de broederen
des gemeenen levens, door Flor en tius Rade wij n s ten
zijnen huize vergaderd , tot 1384 , toen hij aan Ge r ar d
_ Groote, in diens huis als Rector of Biechtvader der deyote zusters opgevolgd is. Hij was een ijverig prediker, en
werd orn zijne welluidende stem en aangename welsprekenheid hoog geroemd. Soms begaf hij zich naar Zwolle , om
ook daar de devote broeders en zusters te versterken in
hun geloof. Hij heeft daar eens zes uren, met slechts
korte tusschenpoozen van rust, gepredikt. Ook onder den maaltijd
werd hij soms gedrongen osnderwijs te geven , zoo gretig va s
men op zijne prediking. Nadat hij acht jaren werkzaam was
geweest , werd hij door eene krankte aan zijne voeten en bijkomende zwakte weder naar het huis van Radew ij n s gevoerd ,
waar hij den 7den Mei 1392 overleed. Hij werd begraven in
de kerk van de H. Maria , waar hij steeds had gepredikt , in
het zelfde graf waarin zijn vriend Gerard G r o o t e rust.
Zie 1) e 1 p r at, Yeah. over de broedersch. van G. G r o o t e (2de drill()
bl. 31 , 34, 257 ; Dr. J. G. R. A c q u oy, Gerardi Magni epistolae
XIV. p. 80 , 81.

GRONINGEN (AART VAN) was een brouwerszoon uit Steenwijk , die zich , gedurende het beleg der stad in 1580 , door
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zijne dapperheid zeer onderscheidde. De vijand had een brandenden ton , met teer , zwavel en stroo gevuld , aan den slagboom der gasthuispoort aangebragt. Om het gevaar , daardoor
veroorzaakt , te voorkomen , zwom van G r oningen, onder
een hagelbui van kogels , met een lederen emmer in den mond ,
over de gracht, rukte de teerton omver en bluschte den brand.
Ongedeerd naar de stad gezwommen , werd hij aldaar door
van den C o r n p u t voor zijn stout bestaan met een handvol
daalders vereerd.
Zie Bosscha, Neerl. Held. te land, D. I. bl. 264; Arend, Nom.
Geschied. des vaderl. D. II. St. VI. bi. 422.

GRONOVIUS (JOHANNES FREDERICUS) werd den 7den September 1611 te Hamburg geboren. Zijn vader uit Wismar
afkomstig , was David Gronovius, Raad van den Hertog
van Holstein , tevens A artsbisschop van Bremen en Hamburg
en Bisschop van Lubeck , en naderhand Kanonik en Syndicus
te Bremen. Zijne moeder heette Mar g a re tha Lan germ a n.
Eerst te Hamburg en daarna te Bremen in de voorbereidende
wetenschappen onderwezen , bezocht hij achtereenvolgend de
Hoogescholen te Leipzig, te Jena en te Altorf, aan welke
laatste hij zich voornamelijk op de regten , maar toch ook op
de fraaije wetenschappen , toelegde.
Zijne studien te Altorf geeindigd hebbende , kwam hij in
1633 te Bremen terug , was aldaar vicaris en tevens kanonik
van het domkapittel te Hamburg. Hij bezocht vervolgens Lubeck,
waar hij met den beroelnden K i r c k m a n n us , destijds Rector
aan het Gymnasium aldaar kennis maakte, en Hamburg, waar
hij den vermaarden Hugo de Groot ontmoette , die hem
den raad gaf zijne regtsgeleerde studien voort te zetten. In
1634 vertrok hij eerst weder naar Bremen , kort daarop naar
Leiden en vervolgens naar Groningen , overal met de geleerdste
mannen van zijnen tijd vriendschapsbetrekkingen aanknoopende.
Op aanbeveling van den Hoogleeraar A lting werd hij bij
de zuster van den Prins van Oranje te 's Gravenhage ontboden , om hair zoon in zijne -studien bij te staan. Dat ging
echter niet door , en toen de zaak ten tweede male ter sprake
kwam had G r o n o v i u s zich reeds te Amsterdam aan M
hiel P a u w verbonden , om diens zoon en neef onderwijs
te geven. Te Amsterdam geraakte hij met de geleerdste mannen in kennis; Vossius, Heinsius, Scriverius en Salm a s i u s schonken hem hunne vriendschap. Die met den laatsten
duurde niet lang , zoo als wij beneden zien zullen. In 1634
verloor hij zijn vader. Na zich tussebenbeiden eenige jaren
in den Haag opgehouden te hebben , begaf bij zich in 1639
naar Engeland en Frankrijk , en verwierf te Anjou den doetoralen graad in de regten. Hij reisde vervolgens naar Italie
en keerde over Duitschland , Zwitserland , Frankrijk en de Nederlanden naar zijne gehoorteplaats terug.
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Ondertusscben was het professoraat in de welsprekendheid
en de historian aan de lustre-school te Deventer, door het
vertrek van M a r ti n u s S c h o o c k i u s naar Groningen , in
1641 , opengevallen , en om den luister der school zoo veel
mogelijk te bevorderen gaven bare Curatoren den Hoogleeraren Christenius en Isendoorn last om aan Gronovius
den openstaanden leerstoel aan te bieden. Deze beyond zich
op then tijd te Rome en kon in het eerst niet besluiten zich
te verbinden , daar hij aan andere reisplannen nog gevolg
wenschte te geven. Na acht maanden daarna te Parijs teruggekeerd te zijn en andermaal aangezocht geworden , nam hij
genoemd professoraat aan om , gelijk hij zich uitdrukte" in
rust het bout , dat hij op zijne reizen uit verscheiden bosschen
gehakt had , te beschaven."
Den 25 sten Maart 1642 hield hij te Deventer zijne inwijdingsrede , en was er gedurende zestien jaren met ijver werkzaam. Aanzienlijk was het getal studenten dat zijne lessen
volgde , en hoe groot zijn roem was , zijne gehechtheid aan
Deventer , was niet minder ; zulks kan men daaruit opmaken , dat hij de aanzienlijke aanbiedingen, hem door die
van 's Hertogenbosch, Harderwijk en Franeker gedaan , van
de hand w?es. Geen wonder dan ook , dat men te Deventer
alles aanwendde om den geliefden Hoogleeraar aan zich te
verbinden , en hij de eerste der Hoogleeraren was , die onder
de gemeenslieden verkozen werd , eene vereeniging van mannen aan vie de hoogste belangen der stad waren toevertrouwd.
Toen Curatoren der Leidsche Hooggschool in 1658 G r onovius, als opvolger van den vermaarden D an ie 1 Heinsiu s , tot gewoon Hoogleeraar in de Grieksche taal en Historien benoemden , gaf hij aan die roepstem gehoor en was
hij gedurende ruim dertien jaren een der doorluchtigste sieraden van die Akademie , die hij ook als Bibliothecaris aan zich
verpligtte , zoo door verstandige aankoopen , als door bet vervaardigen van eenen nieuwen Catalogus der Grieksche en
Latijnsche boeken , welken arbeid hij echter niet mogt ten einde
brengen , daar hij , tot groot verlies der wetenschappen en tot
groot leedwezen van alle voorstanders der geleerdheid , op den
28 sten December 1671 overleed. Hij was gehuwd , 1° met
Alida ten s'Nuyl, 2° met Catharina Glagauw; twee
zijner zonen volgen. Zijne afbeelding ziet het licht. Een begrafenis-penning , waarschijnlijk door den beroemden J o h annes S m e 1 t z i n g vervaardigd, vertoont aan de eene zijne des
Hoogleeraars geslacbtwapen , met om- en onderschrift , vermeldende zijn naam , zijne waardigheden en den dag van zijn
overlijden ; op de keerzijde Jupiters adelaar,, zijne vlugt hemelwaarts nentende , en daarbij het woord Consecratio , daar
rondom eene spreuk van M e n a n d e r.
De lijst der geschriften door Gronovius bezorgd is
voldoende om zijne groote geleerdheid aan te toonen. Niet
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alleen door geleerdheid , maar ook door oordeel in de bewerking der Ouden , zegt v an K am p e n , verdiende hij den lof
van eene flonkerstar der eerste grootte, bij wier Halt zijne latere naamgenooten , hoewel 'Tiber geschreven hebbende , eenigzins
tanen. Die geschriften zijn getiteld :
Diatribe in Statii Papinii Sylvas , Hag. Corn. 1637. 8°.
ibid. 1662. 8°.
Lugd. Bat. 1639 ; Amst. 1662.
Observationum libri tres ,
Met het 4de boek herdrukt Leipz. 1831. 8°.
Elenchus Antidiatribes .Mercurii Frondatoris dive Emeriti
Crucei, Paris. 1640. 8°.
Commentarius de Setertiis seu subcesivorum pecuniae veteris
graecae et Romanae libri quatuor , Daventr. 1643. 4° ; Amst.
1656. 4° ; Lugd. Bat. 1691. 4°.
Over dit werk geraakte G r o n ov i us met S a 1 m a s i us, die
hem van letterdieverij beschuldigde , in hevigen strijd. Hij moist
zich echter van den hem opgelegden blaam to ontdoen , ook
tegen eene latere beschuldiging van Martinus Schoockiu s.
Titi Livii Historiarum libri , ex recensione J. F. Gronovii,
Lugd. Bat. 1645. 12°. 3 vol. ; ibid. 1654. 12°. 3 vol. ; Amst.
1665. 8°. 3 vol. ; ibid. 1678. 120. 2 vol. ; 1679. 8°. 3 vol.
Propempticon ad Legatos Ordinum Autocratores Monasterium
tendente8 et Daventriae coeuntee , Day. 1648.
L. Annaei Senecae Philosophica opera omnia ex Lipsii et J.
F. Gronovii emendata, Lugd. Bat. 1649. 12°. 4 vol.
Day.
Observationum in Scriptores Ecclesiasticos Monobiblos ,
1651. 12°. 2 tom. 1 vol. ; ibid. 1662. 12°. ; Lipsiae 1775. 8°.
Observationwn liber novus sive guartus , Lugd. Bat. 1662. 8°.
L. Annaei Senecae Tragodiae , ex recensione J. F. Gronovii , cum ejus et notis variorum, Amst. 1662. 8°. 2 vol. ; ibid.
carante J. Gronovii, Amst. 1682. 8°.
Laudatio funebris J. Golii, Lugd. Bat. 1668. 8 e .
C. Plinii Secundi Naturalis Ilistoriae libri XXXV II. cum notis
variorum et Joh. Fred. Gronovii, Lugd. Bat. 1669. 8°. 6. vol.
C. Cornelii Taciti Opera cum ,notis Variorum, Joh. Fred.
Gronovius recensuit , et sums notas adjecit , Arnst. 1672. 8°.
4 vol. ; Traj. ad Rhen. 1721. 4°. 2 vol. ; Lipsiae 1752. 8 °.
2 vol. ; Glasquae 1753. 12°. 2 vol.
M. dccii Plauti Comoediae , cum notis Variorum ex recensione Joh. Fred. Gronovii, Amst. 1684. 8°. 4 vol.
Auli Gellii Nodes Alticae , cum notis J. F. Gronovii , edente
J. Gronovio , Lugd. Bat. 1687. 8° ; Lugd. Bat. 1706. 4°.
Hugonis Grotii de jure Belli ac Paci8 libri tree , cum commentariis Gulielmi van der Muelen , et notis Jo. Fred. Gronovii, Intr. 1696. 1700 , 1703. fol. 3 fol.
Hugonis Grotii de Jure Belli ac Path libri tres , cum Annotatis Auctoris. Accesserunt ejusdem Dissertatio de Mari Lihero , et Libellus. de APpritate, Indulgentia et Facilitate , net
non Jo. Fred, Gronovii notae Angst. 1712. 8 ° . 2 vol.
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Lectione8 Plautinae, Amst. 1740. 8°.
Lgctionum Tullianarum particula. Totius operis mox edendi
prolusio. Addita praefatione editioni8 curam gessit I.
H. D.
Suringar , Leidae 1856. 4°.
In het 8ste deel van den Thesaurus Antiguitalum Graecarum
van Jacobus Gronovius vindt men van hem Exercitationee Acadernicae de Musaeo Alexandrino.
J. F. Gronovii Epistolae 37 ad filium MUM jacobum, cura
A. M. Harter, Landishuti 1835. 8°.
Van de volgende werken is ons tijd en plaats van uitgave
onbekend:
P. Papinii Statii opera recen8ita etc.
Animadversiones in complures M, Valerii Martians loca,
sparsae per notae variorum.
De Centesimis usuris et faenore unciario , antexege8i8 adversus Martinum Schoquium.
Ad. M. Fabii Quinctiliani utriusque et Calpurnii Flacci declamatione8 , notae.
C. Sallustii Crispi Opera cum nods.
Ad Hesychii Lexicon notae permixtae noti8 variorum.
Notae ad C. Plinii minoris Epistola8.
Poemata varia , per occasione8 emissa , nondurn tamen junctim in unum volumen cc- ?eta.
Oratione8 variae.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 640, 641; Revius, .Dec. Illustrata,
p. 712, 713; Nicol. Heinsii, Poemata, p. 70, 95; Bodecheri
Banningii, Poemata. p. 175, 228; Hoogstraten, Woordenb.;
Lniscius, Woordenb.; Saxe, Onom. liter. T. IV. p.427-430, 601,
Catal. des livr. de la biblioth. de M. P. A. Bolongaro-Crevenna ,

No. 1299, 1300, 1580, 2125, 2163, 2329, 2347, 2348; 3690,3978,
3969, 5214, 5217, 6246-6250, 6285, 6288-6290; van Kampen,
D. I. bl. 279, 278 . D. III. 102;
Geschied. der Letter. en Wetensch.
van Eck en Bosscha, het Tweede Beanwf van het 11th. Ill. te Devent. hi. 13, 29, 53, 93, 94; Biograph. univers. T. IX. p. 68; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche Hoogesch. D. I. bl. 176, 177, 183.
185, 190, 223, D. II. bl. 19-21, Toev. en Bijl. bl. 135, 136, 280;
Collot d'Escury, Holt. roem D. IV. St. I. Aant. bl. 182; 183;
Bo u m an, Geschied. der Geld. .Hoogesch. D. I. bl. 135, 164 ; P. C.
G. Guyot, de Begrafenispenniag van de twee Leidsche Prof. Jacobus
(Niet in den
Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius
handel) ; M u ller, Cat. van Portrett. ; uit medegedeelde berigten aangevuld.

GRONOVIUS (JACoSus), noon van den voorgaande en
van diens eerste vrouw Alida ten Nuyl, werd te -Deventer
den 20sten October 1645 geboren en ontving in die stad het
eerste onderwijs in de Latijnsche teal. Zijn vader te Leiden beroepen zijnde , zette hij aldaar zijne studien voort en volgde het
voetspoor van dien vader in de beoefening der regten en het
lezen der Grieksche en Latijnsche schrijvers. In het jaar 1668
bezocht hij de hoogescholen te Oxford en Cambridge , maakte
er kennis met Pocock, Pearson en Casaubonus, en
keerde vervolgens naar Leiden terug. Twee jaren later hood
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de stad Deventer hem, den leerstoel van H o g e r s i u s aan ,
maar hij bedankte er voor, ofschoon laatstgenoemde, om hem
te bewegen , aanbood. zijnen post zoo lang te blijven waarnemen , totdat hij zijne reizen zou- geeindigd hebben.
Zich vervolgens naar Frankrijk begevende knoopta hij te
Parijs vriendschap aan met Chapelain, d' H erb el ot, Th even o t en andere vermaarde mannen , en voorzeker zou hij
zich daar lang hebben opgehouden , ware het niet , dat de
dood zijns vaders , in 1671 , hem huiswaarts geroepen had. In
bet volgende jaar vertrok hij in bet gevolg van den Heer
Adriaan Paets, der Staten buitengewonen afgezant , naar
Spanje , reisde van dear naar Italie en hield zich te Toskane
op , waar de groote Cosmus de Medi ci s hem met veel
eerbewijzingen ontving niet alleen , maar hem ook in 1674
els Hoogleeraar te Pisa aanstelde , om de pleats van den geleerden Chimentelli, Hoogleeraar in de regtsgeleerdheid , te
vervullen. Twee jaren nam hij dat arnbt waar , vertrok toen
naar Venetie en Padua , en keerde over Duitschland naar Nederland terug , met oogmerk om , ruim met middelen gezegend ,
zijn leven in geletterde rust door brengen. Hij liet zich ech ter door de Curatoren der Leidsche Hoogeschool in 1679
overhalen den post van Hoogleeraar in de Grieksche taal en
historien aan te nemen , waarbij hem in 1692 , met aanzienlijke verhooging zijner jaarwedde , tevens bet onderwijs in de
welsprekendheid werd opgedragen. Tien jaren later werd bij
ook met den titel van aardrijksbeschrijver (geographus) der
Universiteit vereerd. In alles toonde hij zich een hoogst bekwaarn en geleerd man te zijn , die een wear sieraad der Leidsche
Ithogeschool mag genoemd worden , voor welke instelling hij
veel liefde toonde te bezitten , daar noch eene aanbieding van
de academie 'te Padua , noch eene van Frederik, Hertog
van Sleeswijk om naar Kiel in Holstein te komen , noch eindelijk eene uitnoodiging van de republiek van Venetie , hoe
aannemelijk ook gemaakt , hem kon doen besluiten zijn geliefd
Leiden te verlaten, Hij bleef er dan ook , met grooten roem ,
werkzaam tot aan zijnen dood, die den 2lsten October (volgens anderen den 12den of den 15den van die maand) 1716
pleats bad, nadat hij eene maand te voren eene geliefde dochter door den dood verloren bad, welk verlies hij zich zeer
had aangetrokken. Hij was gehuwd in Mei 1680 met Anna
van Vredenburch, bij wie hij twee zonen naliet , die beide
volgen. Zijne afbeelding ziet het Licht.
Ofschoon Gronovius zich door zijne geschriften en lessen een grooten naani gemaakt heeft en de hem door mannen
als Graevius en anderen toegezwaaide lof ten voile verdiende,
evenaarde hij nogtans zijnen vader niet. En , was deze om zijne
beminnelijke zedigheid en gematigdheid algemeen geacht , de
zoon daarentegen haalde zich door hitterheid en scherpheid in
zijne geschriften veler vijandschap op den hall. Zij zijn getiteld:
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Aurelii Theodo8ii Macrobii Opera, cum notis h. Pontani,
I. Meur8ii , Jac. Gronovii , Lugd. Bat. 1670. 8°. 2 vol. ; Londin. 1694. 8°.
Polybii Lycortae F. Meialopolitani Historiarum libri qui
supersuvt , graece et latine , interprete Isaac° Casaubono Jacobus Gronovius recensuit, ac sua8 et Variorum nota8 acljecit,
Amst. 1670. 8°. 5 vol. ; Lipsiae 1764 8°. 3 vol.
C. C. Taciti Opera quae extant cum variorum commentariis
ex recensione et cum notis J. Gronovii curante Abr. Gronovio,
2 torn. Amst. 1672. 8°. 2 tom.; ibid. 1685. 8°. 2 torn.;
et Traj. 1721. 4°.
Supplementum lacunarum in .zlenea Tacito , Dione Casio et
Arriano, Lugd. Bat. 1ek,75. 8°.
Dissertationes .Epistolicae, Amst. 1678. 8°.
Bpistolae ad T. Livii loca geographica, Amst. 1678. 8°.
Fragmentum Stephani Byzantini Grammatici, _de Dodone,
cum triplici nupera Latina versione et academici8 exercitationibus J. Gronovii, Lugd. Bat. 1681. 4°.
Henrici Valesii notae et animadversione8 in Harpocrationem,
et Philippi 11Iaus8aci notas , Lugd. Bat. 1682. 4°.
.Exercilationes academicae de pernicie et cam Judae proditoris , Lugd. Bat. 1683. 4°.; ibid. 1702. 4°.
Castigatione8 ad Paraphrasin Graecam Enchiridii .Epicteti ,
ex codice Mediteo , Delpb. 1683. 8".
Dissertatio de origine Romuli, Lugd. Bat. 1684. 8°.
Gemmae et sculpturae antiquae , depictae a Leonardo Augustino Senensi , addita earum enarratione , in Latinum versa
a I. Gronovio , Amst. 1684. 4°. Franeq. 1699.
Pomponii Melae libri III de situ orbis , recensiti ft notis
illustrati, Lugd. Bat. 1685. 8°.
Lugd. Bat.
.Responsio ad cavillationes Raphaeli8 Fabretta,
1685. 8°.
Epistola ad J. G. Graevium de Pallacopa , ubi descriptio
eju8, ab Arriano facta , liberatur ab. Is.
Vona frustrationibus , Lugd. Bat. 1686. 8°.
Notae ad Lucianum, Amst. (1686) 8°. 2 vol.
Epistola de argutiolis Isaci Vossii , 168 7. 8 °.
Variae Lectiones et notae in Stephanum Byzantinum de
Urbibus , Lugd. Bat. 1688. fol.
Cebetis Thebani ta6ulae Graece et Latine , cum notis et emendationibus , Amst. 1689. 8°.
Oratio de incrementis orbis Lugduni et appellatione eju8dem ,
Lugd. Bat. 1689. fol.; ibid. 1696. fol.
Memoria Natalis XXXIX Serenissimi Regis Wilhelmi,quem
Lugd. Bat. 1689.
primum in Regia purpura vidit celebravitque
fol.
Oratio de expeditione Hibernica , Lugd. Bat. 1690. fol.
ilkelmi Britanniarum Regis
Felix adventus in Bataviam
etc. Lugd. Bat. 1691. fol.
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Panegyricum 8erenitati Hiemis et conventui Potentissimorum
ac Casissimorum Principum Hagae- Comitis celebrato dicatum, et ex auctoritate Illustrissimorum Curatorum et Consulum
scriptum ab Jac. Gronovio , Lugd. Bat. 1692. fol.
Tullii Ciceronis Opera, quae exstant , cum inteyris notis
Gronovii , adjectis ejusdem notis ,
Jani Gruteri , ex recensione
Lugd. Bat. 1692. 4°: 4 vol.
Ammiani Marcellini quae super,9unt, ex emendatione et cum
notis Fred. Lindenbrogii et Henr. Hadrianique Valesiorum, recognita et notis illustrata ab. Jac. Gronovio , Lugd. Bat. 1693.
fol. et . 4`) ; Lipsiae 1773. 8°.
Lugd.
De Icuncula Smetiana quam Harpocratem indigitarunt,
Bat. 1693. 4°.
Geographia Antigua, hoc est , Scylacis Periplus Maris Mediterranei , Anonymi Perz:plus Maeotidis Paludis et Ponti Euxini ;
Agathemeri Hypotosis Geographiae. amnia Graeco-Latina. inonotis Is. 17088ii
nymi Expositio Maus mundi Latina. Cum
Iac. .Palmerii, Samuelis Tennulli: edente J. Gronovio , cujus
accedunt emendationes, Lugd. Bat. 1694. 40.
Memoria Cossoniana hoc est D. Cossonii vita. Accedunt
Monumentum Ancyranurn aliaegue Inscriptiones Graec. et Latin.
cum notis , Lugd. Bat. 1695. 4..
Abrahami Gorlaei Dactyliotheca, cum explicationiOus Gronovii, Lugd. Bat. 1695. 4°.
Ilarpocrationis de Vocibus liber , cum notis et observationibus. Subjuncta diatribe H. Stephani ad locos Isocrateos, Lugd.
Bat. 1696. 4°.
Lugd.
J. Rycquius de Capitolio Romano , cum notis Gronovii ,
Bat. 1696. 8.
Amst. 1696. 8 0.
Q. Curtius , cum Gronovii et variorum notis ,
Ad Dominum Jacobem Baronem de Wassenaar et Duyvenvoorde etc. Allocutio de duobus in Duyvenvoordense praetoriunz
receptis lapidibus , Lugd. Bat. 1696. 40; ibid. 1703. 40.
alerii Harpocrationis de Vocibus liber graece, cum notis
et observationibus Jacobi Gronovii , Lugd. Bat. 1696. 4°.
Thesaurus Graecarum Antiguitatum , Lngd Bat. 1697-1702.
fol. c. fig. 13 vol.
Mazzethoni Egyptii 4postelesmaticorum Libri VI ; nuns primum e bibliotheca Medicea eruti cura J. Gronovii, qui etiarn
Latine vertit ac notis adjecit , Lugd. Bat. 1698. 4°.
Suetonius , a Salmasio recensitus , cum emendationibus Gronovii , Lugd. Bat. 1698. 12 0.
Appendix ad Geographiam .dntiquam , qua continetur Examen
ex
Dissertationis Dodwellianae de Scylacis aetate , et excerptum
.Ephoero , antiquo Historiarum Scriptore, Lugd. Bat. 1699.4°.
Pietas ultima dicademiae Lugduno-Batavae , circa Wilhelmum
III, Bataviae Gubernatorem, Lugd. Bat. 1702. fol.
Notitia et illusetratio dissertationie nuperae de morte Judge
etc. Lugd. Bat. 1703. 40.
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Phaedri Fabulae, cum J. Fr. Gronovii et J. Gronovii notis,
et Nicolai Diepontini collectaneis, Lugd. Bat. 1703. 80.
Arriani Expeditio Alexandri libri VII, et hictoria Indica ,
4raece, cum Bonay. Vulcanii interpretatione Latina , opera Jac.
Gronovii, Lugd. Bat. 1704. fol.
M. Minucii Felicic Octavius , cum notis variorum ex recensione Jacobi Gronovii, Lugd. Bat. 1709. 80.
Infamia emendationum in Menandri .Reliquiac , nupere editarum , Lugd. Bat. 1710. 120.
Decreta Romana et Asiatica pro Judaeic ad cultum divinum
per Asiae .Minoric urbec secure obeundum , a Iosepho collecta
in libr. XIV Archaeologiae, sed male interversa et punctata in
publicam lucem restituta. Accedunt Suidae aliquot loca, a vitas
purgata a ef. Gronovio , Lugd. Bat. 1712. 80.
Ludibria malevola Clerici, vel proccriptio pravae mercis ac
mentis pravissimae , quanz exponit in Minucio Felice Joan. Olericus, Tom. XXIV Bibliothecae Selectae, Lugd. Bat. 1712. 80.
Recensio brevis Mutilationum , quas patitur Suidas in editione
nupera Cantabrigiae anni ] 7 0 5 , ubi varia ejus Auctoric loca,
Lugd.
perperam intellecta , illustrantur , emendantur et supplentur ,
Bat. 1713. go.
Severi Sancti, id est , Endeleichii Rhetoric de Mortibuc Boum
Carmen , ab Elia Veneto et Petro Pithoeo servatum , cunt notis
Joh. Weitzii et Wolfgan,gi Seberi , Lugd. Bat. 1715. 8..
Herodoti Halicarnassii Historiarum libri IX, Graece et Latine , cum interpretatione Laurentii Vallae , ex Codice Mediceo,
cum notis J. Gronovii Lugd. Bat. 1715. fol.
Catalogue librorunt tam impressorum quam manuscriptorum
Bibliothecae Publicae Universitatis Lugduno-Batavae. Cura et
opera Wolferdi Senguerdii , Jacobi Gronovii et Joannis Heyman , Lugd. Bat. 1716. fol.
G r on o v i u s vervaardigde korte aanteekeningen van zijn
verblijf in 1671 tot 1674 in Engeland , Frankrijk , Spanje en
Italie , die nog te Leiden voorhanden zijn.
Zie Boekz. der gel. wereld , 1716. b. bl. 543-547; Pars , Naamrol,
bl. 5, 166, 330, 407 , 408, 438, 447; Hoogstraten, Woordenb.;
Luis:cius, Woordenb.; Saxe, Onom. lit. T. V. p. 178, 184, 613;
Kok, Vaderl. Woordenb. ; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche lloogesch. D. I. bl. 232, 239, 250, 254, 256, 241, 302, Toev. en Bijl.
bl. 153, 154; van Kampen, Geschied. der Lett. en Wetensch. in
Ned. D. I. bl. 408, 409, 415, D. II. bl. 42; Collot d' Es cury ,
roem , D. IV. Aant. bl. 183 ; Muller; Cat. van Portrett. ; Han1857.
del. der fatal. Verg. van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leid.
bl. 62, 1858, bl. 71; Cat. des livres de la Biblioth. de M. P..4.Bolongaro-Crevenna, No. 405, 3019, 5225, 5226, 6054, 6055, 6086, 6118,
6119, 6345, 6346, 6630, 7199, en andere boeken-catalogi.
GRONOVIUS (LAURENTIUS THEODORUS) broeder van den
voorgaande en te Leiden geboren. Van hem, die niet moet
verward worden met een anderen afstammeling uit zijn beroemd
geslacht en even oh hij genaamd , zijn weinig levensbijzonder-
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heden bekend. Hij werd te Leiden doctor in de regten, reisde
tot tweemalen naar Italie en hield zich op zijnen laatsten
togt eenigen tijd te Venetic op. Blijkens zijn reisjournaal ,
waarvan het handschrift op de Koninklijke Bibliotheek te
's Hage berust , had zijne eerste reis van 1679 tot 1682 en
de tweede van 1693 tot 1694 plaats. Hij heeft te Deventer
gewoond en moet op niet gevorderden leeftijd overleden zijn,
na zich als een kundig regtsgeleerde en oudheidkenner, , door
de volgende werken te hebben bekend gemaakt :
Emendationes Pandectarum jaxta florentinum exemplar emendatarum , Lugd. Bat. 1685. 8° ; een met aanteekeningen -van
F ran ciscus Caro lus Conra di vermeerderde herdruk verscheen te Halle 1730. 8°.
Marmorea basis colossi Tiberio Caesari erecti ob civitates
Asiae restitutas, Lugd. Bat. 1697. 8°. ; ibid. 1720. 8°.
Zie Saxe, Onom. literar. T. V p. 340 ; Biograph. univers. T. IX
p. 68 ; de Jon ge, Nederl. en Venetic bl. 398.
GRONOVIUS (JOHANNES FREDERICUS) zoon van J a c ob u s G r o n o vi us voornoemd , werd te Leiden den 10den
Maart 1690 geboren, studeerde en promoveerde er in de ge.
neeskunde , was er in 1729 , 1730 en 1742 lid van den Raad
van veertigen , in 1725 , 1727 en 1747 schepen en in 1757
Burgemeester. Hij overleed in 1760 en was gehuwd 1. met
Margaretha Christina Trigland, bij wie hij eene dochter
verwekte, en 20 met Johanna Susanna Alensoon, bij
wie hij een zoon Laurentius Theo dorus had, die mede
volgt. Hij beoefende met goed gevolg de natuurkunde , voornamelijk de plantenkunde , en schreef :
Disintatio Camphorae historian exhibens, Lugd. Bat, 1715. 4°.
Fly ,a Virginica exhibens Plantas quas Joh. Clayton in
observavit atgue collegit. .Easdem methodo sexuali dispo81
Joh. Fred. Gronovius , Lugd. Bat. 1739 , 1743. 8°. 2 vol.
Index suppellectilis Lapideae , pant collegit , in classes et ordines digessit , etc. Joh. Fred. Gronovius, Lugd. Bat. 1750. 80.
Flora Orientalis siva Recensio Plantarum quas Leonhardus
.Rauwolffus Augustanus in Syrio , Arabia , Mesopotamia, Babylonia , Assyria , Armenia et Judaea crescentes observavit et
collegit , methodo sexuali disposuit , synonymis illustravit , etc.
Joh. Fred. Gronovius , Lugd. Bat. 1755. 8°.
Onder het opschrift van Pisces Belgii gaf hij in de Acta
Upsaliensia 1744-1750 p. 36 eene lijst van in onze wateren
zwemmende visschen ; die hij naderhand nog met een bij voegsel vermeerderde. In dezelfde Acta van 1740 heeft hij den
visch, die onze visschers aan zee gewoon zijn den Schelvischduivel te noemen , en aan welken hij den naam van Cottus
gaf, natuurkundig beschreven.
,

Zie Biography. univ. T. IX. p. 68; Col lot d' Es eu r y , Roll. roem,
D. VII. bl. 234, 235 ; Catal. des livres de .111. P. A. Bokngaro-Crevenna, No. 2163 , 2329 , 2347 , 2348 ; uit particuliere berigten aangevuld.
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GRONOVIUS (ABRAHAM), broeder van den voorgaande ,
werd te Leiden den 24sten Junij 1695 geboren , studeerde en pro moveerde er in de regten en werd in 1741 tot Bibliothecaris
der Leidsche Hoogeschool aangesteld. Op tachtigjarigen leeftijd werd hij aan de wetenschap tot hare groote schade ontrukt , den 18den Augustus 1775 te Leiden overlijdende. Hij
was gehuwd met Dorothea Wynanda van Asch van
ij c k , en na zijn dood ging een groot deel zijner aanzienlijke boekerij , gedeeltelijk bestaande uit de verzamelingen van
zijnen beroemden vader en grootvader,, in die van de Leidsche
Akadernie over. Hij volgde beider voorbeeld door de uitgave
van verscheidene Grieksche en Latijnsche schrijvers. Deze zijn ,
behalve de reeds by het artikel van ziinen vader genoemde
Opera C. C. Taciti , getiteld :
Justinus cum notis variorum, curante Ab. Gronovio
Lugd.
Bat. 1719. 80. 3 vol. , ibid. 1760 80. 2 vol.
Pomponii Melae de Situ Orbis libri tre8 , cum notis variorum. Curante Ab. Gronovio ,
Lugd. Bat. 1722. 80. 2 vol. ;
ibid. 1743. 120. ; 1748. 80. 2 vol.
Cl. Aeliani Variae Historiae graece , cum versione Asti
Vulteji et notis variorum , cura et cum notis Ab. Gronovil ,
Lugd. Bat. 1731. 40. 2 vol.
Varia Geographica , Lugd. Bat. 1739. 8°.
Aeliani de Natura Anirnaliurn libri XVII. cum animadversionibus Conradi Gesneri et Danieli Wilhelmi Trilleri, curante
A. Gronovio , qui et 8uas adnotationes adjecit. Graece et Latine, Londini 1744. 4°. 2 vol. ; Lugd. Batay. 1759. 80. ibid.
1760. 8°. 2 vol.
Dissertatio ad quatuor fragmenta , quae ex Aelii Marciani primo
Regularum libro in Pandectis supersunt , Lugd. Btt. 1759. 4°.

Zie Boekx. der gel. wereld 1721 a. bl._ 142-155 ; Saxe, Onom.
liter. T. VI. p. 313, 314; van Kampen, Bekn. Geschied. der Lett.
en Wetensch. in Ned. D. II. bl. 262 ; Catal. des livres de la bibliotheque de P. A. Bolongaro-Crevenna, No. 2395, 5729, 5730, 5845,
5846, 6778; Bjornstahl, .Reize door Europa, D. V. bl. 390, 391;
Biograph. univers. T. IX. p. 68 ; Siegenbeek, Geschied. der Leidsche Hoogesch. 1). I. bl. 272, D. II. bl. 50, 53 , Toev. en Bijl. bl.
280 ; nit particuliere berigten aangevuld.

GRONOVIUS (LAURENTIUS THRODORUS), Z0011 van Dr. Johannes Fredericus Gronovius voornoemd en van diens
tweede vrou'v Johanna Susanna Alensoon, werd te
Leiden in 1730 geboren , studeerde en promoveerde er in de
regtsgeleerdheid en werd er ook tot Raadsheer en Schepen
benoemd. Als natuur en plantkundige onderscheidde hij zich
zoozeer, dat de Koninklijke Londensche , Bazelsche en Haarlemsche Maatschappijen der Wetenschappen hem het lidmaatschap aanboden. Meerdere bijzonderbeden zijn er niet van
hem bekend. Zijn sterfjaar wordt verschillend , in 1777 of
1778 , opgegeven.
-
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Van zijne hand zien de volgende werken het licht:
Museum Ichthyologicuin sistens Pisciunz indigenorum et quorundam , exoticorunz , qui in Museo Laur. Theod. Gronovii adservantur , clescriptiones ordine systentatico , Lugd. Bat. 1754. fol.
Bibliotheca Regni 44nimalis atgue Lapidei , sive recensio auctorum et librorum qui de regno aninzali et lapidPo tractant , opera
Laurentii Theodori Gronovii , Lugd. Bat. 1760, 8°.
Bibliotheca Botanica , sive catalogue auctorunt et librorum ,
qui de re botonica , de re rustica , etc. tractant , digestus a Jo.
Franc. Seguierio. Accessit Bibliotheca Botanica JJo. Ant. Bumaldi , seu potius Ovidii Montalbani , nec non auctuariunz in
Lugd.
bibliothecam Seguierii opera Laurentii Theodori Gronovii,
Bat. 1760. 4°.
A. Russel , Naauwkeurige en Natuurlifke Beschrijving van
de stad .dleppo en van derzelver Ornmelanden enz. uyt het EnLeid.
gels vertaald door Mr. Laurens Theodorus Gronovius ,
1762. 8°. met pl.
Zoophylacium Gronovianum , exhibens aninzalia guadrupedia ,
amphibia , insecta , etc. fasciculi III , Lugd. Bat. 1763 , 1781 ,
3 tom. fol. cum fig.
aC. Plinii Secundi Historiae Naturalis liber nonus de
, ex recensione et cum commentariis Laur. Theod.
tilium
Gronovii , Lugd. Bat. 1778. go.
Zie Boekz. der gel. wereld, 1778. b. bl. 333 , 334; Catal. des livres
No. 2128 , 2479 , 7049 ,
de la biblzoth. de P. J. Bolongaro- Crevenna ,
7050; Biograph. univers. T. IX. p. 68; Collot d' Escury, Holt.
mem, D. VII. bl. 235; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned.
Letterk. te Leid. D. II. bl. 428.

GRONS (ADRIANtis) studeerde in 1689 te Franeker en
promoveerde er met veel lof in de regten. Vervolgens tot bijzitter
en mederegter van Wonseradeel benoemd , verwierf hij den naam
van een uitstekend regtsgeleerde , die door den ganschen omtrek geraadpleegd werd. Hij bewoonde de zate Grons en was
bekend om zijn groote achteloosheid in zijne kleeding. Door
geschriften heeft hij zich , voor zoover wij weten , niet bekend
gemaakt. Hij stierf den 14den Junij 1726 en nerd te Burgwerd begraven. Zijne vrouw heette IJ tj e Bu w a l d a en hij verwekte bij hair , on der andere kinderen, twee zonen van groote
hoop , beiden als student in de regten overleden.
Zie Halbertsma, Guide aan Gysb. japiks,

D. II. bl. 349 , 350.

GRONSFELD-DIEPENBROEK (BERTR AM FILIP SIGHMOND ALBRECHT Graaf vAN) , Heer van Wijngaarden en

Ruigbroek , werd , in het jaar 1747 , door de Staten van Holland als afgezant gezonden naar het Hof van Berlijn , om het
gedrag der Staten- Generaal , met opzigt tot Frankrijk , te verdedigen , en om tevens , ware het mogelijk , den Koning van
Pruissen nader te verbinden aan de belangen van onzen staat ,
Met bekwaamheid en trouw kweet hij zich van zijnen pligt.
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Als lid der edelen van Holland werd hij , op voordragt van
den Prins van Oranje , aangesteld tot Slotvoogd van het kasteel
te Muiden , en tot Baljuw en Dijkgraaf van Naarden en Gooiland , mitsgaders tot Hoofdschout van Weesp en WeesperKarspel en Hoog-Bijlmer. Als lid van den Raad ter Admiraliteit te Amsterdam nam hij den 25sten Junij 1761 zitting ,
nadat hij ongeveer 1759 van zijn gezantschap naar Berlijn
was teruggekeerd. Hij maakte zich daarna jegens de weduwe
van W ill e m IV bijzonder verdienstelijk , door met Onno
Zwier van Ha ren de bedoelingen van de Hertog van
Brunswijk tegen te werken.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist. D. XX. bl. 174 ; Stuart, Vaderl.
Hist. D. II. bl. 26 ; Kok, Vaderl. Woordenb.

GRONSVELD (JonAN) of Groensveld, werd te 's Gravenhage in 1660 geboren en was een hoogst verdienstelijk
graveur. Zijn werk bestaat in landschappen naar V e r b o o m ,
van Goyen, B e r c h e m en anderen. Teekeningen van zijne
eigene ontwerpen komen zeldzaam voor. Hij gaf een boekje
uit Aliqui Portus getiteld , langwerpig folio , voorstellende 12
stuks Italiaansche zeehavens , naar de teekening van Joha nn e s Lingelbach.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Pad. SchilD. I. bl. 230, I m m er z e el, Lev. en perk. der kunstsch. ;
Kramm, Lee. en Werk. der Kunstsch.

derk.

GRONSVELD (AREND VAN). Zie GROENSVELT (A.RNOLT VAN).

GROOFF (JAcosus) word in 1780 geboren en tot Roomsch
Katholijk Priester opgeleid. In 1825 als Pastoor in de kolonie Suriname aangesteld , ter standplaats Paramaribo , wijdde
hij zich geheel aan de belangen en het welzijn van anderen.
Hij stichtte in 1835 en 1842 twee .godshuizen , het eene te
Paramaribo , bet andere aan de zeekust. Maar bijzonder verdienstelijk maakte hij zich door de edele zelfopoffering waarmede
hij zich het lot der slaven, in het bijzonder der zoodanigen , die
ten getale van ruim vier honderd op het etablissement Batavia wegens melaatschheid verpleegd werden , aantrok. Daar
was het tooneel zijner menschenliefde. Hij leefde te midden
dier ongelukkigen , door de afgrijselijkste der ziekten aangetast ; vreesde de besmetting niet ; stond hen in hunne ellende
bij ; gaf hun troost en bemoedigde hen. Zijne benoeming tot
Apostolisch Vicaris en Pastoor te Batavia , op bet eiland Java ,
met den titel van Bisschop van Canea , in partibus infidelium ,
was een wel verdiende belooning voor hetgeen door hem was
verrigt. In Oost- Indio aangekomen , was zijn verblijf daar van
korten duur. Zich beijverende om de geestelijken onder de
kerkelijke tucht te brengen en orde en godsvrucht onder hen
te doen plaats hebben , werd hij niet alleen .tegengewerkt ,
maar ook bij den Gouverneur-Generaal van Indio in zulk een
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ongunstig daglicht gesteld , dat deze , oordeelende (lat . G r o o ff
te kort kwara in de erkenning van het openbaar gezag, en dat
hij kerkelijke daden pleegde strijdig met de koloniale regerinas
beginselen hem bij een zeer gemotiveerd besluit van den 19(ren
Januarij 1846 , hetwelk in de Javasche Courant bekend gemaakt
werd , in de uitoefening zijner functien schortste en buiten
Nederlandsch-lndie verwijderde. Deze gebeurtenis , door den
gewezen Gouverneur-Generaal J. J. Roc hus s e n uiteengezet
in zijne : Toelichting en verdediging van eenige daden van zijn
be8tuur in Indie ('s tiage 1853), verwekte natuurlijk veel opzien. G r o o ff gedroeg zich daaronder nogtans met groote gelatenheid en onderwerping. In het moederland teruggekeerd ,
werd hem bij Koninklijk besluit van den 26sten Januarij 1847
zijne vorige standplaats- in Suriname terug gegeven , met behoud
van den Bisschops-titel en der hem op Java toegelegde hoogere inkomsten. Hij vertrok derwaarts den 24sten Mei 1847
met het schip Sophia Maria, en was er nog vijf jaren met
echt christelijke liefde werkzaam , totdat hij op den 29sten
April 1852 tot een hooger leven werd opgeroepen.
Zie Handel. en Geschrift. van het Indisch. Genootsch.
1858. bl.
288 ; Kobus en de Rivecourt, Beknopt Biogr. handwoordenb.

GROOT (JAN) de jonge behaalde in eene eereprijs bij het
Haagsche Dichtgenootschap Kunstliefde $paart geen vlijt, door
het bezingen van de voordeelen van de Christekke God8dienst
voor de burgerlyke maatschappy.
Zie van der Aa, Nieuw Woordenb. van

.

Ned. Dicht.

GROOT (CORNELIS DE). De voorvaderen in de vrouwelijke
linie van dezen en der bier volgende leden van het geslacht
de Groot, reeds voor 1200 als regeringspersonen te Delft
voorkomende , hadden den bijnaam de Groot verkregen ,
omdat door hen uitstekende diensten aan het vaderland bewezen waren. Zij bewoonden eertijds het kasteel Kraaijenburg , tusschen Delft en den Haag gelegen , en begaven zich
vervolgens veiligheidshalve naar eerstgemelde plaats. Onder die
voorvaderen wordt met name genoemd Hugo Groote, die
een zeer vermogend man was en vele gezantschappen bekleed had.
De voorouders in de mannelijke linie , Corn e is genaamd ,
waren edellieden nit Bourgondie afkomstig , die zich in de
Nederlanden hadden nedergezet. Onder hen wordt de zeer
edele Corneille Cornets genoemd , die lid der regering van
Delft was en zich in het huwelijk begaf met vrouwe Er m garde, dochter van Diederik de Groot van Kraaijenburg en van Maria van der Dussen. Deze Diederik
had geene zonen ; en dewijl dus het mannelijk oir van zijn
geslacht met hem zou uitsterven , bedong hij dat de kinderen
door Cornelis Cornets, in diens echt met Ermgarde
verwekt , den naam de Groot zouden dragen. Een zoon uit
29
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dit huwelijk werd dan ook Huig de Groot of H ui g de
Groot van Kraaijenburg genaamd. In 1511 geboren
bekleedde hij vijf malen de waardigheid van Burgemeester der
stad Delft en was door het huwelijk vereenigd , eerst met vrouwe
Maria Wisse, dochter van den Burgemeester Gerrit Wiese
van Haarlem , en daarna met vrouwe E 1 s elinge van Heem skerk, insgelijks uit een oud adelijk geslacht gesproten.
Uit het eerste huwelijk werd eene dochter , M ar i a , geboren en uit het tweede twee zonen , waarvan de oudste C o rn el i s was , aan het hoofd van dit artikel genoemd , en J o ha n
Hugo, die mede volgt.
Cornelis de Gro at dan werd te Delft den 25sten Julij
1546 geboren. Reeds op jeugdigen leeftijd vertoefde hij geruirneri tijd te Parijs , waar hij zich op de wijsbegeerte en de
geschiedenis met vlijt toelegde , en vertrok vervolgens naar
Orleans, waar hij in de regtsgeleerdheid studeerde en waarscbijnlijk den doctoralen graad verwierf. In het vaderland terug
gekeerd werd hij niet alleen door Prins Willem I tot zijnen
requestmeester verheven, hetgeen in dien tijd eene hooge bediening aan het Hof der Prinsen van Oranje was , maar hij had
ook in 1575 een belangrijk deel aan de oprigting der Leidsche
Hoogeschool ; was bij hare inwijding tegenwoordig , en had
zich mede verbonden tot het geven van eenige lessen in de
wijsbegeerte. Eerlang aanvaardde hij echter het hoogleeraarsambt in de regten , hetwelk hem reeds in het jaar 1575 werd
opgedragen , en dat hij met grooten lof bekleedde tot het
jaar 1583 , toen ligchaamszwakte hem hetzelve deed nederleggen. Vier jaren later liet hij zich door Curatoren bewegen ,
om zijne dienst op nieuw aan de Hoogeschool te wijden , en
hij volhardde daarin , met afwijzing van herhaalde aanzoeken ,
om eene plaats in den Hoogen Rand aan te nemen , tot aan
zijn overlijden , dat op de dag zijner geboorte in 1610 plaats
had. Hij was gehuwd met vrouwe Geer tr uid e Uyte nen g,
uit het adelijke geslacht van dien naam gesproten , welk huwelijk echter kinderloos bleef.
C o r n e l i s de Groot wordt een der geleerdste mannen
van zijnen tijd genoemd. Hij was zoowel in de letteren en
wijsbegeerteals in de regtsgeleerdheid ongemeen bedreven.
Zijne gematigdheid , wijsheid en zedigheid veroorzaakten dat
hij meermalen met de waardigheid van Rector der Hoogeschool
bekleed werd. Er zijn geene gedrukte geschriften van hem
bekend , doch hij liet in handschrift de volgende werken na :
Commentaria ad libros guatuor institutionum Juri8 Civilis.
Commentaria ad primam partem sive libros guatuor priores
Digestorum.
Commentaria et observationes Feudaliwn.
liyietatus singularis de diferentiis Feudorum a Feudis Hollandicis.
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Zie: van Bleiswijk, Beschrijv. van Delft , bl. 791; Foppens, Bibl
Belt'. p. 202, die hem verkeerdelijk voor den vader van den vermaarden
Hugo d e Groot hoadt; Alma Academ. Leidensis , p. 76-81; Brandt,
Leven van Hugo de Groot , D. I. bl. 4, 5: Siegenbeek, Geschied.
der Leidsche Hooyesch. D. I. M. 23, 28, 53, 92, Toev. en Big. bl.
52, 53; Luden Hugo de Groot, enz. bl. 1, 2; Jhr. J. P. Cornets
de Groo't, Levensschets van Mr. Pieter de Groot , bl. 7, 8; Delprat,
de allereerste Series Lectionum der Leidsche Hoogeschool in Nieuwe
Reeks der Werk. van de Maatsch. der Nederl. Letterk. le Leid.
D. VII.
St. I. bl. 85.

GROOT (JoHAN HUGO DE) meestal slechts Johan, ook
Janus G r o t i genoemd , was een jonger broeder van den
voorgaande en werd op den huize Kraaijenburg nabij Delft
den 8sten Maart 1554 geboren. Hij studeerde te Douay , en
verwierf aldaar den graad van meester in de vrije kunsten en
van Doctor in de regten. In het vaderland teruggekeerd , werd
hij , in 1589 Schepen en in 1591 Burgemeester van Delft ,
welke waardigheid hij vier achtereenvolgende jaren bekleed
heeft. Hij stond in hoog aanzien bij het Huis van Oranje en
werd gekozen tot Raad van den Graaf Philips van H oh enlo h e, toen deze , in de jongelingsjaren van zijnen zwager
Prins Maurits, een groot aandeel in de zaken van den lande
had. Ook werd hij in 1594 aangesteld tot Curator der Leidsche Hoogeschool , van welke waardigheid hij , om onbekende
reden , omstreeks 1617 afstand deed. Hij overleed den 3den
Mei 1640 en was gehuwd met Alid a Bo r r en van 0 v e rschie en verwekte bij Naar vier zonen , waarvan er twee op
jeugdigen leeftijd stierven , en de beide anderen volgen. Zijne
afbeelding ziet het Licht.
Als Curator der Leidsche Hoogeschool heeft Johan de
Groot zich zeer verdienstelijk gemaakt. Een groot gedeelte
van het lot dier instelling was in zijne handen gesteld. Zijn
warme ijver voor de bevordering der wetenschappen maakte
hem dat vertrouwen ten voile waardig. Tae geleerdste mannen
van zijnen tijd gaven hem eenparigen lof , en de beroemde
L i p s i u s achtte hem zeer hoog ; hield briefwisseling met hem
en schreef hem , onder anderen: "gij bemint de Muzen ; de
Muzen beminnen u , en zullen u blyven beminnen, en ik met
haar." Als beoefenaar der Latijnsche en Nederduitsche dichtkunst deed hij zich kennen ; in de eerste taal door een paar
gedichten , die in de Poemata van zijn zoon Hugo en in de
Deliciae Poeticae van L. van S a n t e n (Fascier VIII) voorkomen , en in de tweede door eenige verzen in de Overgebleven
Rilmstukken van en op J. H. IF. en P. de Groot , in 1722
te Delft gedrukt.
Zie: Brandt, Leven van Huig de Groot , D. I. bl. 5, 7, 20, D.
II. bl. 272 ; Witsen Geysbeek, IVoordenh. van Ned. Diehl. ; Siebl. 6, 7;
genbeek, Geschied. der Leidsche Hoogesch. Toev. en Bijl.
Luden, Hugo de Groot, any. bl. 2, 3; Jhr. Cornets de Groot,
29*
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Levensschets van Mr. Pieter de Groot ,
Portrett.

bl. 8, 9; Muller, Cat. van

GROOT (HuGo DE) , zoon van den voorgaande , zag op
den 10den April 1583 te Delft het eerste levenslicht. Zijne
voortreffelijke ouders lieten geene middelen onbeproefd om
den veel belovenden knaap te vormen en te ontwikkelen. Die
ontwikkeling had dan ook zoo snel plaats , dat hij reeds op
zijn achtste jaar Elepien in de Latijnsche taal vervaardigde ,
die nog wel het kenmerk droegen zijner jongheid, maar die
reeds door zijnen vader en anderen als voorboden der toekomst werden aangezien.
Om hem tot godvruchtigheid op te leiden en onderwijs te
doen geven in de gronden van den Christelijken godsdienst ,
werd de Groot naar den Haag gezonden , ter inwoning bij
den vermaarden Uytenbogaert, waardoor in hem al vroeg
de zaden gelegd werden eener godsdienstige denkwijze , die
later eenen belangrijken invloed op zijn lot zou uitoefenen.
Nog voor het bereiken van zijn twaalfde jaar vertrok d e
Groot naar de Leidsche Hoogeschool , waar hij om zijne
jeugdige jaren bij den geleerden Fran ciscus Juni u s inwoonde , waar D o u s a hem bij zijne komst met een Latijnsch
gedicht begroette , en waar hij onder anderen de lessen hoorde
van den grooten Josephus Sc al iger, in wien hij weldra
niet alleen zijn leermeester , maar ook zijn vriend naogt begroeten.
Drie jaren ongeveer vertoefde d e Groot aan de Leidsche
Hoogeschool. In 1597, bet laatste jaar van zijn verblijf aldaar
verdedigde hij openlijk verscheidene wiskundige, wijsgeerige
en regtsgeleerde stellingen , waardoor hij zich eene algemeene
toejuiching verwierf, en men , als het ware , uitdrukkingen te
kort kwana , om de bewondering over den jeugdigen geleerde
naar verdienste te kennen te geven.
In 1598 vergezelde hij den advokaat van Holland , Johan
van Oldenbarnevelt, naar Frankrijk , werwaarts deze met
Justinus van Nassau aan Koning Hendrik IV gezonden was , om hem te bewegen den oorlog tegen Spanje vol te
houden. DAL- was de reeds door zoo velen geprezen naam
van de Groot niet onbekend, en aan zijnen vooruitsnellenden roem had hij de vriendelijke ontvangst te danken , die
hem te beurt viel. De 1-leer de Buzenval, gezant van H e nd r i k IV bij de Staten , stelde hem aan den Koning voor , door
wien hij minzaam ontvangen werd , en die hem , ten blijke
zijner hooge toegenegenheid , net zijne , aan eenen gouden
keten hangende beeldtenis , beschonk.
Te Orleans tot Doctor in de regten bevorderd , keerde de
Groot in het vaderland terug , en gaf in de pleitzaal verscheidene proeven van zijne regtskunde ; en reeds in 1599 zag
van hem eene nieuwe uitgave van Mar t i a n u s Capella het
licht , waarmede hij de wereld verbaasde , aller verwachting
overtrof , en die , door S c a 1 i g e r met een gedicht vereerd ,
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den beroemden Thuanus noopte den schrijver zijne vriendschap
te schenken , die alleen door den dood kon verbroken worden.
Ook voor anderen arbeid vielen aan d e Groot de loftuitingen der geleerden in ruime mate ten deel. Ons bestek
laat echter niet toe afzonderlijk van elk zijner geschriften te
gewagen , en te vermelden hoe zijn roem al meer en meer
steeg. Hij bleef intusschen de regtsgeleerde praktijk uitoefenen , die aan een man als hij minder behagen kon , maar
aan welks voortreffelijk waarnemen hij weldra zijne verheffing tot Advokaat — fiskaal yap den Hove van Holland ,
Zeeland en West-Friesland te danken had. Hij ontving te
gelijkertijd een bewijs van het op prijs stellen zijner verdiensten , daar de Staten hem , met voorbijgang van andere beroemde mededingers naar dien post , tot 's lands historieschrijver aanstelden.
In hoeverre d e G r o o t aan de verwachting der Staten ten
aanzien der laatstgenoemde betrekking , beantwoord heeft , zullen wij bier niet aantoonen. In het bekleeden van den eerstgenoemden post ontving hij, om zijne voorzigtigheid en eerlijkheid alter goedkeuring. In 1613 werd hij evenwel tot eenen
anderen werkkring geroepen , die namelijk van Pensionaris
van Rotterdam , welk ambt door den dood van Eli as van
Old enbarn e v e l t was open gevallen. Hij nam het aan onder voorwaarde van niet naar willekeur door den Magistraat
der stad te sullen kunnen worden afgezet; eene voorzigtigheidsmaatregel van de Gro ot , die wel vooruit zag wat het
gevolg zou zijn van de reeds toen gevoerde kerkelijke geschillen.
In het jaar van zijne aanstelling tot Pensionaris van Rotterdam , werd hij naar Engeland gezonden , om de zwevende
geschillen tusschen dat rijk en ons land wegens den koophandel op Indi6 ontstaan, ware het mogelijk , te vereffenen.
Zijn geschrift over de Vrije Zee, reeds in 1609 uitgegeven,
gaf tot die zending groote aanleiding. Zij viel ten onzen voordeele uit , en hij had het genoegen verschillende blijken van
genegenheid en achting van Koning Jacobus I te ontvangen , en tijdens zijn verblijf in Engeland vriendschap aan te
knoopen met den vermaarden Is age C as aub o n us.
In het vaderland teruggekeerd , waren de kerkelijke twisten
tot eene belangrijke hoogte gestegen. Wij onthouden ons hier
kortsheidshalve daarover uit te wijden. De Groot, die reeds
door een gedicht op den dood van A r m i n i u s getoond had
dat hij diens gevoelens deelde , werd er in medesleept , en het
gevolg er van was , dat hij op den 29sten Augustus 1618 met
Johan van Oldenbarnevelt en Rombout Hoogerb e e t s , zonder eenige aanklagt, zonder eenigen vorm, zonder
eenig regt , ten gevolge van een besluit van sommige leden
der Staten-Generaal , gevangen genomen werd. Daar het ons
genoeg is de feiten aan te wijzen , gaan wij de bijzonderheden
er van , die trouwens genoeg bekend zijn , stilzwijgend voorbij.
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Wij treden ook niet in beschouwingen over het onregt de
Groot aangedaan ; over de gehoudene verhooren , en ook
niet over de onwettigheid der tegen hem ingebragte beschuldigingen. Het verhaal van dat alles , hoogst belangrijk tot in
de kleinste bijzonderheden toe , is elders uitvoerig te lezen.
Genoeg; Oldenbarnevelt's hoofd viel, en de Groot,
die uit naam der Staten van Holland voor de Remonstranten
gesproken , de vrijheid van godsdienst verdedigd en tegen
de Nationale Synode te Dordrecht geschreven had, werd dat
alles toegerekend als daden tegen de godsdienst en den vrede
en van den laude , hij met verbeurdverklaring zijner goederen
tot eene levenslange gevangenis veroordeeld.
Loevestein was de plaats werwaarts de G r o o t en Ho o g e rb e e t s, den 5den Junij 1619 , onder eene begeleiding van vijf
en twintig soldaten , gevankelijk vervoerd werden. De vrouw
van de Groot, Maria van Reygersbergh, met welke
hij in 1608 gehuwd was, en die , ondanks haar smeeken , gedurende den langen loop van het proces , niet bij hem was
toegelaten , bezocht hem daar met hare kinderen , en mogt
dan weder onverhinderd de gevangenis verlaten. Weldra werd
haar dit verboden en aangezegd dat zij wel in het kasteel
komen, maar daaruit niet meer vertrekken mogt. Zij koos
alzoo ter liefde van haren echtgenoot met hem eene vrijwillige
gevangenschap , en verkreeg later met veel moeite verlof, om
wekelijks tweemaal het kasteel te verlaten.
Wij zullen den edelen balling in Laevestein's kerker niet
volgen. Ten prooi aan de kwellende bepalingen van eenen
laaghartigen slotvoogd , van zijne vrijheid beroofd en ook van
de hoop , om die nog eenmaal terug te erlangen , vond hij
troost in het bewustzijn zijner onschuld , opbeuring in zijne
gade en kinderen , uitspanning in zijne studien, gelatenheid
in zijnen God.
Er zou eater eenmaal uitkomst komen. Was dit al langs
den weg der wetten onmogelijk , het vernuft zijner edele en
schrandere gade zou daar te eeniger tijd in voorzien. De ontvlugting van Hugo de Groot op den 22sten Maart 1621
uit den Loevesteinschen kerker , door middel eener boekenkist, is over bekend , en het verhaal daarvan is in allerlei vormen , zoo in proza als in poezy elders te lezen. Wij treden
alzoo ook hier niet in bijzonderheden. Dank zij de boekenkist van Erpeni u s, de schranderheid van Maria van Re ygersbergh, de afwezigheid van den slotvoogd van het
kasteel, de trouwe pulp van de Groot 's dienstbode , E 1 sj e
van Hduweningen, den bijstand van Datselaar en zijne
gade , maar boven al de zorg der Voorzienigheid , die de lotgevallen der menschen bepaald en de beraadslagingen der
boozen verijdeld , de Groot ontkwam.
Als een metselaar vermomd kwam hij veilig te Waalwijk en
tegen den volgenden dag met rijtuig te Antwerpen. Daar vond
,
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hij bij den voormaligen leeraar van Rotterdam , NikoIaas
Grevinchoven, en bij Thomas Erpenius, een vriendelijk en gul onthaal , en van daar schreef hij den 23sten
Maart aan de Staten-Generaal eenen brief, onder andere inhoudende bet verzoek om zijne vrouw en kinderen in vrijheid to
doen stellen. Eerstgenoemde was na het ontvlugten van d e
Groot naauwer bewaakt , doch had reeds den 5den April een
verzoekschrift om hare vrijlating aan de Staten-Generaal laten
indienen. De prins en de meerderheid der Staten konden dat
verzoek niet weigeren , terwijl hare schranderheid algemeen
geroemd en door de dichters bezongen werd. Den 7den April
werd zij uit den kerker ontslagen , doch kw_ am niet dan in
den herfst bij haren echtgenoot.
Deze had zich intusschen naar Parijs begeven en was daar
wel ontvangen. De Hollandsche gezant poogde hem het verblijf aldaar te ontzeggen , doch deze lage poging mislukte en,
hij kon alleen door logenachtige geruchten de Groot krenken en verspreiden dat deze aan de Staten vergiffenis wegens
zijne vlugt verzocht had. Andere onaangenaamheden bejegenden den edelen balling daarenboven , maar hij werd er voor
schadeloos gesteld door een tal van beroemde mannen , die hem
hunne deelneming betuigden en hem met hunne vriendschap
vereerden. Intussehen was zijne toestand in e'en woord kommervol , daar hij , bij gebrek aan de noodige middelen , geene
geldelijke ondersteuning vond van anderen. In Januarij 1622
werd hij den Fransichen vorst , L o d e w ij k XIII, die lang van
verwijderd was geweest , voorgesteld en nu werd hem ,
op aandrang van den Prins van Conde en van den kanselier
de Vic, een pensioen van drie duizend livres toegelegd. Niet
zonder moeite echter ontving hij de toem estane bezoldiging,
t'
wegens den slechten toestand van Frankrijks
finantien, Hij
was intusschen op de verdediging van zijne eer bedacht geweest en had zijne Apologie zamengesteld , die weldra in het
Latijn, het Fransch en het Hollandsch het Licht zag. De Staten
trachten de verspreiding er van heimelijk te voorkomen , en
zonder middelen om de hun toegeworpene beschuldigingen te
wederleggen , traden zij andermaal als regters in hunne eigene
zaak op , noemden openlijk het werk van de Groot eerroovend , verboden het bezit er van aan al de onderdanen der
vereenigde provincien op straffe des doods en verklaarden hem
vogelvrij.
Op Balagni , een kasteel van den president De Meme, in
de nabijheid van Senlis , bragt de Groot stil en eenzaam en
met het zamenstellen van onderscheidene werken , zijnen tijd
door. De benoodigde boeken verkreeg hij van F r an s du Thou,
zoon des historieschrijvers. Hij hield zich echter ook meermalen to Parijs op , ofschoon het hem zwaar viel aldaar zijn
gezin te onderhouden , to meer , omdat , gelijk wij reeds aan merkten , zijn pensioen slecht word uitbetaald. Een en ander
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deed bij hem reeds lang den wensch ontstaan om Frankrijk te
verlaten , waar de haat zijner v ijanden niet ophield hem te
vervolgen. Weldra ir)odzaakten hem de veranderingen aldaar
voorgevallen en het niet meer ontvangen van zijn pensioen
om dien wensch te bevredigen. En nu kwam de zucht naar eigen
vaderland weder boven. De zaken waren ook daar veranderd.
Prins Maurits was in 1625 overleden en zijn broeder Fr ed e r i k H e n d r i k, beter den Remonstranten gezind , was hem
opgevolgd. Zijn lotgenoot op Loevestein , H o ogerbeets, was
uit den engen kerker, waarin hij zoo lang gesmacht had , ontslagen. De Groot's schoonbroeder, van Reygersbergh,
was lid van den Hoogen Raad geworden , en hij zelf had eindelijk , in 1630 , krachtens zijn regt als burger van Delft ,
zijne goederen terug ontvangen. Dit alles versterkte hen/, in
weerwil van andere min gunstige berigten , in de hoop dat
hij althans zou worden toegelaten en deed hem nog in den
herfst van 1631 besluiten naar Holland te vertrekken, om met
zijne ouders en verdere bloedverwanten en vrienden te beraadslagen wat hem te doen stond. Hij begaf zich het eerst naar
Rotterdam , waar hij wel deelneming , maar geene hulp vond ,
dewi.j1 zijne vrienden uit vrees werden terug gehouden. Te
Delft was het echter beter ; maar de Groot bemerkte wel dat
hij niet slagen zou , en dat zijne veiligheid minstens gevaar
liep. Hij liet het echter aan geene pogingen ontbreken om zich
bier te lande te mogen nederzetten. De Drossaard H o o ft, d'e
Hoogleeraar Gerardus Johannesz. V,ossius en anderen
sprongen . voor hem in den bres , maar de meerderheid der Staten verlangden dat er een besluit tegen hem zou genomen, worden ; ja zelfs verklaarden eenige zich niet eerder met de regering
te bemoeijen , voor zulks geschied was. Hierop werd in December
een bevel uitgevaardigd om zich van de Groot meester te
maken , die zich inmiddels tot het indienen van een verzoekschrift niet had kunnen laten overhalen. Hij wilde niet anders
dan met eer en waardigheid terug keeren. Intusschen pakten
de onweerswolken zich meer en meer boven zijn hoofd te zamen , en toen op den 10den Maart 1632 de Staten een som
van twee duizend gulden stelden voor degenen die hem in handen der justitie zouden leveren , toen achtte de Groot zijn
vaderland niet meer waardig hem te bezitten. Den 17den April
verliet hij bet , om het slechts nog eenmaal weder te zien.
Te Hamburg , werwaarts hij zich het eerst begeven had ,
werd hij met onderscheiding door de overheid ontvangen. Den
zomer sleet hij te Dochinshuda aan de Elbe , niet ver van eerstgenoemde stad , en na een verblijf van twee jaren in Duitschland, besloot hij eene roeping aan te nemen , die hem door den
rijkskanselier van Zweden , den beroemden Oxen sti erna ,
gezonden werd.
De groote Gustaaf Adolf, koning van Zweden , had het
werk van de Groot, Over het regt van oorlog en vrede , met
.
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genegenheid erg hoogachting voor den schrijver gelezen , en den
wensch geuit een man als de Groot aan de dienst van Zweden te verbinden. 0 x en s t i e r n a volgde later , na 's vorsten
dood, dien koninklijken wensch op en d e Gr o o t gaf er gehoor aan. Te Frankfort aan de Main had er , in het begin
van Mei 1634, tusschen hem en den kanselier eene overeenkomst plaats , en zeyen maanden daarna werd de Groot tot
gezant van het Zweedsche rijk hij het Fransche Hof benoemth
In het begin van 1635 begaf hij zich op reis naar Parijs.
Ons bestek laat niet toe hem in al zijne handelingen als
zoodanig te volgen. Moge hij zijne moeijelijke betrekking op
eene wijze hebben waargenomen , die aan het Fransche Hof,
liever aan de regerenden kardinaal de Riche li e u , minder
aangenaam kon zijn, aan de andere zijde is het niet te ontkennen , en het was van een man als de Groot niet anders
te verwachten , dat hij met wijsheid en beleid alles zal hebben
aangewend , wat hij voor bet welzijn van zijn nieuw vaderland ,
op eenigerlei wijze, meende te kunneii doen. Hij had echter
allerlei moeijelijkheden en onaangenaamheden zoo van zijne
eigene landgenooten als van de Fransche grooten te verduren.
Tien jaren was de Groot als Zweedsch Ambassadeur te
Parijs uerkzaam , toen hij , in 1645 , aan Koningin C hri s tin a
zijne terugroeping verzocht. Zij werd hem geschonken , naar het
schijnt onder voorwaarde van hem weldra eene andere waardigheid te doen bekleeden. Hij begaf zich nu over Holland ,
waar hij , vooral te Amsterdam en te Rotterdam , met eer en
liefde ontvangen werd , naar Hamburg en vervolgens over Lubeck naar Wismar. Eindelijk kwam hij te Stockholm , waar hij
bij genoemde vorstin een goed onthaal vond en door haar om
zijne verdiensten geacht geeerd werd. Intusschen verklaarde
men zich niet welke betrekking men hem verder zou opdragen ; ook meende, de Groot te ontdekken dat velen aan het
Hof hem een vijandig hart toedroegen. De Noordsche lucht
was niet heilzaam voor zijne gezondheid. Fen en ander deed
hem besluiten zijn ontslag te vragen , hetwelk hem echter onderscheidene malen werd geweigerd. De Koningin verklaarde dat
wauneer hij Staatsraad wilde blijven, zij zulks zou weten te erkennen. De Groot verontschuldigde zich , verliet Stockholm
en begaf zich te scheep , om naar Lubeck te stevenen. Zijn
verder reisplan is niet bekend. Een hevige orkaan wierp het
schip , waarop hij zich beyond , op de Pommersche kust en hij
was genoodzaakt de reis naar Lubeck in een open rijtuig voort
te zetten. Na verloop van eenige dagen kwam hij krank te
Rostock aan , en het was daar dat de groote man , op den 28sten
Augustus 1645 , eene wereld verliet , die hem zijne voortreffelijke gaven had benijd ; waarop hij als eene ster van de eerste
grootte geschitterd had en die zijne wederga nog niet geboren zag.
Over de godsdienstige gevoelens waarin de Groot zou gestorven zijn is veel getwist. Terwiji sommigen hem als Roomsch
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Katholyk hebben doen sterven , hebben anderen beweerd dat
hij op het laatst van zijn leven een Atheist is geweest. Wij
zullen de waarde of onwaarde van die geruchten , ook van die
omtrent de oorzaak van zijn flood , niet onderzoeken. Wie er
lust toe heeft verwijzen wij naar de bronnen aan den voet van
dit artikel. Ons is het eenvoudige verha,a1 van zijn sterven ,
ontleend uit een brief van Johannes Quisto rp, Hoogleeraar in de godgeleerdheid en Luthersch Predikant te Rostock , in wiens armen de Groot ontsliep , genoeg om te
gelooven dat hij als berouwhebbend zondaar en in het geloof
aan den Verlosser der wereld het tijdige met het eeuwige heeft
verwisseld.
Het lij k van de Groot werd gebalsemd naar Delft vervoerd en aldaar in de Nieuwe kerk begraven. Men wil dat
Henderik Zwaa rd e k ro on , Rector der Latijnsche school
te Rotterdam , de onkosten van het vervoer van het lijk betaalde , daar bet door den schipper anders terug werd gehouden.
Ofschoon nog na zijn dood een Rivet en een S al masi us
hem in het graf de rust misgunden , die hem zijn geheele leven ontzegd was , heeft echter een verlichter nageslacht de
verdiensten van den man , die reeds in zijn jeugd "het wonder
van Holland" genoemd werd , beter op prijs gesteld , dan zijne
ondankbare tijdgenooten. De stempelkunst heeft het hare toegebragt om zijnen naam te vereeuwigen. Twee gedenkpenningen werden in lateren tijd vervaardigd , beiden dragende aan
de eene zijde het borstbeeld van de Groot, aan de andere
zijde, de een eene afbeelding van de kist waarin hij ontkwam , de andere bevattende het volgende opschrift :
De fenix van het vaderlandt ,
B et Delfs orakel , 't groot verstandt ,
Het licht , dat d' aarde alom bescheen ,
De Groot vertoont zich hier in 't kleen.

In 1663 werd , op verzoek van Pieter de Groot en van zijne
zuster Corneli a , door de regering van Delft toegestaan om een
praaltombe ter eere van hunnen vader in de Nieuwe kerk aldaar te mogen oprigten. Diensvolgens werd daartoe een ontwerp geteekend en door R. V e r h u 1 s t in aarde geboetseerd ,
doch de uitvoering van het werk is , om onbekende redenen,
blijven steken. Eerst in 1781 is , op kosten van 's mans nakomelingen , die eenvoudige schoone graftombe ter zijner eere
opgerigt , die in dezelfde kerk , in de nabijheid van het heerlijk
gedenkstuk van Will e m I, gevonden wordt. Zij is vervaardigd door H e r m a n u s van Z w o 11, beeld- en steenhouwer
te Delft , die er eene groote plaat van in het licht heeft gegeven. Er zullen voorzeker weinige Nederlanders gevonden worden , die niet met heiligen eerbied het graf van den grooten man
hebben genaderd en daarop het keurige grafschrift door Petrus
Burmannus secundus gelezen hebben. Wij laten het hier volgen :
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HUGO GROTTO.
SACRUM.
PRODIGIUM EUROPAE ; DOCTI STUPOR UNICUS ORBIS ;
NATURAE AUGUSTUM SE SUPERANTIS OPUS ;
INGENII COELESTIS APEX , VIRTUTIS IMAGO ;
CELSIUS HUMANA CONDITIONE DECUS ;
CUI PEPERIT LIBANI LECTAS DE VERTICE CEDROS
DEFENSUS VERAE RELIGIONIS HONOR;
QUER LAURU MAYORS , PALLAS DECORAVIT OLIVA ,
Q.UUM BELLO ET PACI PUBLICA JURA. DARET ;
aUEM THAMESIS BATAVAE MIRACLUM ET SEQUANA TERRAE
VIDIT , ET ADSERVIT SUEONIS AULA SIBI.
GROTIUS HIC SITUS EST. TUMULO DISCEDITE , QUOS NON
MUSARIUM ET PATRIAE FERVIDUS URIT AMOR.

Voor hen , die het oorspronkelijke niet verstaan, deelen wij
hier de dichterlijke vertaling door Witsen Gey sb e ek mede:
Het Wonder van Europe, als wijze al d'aard ten zegen ;
't Gewrocht , waarin natuur zich zelf veredeld heeft ;
't Vernuft , als beeld der deugd , tot 's hemels top gestegen ;
't Sieraad , dat 's menschen stand zeer verr' te boven streeft;
Dien de achtbre Godsdienst als verdediger waardeerde ,
En cedren toereikte op den Libanon gehaald ;
Dien Mars met lauren , met olijven Pallas eerde ,
Toen hij het regt van vrede en oorlog had bepaald ;
In wien de Seine en Theems het wonder der Bataven
Aanschouwen , 't hof ten dienst van Zwedens rijksvorstin.
Ontwijk dit lijkgesteent : de Groot ligt hier begraven ,
Gij die niet gloeit van zucht naar kande en vrijheids min.

De afbeelding van de G r o of ziet op velerlei wijzen het
licht. Het beste portret dat van hem gevonden wordt is dat
naar M i e r e v e l d gegraveerd. V o n d e l schreef er de volgende
regelen onder :
Het Hollandsch Licht werd this van Mier eveld 's pinceel
Gevolgt , doen het gaf zijn schynssel op 't paneel ;
Doch niet gelijk het blinkt op 't helderst voor elks ooghen ,
Maar met een dunne wolck van sterflycheyt betoghen.
Om duytsch te spreecken , dit's die fenix Hui c h de Groot,
Wiens groote geest verlicht den gansche wereld-kloot.
Wat vraegh ick wat Cefis of Delfis eertijds seyde
Een Delfsch Orakel spreekt meer wijsheid als die beyde.

Kort en krachtig is ook het bijschrift, dat W. den Elge ,r
onder zijn afbeeldsel stelde :
Door deugd des afgunst dood ,
Door geest een waerelds wonder ,
Door naam een schelle Bonder
Was de ed'le Huig de Groot:
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De zinspreuk van Hugo :d e Groot was , Hora ruit (de
tijd vliegt voorbij). Zijn huwelijk met Mari a v an R eygersbergh werd gezegend met drie zonen en drie dochters. De
zonen waren: Cornelis, Pieter en Dirk of Diderik,die
alien volgen , de dochters waren : Cornelia, die gehuwd was
met J e a n Barthon, Vicomte de Montbas, een edelman
nit Poitou, Kolonel te paard in Fransche dienst, daarna Luitenant-Generaal bij het Hollandsche leger,, dien wij, omdat hij
in dit werk op zijn naam niet voorkornt , op M on tbas zullen behandelen ; M a ri a en Fran c of s e, die beiden op jeugdigen leeftijd stierven.
"'t Zou zeker overtollig zijn den lof eenes mans bier uit te
meeten, die nu twee eeuwen achter elkaar, , reeds alleen zoo
vele opzettelijke of toevallige lofredenaaars tellen kan, als hij
er weinige behoeft." Zoo schreef eenmaal de geleerde J ohan Meerman ten aanzien van de G r o o t , en wij waken
zijn woorden geheel tot de onzen. Zoo ergens in ons werk,
dan gevoelen wij bier onze onmagt , om hem in weinige regelen
hulde te brengen naar verdiensten ; doch waar de G r o o t
als regtsgeleerde, als godgeleerde, als wijsgeer, , als taal- en
letterkundige, als geschiedschrijver,, als Latijnsch en Nederduitsch dichter, als Staatsrnan, als Mensch en als Christen geschitterd heeft, daar kunnen wij ook mannen aanwijzen , die hem als
zoodanig elk in het bijzonder hebben beschouwd en bewonderd. Wij zullen de namen van die alle in onze bronnen lijst
mededeelen , en geven ten slotte van dit artikel een zooveel
mogelijk naauwkeurig overzigt van de talrijke werken door
de Groot geschreven :
Hugeiani Grotii Balavi Pontifex Romanus , Rex Galliarum,
Albertus Cardinalis , Regina .Angliae , Ordines Foederati : ex
Officina Plantiniand , aped Christophorum Raphelengium , Acaderniae Lugduno Batavae Typographum , 1598 4°. 1599 80.
Martiani Minei Felicis Capellae Carthaginensis , viri proconsularis , Satyricon , in quo de Arnptiis Philologiae et Mercurii , libri duo , et de septem Artibus liberalibus Liber singularis.
annes emendati , et glotis sive februis Hug. Grotii illustrati,
Lugd. Bat. Ibid. 1599 , 1600 , 1601. 8°.
Limneu- pertyl, sive portuum investigandorum ratio melaphraste
Ilugone Grotio Batavo. Lugd. Bat. 1599.
Syntagma Arataeorum. Opus PoJticae et Astronomiae
autilissimum. Ibid. 1600. 4°.
Idyllia quaedam Theocriti et Epigrammata oninia , .Latino reddita a Dan. Heinsio et Hug. Grotio , et alia quaedam in Bibliop.
Commeliano. 4o.
Mirobilia a C10. 10. C quae Belgas spectant semestre
prius , ad ill. Henricum Fredericum Nassovium.
Hag. Coin. 1600.
H. Grotii nonnulla in Theocriti Idyllia. Lugd. Bat. 1603. 8°.
H. Grotii Bataviae , sive .Epithalamion Cornelio Mylio et
-
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Mariae Oldenbarne veldiae dictum.
Hagae Comit. 1603. 4°.
Adamus Exul ,, et Christus Patiens. Tragoedice Sacrce.
Lugd.
Bat. 1603 , 1608. 8°. Paris. 1610 et 1618. 8°. Adamas Exsul
afzonderlijk Lugd. Bat. 1600 , 1608. 80. ook onder H.
Gr. Sacra Poemata. Hagae. 1601 40. De Christus patiens
kwam afzonderlijk in het Licht. Lugd. Bat. 1608. 120. Monachii 1616. 120. ook in het Nederd. en Hoogd. overgezet.
Mare liberum , seu de jure , quod Batavis competit ad Indica commercia , Lugd. Bat. 1609. 4°. ibid. 1618. 4°. ; In het
Hollandsch vertaald onder den titel van
Figije zeevaart ofte Bewys van het .Recht dat de Inghesetenen dezer Pereenigde Nederlanden toekomt , over de Oost- en
de West-Indische koophandel. Uyt het Latyn vertaald door A.
Ickerman , Haarl. 1639. 4°.
Lugd. Bat.
Liber de Antiguitate et Statu Reipublicae Batavicae.
1601. 4°. 1630 24o. Amst. 1633. 8°. ; meermalen herdrukt en
ook in het Nederduitsch en Fransch vertaald.
Conciliatio dissidentium de re predestinatorid et grata opinionum 1613.
Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas.
Lugd. Bat.
1613. 4° ; ook in het Nederduitsch en Fransch vertaald.
Oratie van Hugo de Groot, te Amsterdam gehouden (1616) 4o. In
het Lat. Oratio ad Consules et Senatum Amstel. Francf. 1616 4o.
De jure belli ac _pacis libri tres. In quibus jus naturae et
gentium, item juri8 publici praecipua explicantur ,
Paris. 1613.
ibid. 1625 4°; Amst. 1632 , 1642, 1647. 1704. 3 vol. fol.
Meermalen herdrukt, ook in het Hollandsch (Amst. 1705. 4°.)
en Fransch (door S. Barb eyra c) vertaald.
M. Annaei Lucani Pharsalia : sive de bello civili Caesaris
V. C. Hugonis Grotii
et Pompeji libri X. - Ex emendatione
cum ejusdem ad loca insigniora notis. Lugd. Bat. 1603. 16mo,
1614, 1624, 1626, 1627. 8°. Amst. 1619. 16mo. 1626 ,
1627. 120. Francf. 1628. 16mo,
Ponata , collecta et magnam partem nunc prim= edita a
fratre Guilielmo Grotio , Lugd. Bat. 1617 , 1620 , 1637, 1639
(ook te Amst. in dat jaar) 1644 , 1645 , 1646 , 1650. 80. kl. 8°.
Defensio fidei Catholicae de satisfactione Christi etc. Lugd.
Bat. 1617. 4°. ; ibid. 1617. 4°. Salm. 1675. 12°.
Wilegginghe van het Gebedt ons Heeren Jesu Christi , ghenaemt het Fader-Ons , ghemaeckt door Mr. H. de Groot,
Delft.
1619. 4°.
Christelycke Betrachtinge des t lijdens Christi op den goeden
vrijdag, z. p. 1619. 4°. Amst. 1627.
Tsamensprake over den Doop. Tusschen Hugo de Groot , ende
sijn dochter Cornelia de Groot. Door Vraghen ende Antzvoorden ,
's Hage 1619. 4°. Amst. 1658 , 1683. 8°. Meermalen in het
Duitsch , ook in het Engelsch overgezet
Christelycke Gesanghen ghetrocken uyt het Oude ende Nieuwe
Testament , Delft. 1621.
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Latynsche .den-spraeck van Mr. Hugo de Groot aen de kill
in de welcke Syne B. uyt de ghevankenisse is ghedraghen den
27 Marty 1621. In Neder-lantsch Byrn nae-gheboolst. enz. 1621.
Disquisitio an Pelagiana sint ilia _Dogmata , quae nunc sub
eo nomine traducuntur. Paris. 1622. 8.
Apologeticus eorum qui Hollandiae , Westfrisiae et vicinis
quibusdarn Nationibus ex Legibus praefuerunt ante mutationem,
quae evenit anno 1618. Scriptus ab Hugone Grotio , etc. Paris.
1622 , 1629. 8; meermalen herdrukt en in het Hollandsch
vertaald onder den titel van:
Verantwoordingh van de wettelyke Regiering van .Hollandt
ende Westfriesland mitsgaders eeniger nabuyrige Provincien,
sulx die was voOr de Veranderingh , gevallen in den fare 1618 ,
geschreven by Mr. Hugo de Groot. Met Wederleggingh van de
Proceduren ende Sententien jeghens denzelven de Groot en de
anderen gehouden en gewesen, Parijs 1622. 4 0 ; Hoorn 1622. 4 °.
Brief aan de Staten van Zeelandt , roerende syner aangehaelde
brieven tot herstel, 1622. 4°.
Florilegium Stobaei , sive Dicta Poetarum , quae aped Joannem Stobaeum exstant , ernendata et Latino carmine reddita ab
Hugone Grotio : accesserunt Plutarchi et Basilii Magni de usu
Graecorum poitarum libelli. Paris. op Nicol. Buon 1623 , 1525 4°.
Florurn Sparsio , sive Notae breves ad JUs Juitinianaeum , Paris,
1642. 4 ° ; Amst. 1648, 1660. 120; Frankf. 1707; Paris
1642; Hal. 1729. 8°.
_Excerpta ex Tragoed. et Comoed. Graecis , tum quae extant
H.
tum quae perierunt emendata, Latinis versibus reddita ab
Gr. et cum eiusdem notis Paris 1626 , 1627 , 1636. 40.
Philosophorunt veterum sententiae de Fato et de eo guod in
nostra est potentate. Paris. 1648. 40 et 120. L. B. 1638 en in
Tom. III Opp. Amst. 1679; ook in het Engelsch vert. London.
1652. 80.
Grollae obsidio cum annexis anni 1527 et cum tabulis Geographicis. Amst. 1629. Franckf. 1629, 1648. fol. , ook in het
Nederduitsch vertaald.
Euripidis Tragoedia Phoenissae. Latine facia ab H. Gr.
Paris 1630. 80; Amst. 1630 , 1631. 80.
Respublica Hollandiae et Urbes , Lugd. Bat. 1630. 12°.
's Hage
Inleiding tot de Hollandsche Rechts-Geleerdheyd ,
1631. 4°. 2de druk. Dordr. 1667 1694 4°. Met aanmerkingen
van S. v. Groeningen. Meermalen herdrukt.
.Tragoediae Sophoinpaneas et Christus Patiens , et Sacri argumenti alia. Amst. 1631 , 1635 ; Rotterd. , 's Hage, Haarlem
1636; Dordr. 1644 4°. enz.
Col ?Win Tacitus , ex I. Lipsii editione , cum notis et emenGrotii. Lugd. Bat. 1640. 1643. 12°. Amst.
dationibus
1685. 80.
Amst.
Explicatio locorum N. Testamenti de fide et operibus.
1640. 8°.
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Commentationes ad loca quaedam N. T. de Antichrist°, cum
appendice. Amst. 1641. 8°.
Annotata ad Vetus Testamentum. Paris. 1641-1646. fol. 6
tom. '1 volum. Hagae (editio emend.) 1776. 4°. 3 vol.
Votum pro pace ecclesiastica contra examen R i v e t i 1642
80. Zie: R,iveti Opp. T. III. p. 1071. Bayle. op Grotius.
Annotata in quatuor Euanyelia
Amst. 1641. fol.
Via ad Pacem Ecclesiasticam; quo tractatu continentur Bulla
Pii IV. Papae super formd Juramenti professionis !idei , exhibitd invictissimo Carolo V. in Comitiis Augustanis
1530. Georyu Cassandri Con8ultatio de Articulis Religionis inter Catholicos et Protestantes controversis , Hugonis Grotii Annotata
ad Consultationem Cassandri , ejusdem disquisitio de Dogmatibus
Pelagianis , tusdem .Baptizatorum Institutio et de Eucharistid ,
denique Syllabus Auctorwm qui de Conciliatione controversiarum
in .Religione scripserunt. (s. 1.) 1642. 8°.
De Origine Gentiurn Americanarum dissertatio prior ,
Paris.
1643. 8 ° . Amst. 1643. 8°.
Dissertatio altera de Origine Gentium Americanarum, adver8148 obtrectratorem, opaca quern bonum fecit 6arba.
Paris. 1643.
Sententia de ultimo Christi Passchate et Sa6batho deuteroproto. Arnst. 1644. 12°.
Dissertatio de Studiis instituendis. Lugd. Bat. 1637. Amst.
1643. 1645. 12°.
iinnotata in Acta et Epistolas Apostolorum.
Paris. 1646. fol.
De veteri Jure Germanico et Suecico commentariolum , Marburgi 1646. 4°.
De imperio summarum potestatum circa sacra. Commentarius
posthumus, Paris. 1647. 8°; Hagae-Comit. 1652. 8°. ibid. 1661. 8 ° .
Annotata in Epistolas Canonical et in Apocalypsin ,
Amst.
1650. 4°.
Epistolae ad Gollos. Lugd. Bat. 1650. 12° (ook een tweede
editie aldaar in het zelfde jaar) ; 1601. 24° ; 1648. Arnst. 1650.
Lipsiae. 1675. 12 ° .
H. Grotii Quaedam hactenus inedita argumenti Philologici,
Juridici et politici. Amst. 1652 , 1657. 120.
Historia Gothorum, Vandalorum et Longabardorum , ab Hugone Grotio partim versa , partim in ordinem digesta.
Amst.
1654. 4o. 1655. 80. 1657. fol. ibid. 1658. 8 ° . in het Zweedsch
overgezet. Wysingzborg. 1670. fol.
.dnnales et Historiae de Rebus Belgicis , Amst. 1657. fol.
aid. 1658 en 1681. 16°. (door zijne zonen Cornelis en Pieter
uitgegeven). In het Hollandsch onder den titel van :
Nederlandsche Jaarboeken sedert het jaar 1555 tot het jaar
1609. Met de belegering der stad Grol. Bet Schrift van de
Oudheid der. Batavise nu Hollandsche Gemeenebeste; vrije Seevaard , met Aanteekeningen. Mlles vertaald door Joan Goris ,
Amst. 1681. fol. Ook in het Fransch vertaald. Amst.
1662. fol.
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De veritate Religionis Christianae , Amst. 1624. 120. Lugd.
Bat. 1627 , 1629 , 1633 , 1637 , 1640. 12o. 1662. L2 °. ibid.
1663. 12°. ; Amst. 1709 80. Halae 1726 (Rditio accuratior
cum notulis J. Cl erici) Paris. 1640. 80. Oxon. 1675. 12°.
In het Grieksch. Fransch , Deensch , Hoogduitsch , Engelsch ,
Arabisch , Maleisch , Chineesch , enz. vertaald , doch reeds in
1622 in Hollandsch rijm in 40. uitgegeven.
Epistolae ad Israelenz Jaskium , Dantisci 1670. 12°.
Deze zijn de voornaamste doch op verre na niet alle werken
van de G r o o t. De overige vindt men vermeld bij B u r i g n y,
Fie de Grotius T. II. p. 255 suiv. in zijne Opera Omnia
2'heologica Amst. 1679. 5 Tom. fol. (carante Pet r o Gr o t i o)
Amst. 1698. fol. Basel 1732 fol. 4 vol. vooral in het over
Grotius zoo klassieke werk H. Grotii Manes. Lugd. Bat. 1728 p.
647 , seqq. (Bibliotheca Grotii) en de aanteekeningen van Dr.
S c h o t e l op zijne door Mr. V ollen ho v e n en hem uitgegeven Brieven van M. v. R6Orsbergh.
Voorts verdienen nog vermelding :
H. Gr. Epistola Consolatoria ad Ben. Auberium Maurerium, Lupisteni III Calend. Martias 1621. scripla , singuKilon. 1674. 4°. Anglice
lariter edita cum alms ej. argue.
Lond. 1652. 8 0 .
Amst.
Epistolae Hugonis Grotii quotquot reperiri potuerunt.
1681. fol. (Door de Groot's kleinzonen bijeenverzameld.)
Epistolae Theologicae , Juridicae , .Historicae et Politicae , quotquot reperiri potuerunt , Amst. 1687. fol.
Menandri et Philemonis neliquiae; Graece et Latine , cum
notis Hugonis Grotii et J. Clerici , Amst. 1709. 8° : ibid. H.
Groans , de M -odis quibus usus fructus finitur. Traiecti
1711.
4° ; 1712. 8°. Zie over de Reliquiae Art. C 1 e r c k.
W. S c h o r er, Aanteek. op H. G. Inleid. tot de loll.
Dertig Rechtsgeleerde Vragen
.Regtsgel. Middelb. 1784 40.
over G. In1eid. met de Antw. van W. Schorer en H. van
WI ij n. Middelb. 1784 40.
Rechtsgel. Observatien over de
Groot's Inl. van Lulius v. d. Linden. s' Hage 1776 3
St. 80. - D. G. van der K e e s s el , Theses selectae ad G r otii Isagoge L. B. 1800 4o.
Anthologia graeca , cum versione latina Hugonis Grotii , edita
ab Hieronimo de Bosch , Uitr. 1795. 4°. 5 vol. V6Or het eerste
dee]. p: VII-XX zijn Hugonis Grotii Prolegomena ad hanc
Anthologiae editionem geplaatst.
Hugonis Grotii Parallelon Rerun Publicaruez liber tertius
de moribus ingenioque populorum Atheniensium , Romanorum ,
Batavorum - of: Vergelyking der Gemeenebeste door Hugo de
Groot , enz. Uit , een echt Handschrift uitgegeven , in het Nederduitsch vertaald en met Aanmerkingen opgehelderd door Mr.
Johan Meerman , Haarl. 1801. 8°. 4 deelen.
Brief aan J. van Vondel , 's Hage 1806. 8°.
_Epistolae ineditae ex musaeo Meermanni, Hari. 1806. 8°.
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Annotatione8 in Novum Testament= denuo emendatiu8 ed. P.
Hof8tede de Groot, Cron. 1826 1834. 8°. 9 vol.
Hugoni8 Grotii ad. J. Oxenstiernam et J. A. Salvium, et
J. Oxenstiernae ad eosdem Epistolae ineditae , Harl. 1829. 8°.
Bewij8 ran de ware God8dien8t , met zijne overige Nederduiteche Gedichten, uitgegeven door Jeronimo de Vries,
Amst. 1844
8°. Andere Nederd. gedichten vindt men in Verscheyde Nederduitsche Gedichten van H. Grotius, Hooft, Barlaeui
enz. Amst. 1655 , 1657 , 1659. 80. en in Overgebleven Rim•
8tukken , of vervolgh van de Lleeren en ilieesters
Jan, HuyOlen, Wilhelm en Pieter de Groot. Delft. 1743, in
.Klioo8 Kraam. De Tweede opening
(Leeuw. 1657) bl. 329.
Apollo8 Harp Amst. 1658.
Men vindt nog gedichten van H. Grotius in Delic. Poet.
van L. van Santen, in Pontani Pam. p. 232.
-

Lettres et Negotiations de D. Carleton (vide .Regtstre). Schroeckh,
Vie des Savants celebres. Leipz. 1790. Biogr. Univ. Tom 41 p. 241. M.
de Meaux, Pref. de l'ilpocalypse p. 30. Syll. Epist. ed. Matthaeo
p. 304. Vita Grotii L. B. 1702 B a ur, Handwiirterb. 2'h. 11. S.
544, 545; Crenii, ilnimadv. part. X p. 113; Baillet, Jug. der
Scavans t. VI. p. 119: Fabricius, Bibl. Graec, Lib. III. c. 18. p.
461; L'pist. Casauboni, 1080. p. 629; Baudii, Epist.p. 474. Scaligeri
Poem. p. 359: Sam. Puffendorfii, Rer. Sueeic. T. XIII, 354 ad ..dts.
1641. Id. in vita Frederici Wilhelrni lib. XIX. 544 p. 1565. 44d Ann. 1686.
Anon. vita H. Grotii; Brandt en Catteuburgh, Leven van Huig
de Groot , Amst. 1727 fol. ; S w e e rti us , .4th. Rely. p. 352, 353;
Cattenburgh, Bibl. .Remonstr. Scriptor. p. 78 ; l'indiciae Grotian ae
Delph. Bat. (Lipsiae) 8 0 . 2 vol. met 2 portretten ; Van Bleyswijck,
Beschrijv. van Delft, bl. 812-822; Babus , Boekz. van Europa,
1693, b. 291, 470; Rutgersius, Variae Lectiones. p. 53; Fop-.
Bibl. Beig. 492-495: Pars, Naamrol, bl. 82-84, 286, pens,
290 ; de Burigny , Vie de Grotius , (Paris. 1752. 8°. 2 vol.);
Bayle, Diction. hist. et oritiq. in voce ; Timareten, lierz. van Gedenkst. D. I. bl. 82, 87 ; Cr as , Laudatio Hugonis Grolii 1796. go. ;
Woordenfr.; van Loon, Ned. Hist. Penn. D. II. bl.Hogstraen,
135, 291; Luiscius, Woordenb. ; Kok, Woordenb. ; Levensbeschrijv.
van eenige voornaame Ned. Mann. en Vrouw.
D. II. bl. 1-49; W agenaar, Pad. Hist. het regist. op de Groot; Vera. op de Vaderl. Hist.
van Wagenaar, D. IV. bl. 153-157; van Wijn. ilanm. en Bijv.
het regist. op Groot; to Water, tweede Eeuw-getijde van de, geloofsbelijd. bl. 90. 91, 143,144, 251; (J. Ploos van Amstel) Het uitm.
karakt. en de zonderl. lotgev. van H. de Groot ,
Amst. 1776. 40. C.
Rogge, Lev. van Hugo de Groot (1802); Sclieltema, Staatk. Wederl. D. I. bl. 382-397, D. II. bl. 586-588; Saxe, Onom. Liter.
T. IV. p. 100-106, Anal. 575; en de vele aldaar genoemde schrijvers ;
M e e r m a n ; Voorrede tot de Vergeliik. der Gemeeneb.
Ypey Kerk. Geschied. der I8de eeuw , D. III. bl. 444, D. VIII u. 381; 282, de
Vries, Proeve eener geschied. der Ned. Dichtk. D. I. bl. 143 ; van
Kampen, Geachied. der Lett. en Wetensch. D. I. bl. 197, 240,295,
337; Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dicht. ; Siegenbeek,
Geschied. der Ned. Lelterk.
bl. 159, 160 ; Ypey en Dermout, Geschied. der Ned. Hero. Kerk , het register op Groot; Scheltema,
illengelw. D. III. St. III. bl. 7-13; van Kampen, Vaderl. Karakt.
D. II. bl. 36-49; Siegenbeek, Gesehied. der Leidsche Hooyesch.
1). I. bl. 65, 210; Collot d'Escury, Hull. roem , het regist. op
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Groot, D. V. bl. 23, 87, 64. 108, 110-129, 317-328, VI. St.
I. bl. 141; Hoeufft, Parnas. Lat. Belg. p. 129, Peerlkamp, de
Pates Let. Nederl. p. 325 ; (S i tfl g) Hulde aan Hugo de Groot , in
de Fakkel , D. II. bl. 123-142; Siegenbeek, .Hugo de Groot ads
beschriiver der Nederlandsche Geschiedenis in het Yerslag der 2de klasse
van het Instituut 1818; bl. 58-69; van Voorst Yerhandel. voor de
Letterk. verdienat van Hugo de Groot in het 4de deel der Gedenkschr.
van de 3 kl. van het instil.; C. Segaar, Orat. de H. Grotio, etc.
Ultr. 1785; de Wind, Bibl. van Ned. geschiedschrijv. D. I. bl. 398,
584; Algem. Konat- en Letlerb. 1836. D. II. bl. 411-414; van der
Hoeven, tweede Eeuwfeest van het Seminar. der Itemonstr.
bl. 37,
209-214; Tideman, Geschied. der Rem. Broedersch.
bl. b0, 51,
165, 169, 311; 343; van der Aa, Herinner. D. I. bl. 823, 152,
184, D. II. bl. 97,215;Nieuwenhuis, Woordenb., Glasius Godgel.
Nederl. D. I. bl. 564-575, en de aldaar aangehaalde schrijvers ; Koenen , Geschied. der Joden in Nederl. bl. 13, 14, 147, 239, 260,261,
334 ; Geschiedk. Aant. betrekk. Loevestein, op verschillende plaatsen;
Luden, Huge de Groot, nit zijne lotgev. en schriften
(Leeuw. 1830.
80) K o en e n , Grotius en zijne godgeleerdh., in de Ned. Stetnm. Amst.
1$37. 40 ; Vollenhov en, Broedera gevatigenisse. enz. op verscbillende
plaatsen. Kron. van het Hist. Genootsch. op Groot; Kist en R oyaards, Arch. voor Kerk. geschied. op Grotius; dezelfden , Ned. Arch.
voor Kerk. ,eachied. op Groot; de Jonge, Ned. en Yen. bl. 360;
Biograph. Univ. T. IX. p. 72-74; mr. Vollenhoven en dr. Schotel, Brieven van M. v an Reigersbergh. Middelb. 1852. Muller,
Cat. van Portrett.; Jhr. J. P. Cornets de Groot, Levensach. van
Mr. P. de Groot, bl. 9. 10, Janssen , de Kerkherv. te Brugge, D.
II. bl. 215, 216. 234; Broere, de Terugkeer van Hugo de Groot tot
het Katholieke Geloof; Godgeleerde Bijdr.
1851. bl. 422; Magasin
Pittoresque 1855. p. 35; Diest Lorgion, Het Catholicisme van Hugo
de Groot, Gron. 1858. 80; Glasius, in Bijbl. Kerk. Cour. 1857. N.
20; Tiele Bibl. van Pam fl. bl. 104, 109, 110, 138, 142, 212, 213,
286, 238, 245, 255, 270; de Aravorscher , D. I. bl. 123, 222; D.
III. bl. 18, 320, Bijbl. bl. XXXVI. XLIII. LXXXIV. D. IV. bl.
265, 266, D. V. bl. 128, Bijbl. bl. XV. XIV. CVIII, D. VI, bl.
317; D. VIII. bl. 249, D. IX. bl. 341, 398.

GROOT (WILLEm DE) , jongste broeder van den voorgaande
werd op den 10den Februrij 1597 te Delft geboren. Hij studeerde to Leiden van 1614 tot 1616 in de regten en verkreeg
er in het laatstgenoemde jaar den doctoralen graad. Kort
hierna vertrok hij naar Parijs, deels om de Fransche taal grondig te leeren , deels om zijne kennis uit te breiden , bezocht
vervolgens Senlis en keerde na verloop van eenia en tijd in
het vaderland terug. Op raad van zijn broeder Hub g o , met
wien hij reeds in hartelijke eensgezindheid leefde en aan wiens
lessen hij gehoor gaf, stood hij naar geen openbaar ambt maar
bepaalde hij zich alleen tot de regtsgeleerde praktijk. Hij deed
dat met het beste gevolg, daar hij weldra onder de bekwaamste advokaten geteld werd.
In 1629 bezocht hij , op uitnoodiging zijns broeders , Parijs ,
van waar hij , na verloop van een langen tijd , in Holland
wederkeerde. Daar zijnde Meld hij niet op met den hooggeschatten Hugo niet alleen briefwisseling te houden , maar ook
dat alles voor hem te doen , wat hij zelf, als uit zijn vader-
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land gebannen , niet vermogt. In 1637 stond hij , ofschoon
tegen den zin zijns broeders , naar het ambt van Pensionaris van Delft , en deze betrekking werd hem aangeboden ,
indien hij besluiten kon de partij der Remonstranten te verlaten. Willem aarzelde niet om het ambt , onder zulke voorwaarden , van de hand te wijzen.
In 1639 werd het niet verkrijgen van die betrekking vergoed door zijne verkiezing tot Advokaat der Oost-Indische
Maatschappij en na den dood zijns vaders , volgde bij dezen
als Raad van Graaf Philip van Ho h en I ohe op. Hij was
ook raad en advokaat van Prins Frederik H en drik en
van Prins Willem II , alsmede resident te 's Hage van den
Hertog van C ourlan d. Hij bepaalde zich echter voornamelijk
tot de praktijk , en komt ook voor onder de advokaten, die,
in 1645, zich tegen de ordonnantien van den Hoogen Raad
op het stuk van het salaris verzetten: ook behoorde hij tot de
commissie, welke ter voorschreven zake de bezwaren der orde
aan den Hoogen Raad overbragt.
ANT ille m de G r o ot eindigde zijn nuttig en werkzaam leven den 12den 1VIaart 1662. Zijn lijk werd te Delft in het
familie-graf bijgezet. Hij was gehuwd in 1623 met A lid a
Graswi nck el, die hem den 2Osten Julij 1669 in het grate
volgde. Hij verwekte bij haar zeven kinderen. Zijne afbeelding ziet het Licht. Hij gebruikte twee zinspreuken om zijne
gedichten te teekenen : I. Tie Does Goed , II. H j Danken God.
Ofschoon door den roem van zijnen grooten broeder eenigzints in de schaduw gesteld , was nogtans Willem de Gr oot
een man begaafd met velerhande kundigheden en van voortreffelijke verdiensten. Als regtsgeleerde door zijnen broeder en tijdgenooten hooggeacht , beoefende hij met goed gevolg de Latijnsche en Nederduitsche dichtkunde. In het werk : Overgebleven
llymstukken van en op I. H. W. en
P. de Groot , te Delft
in 1722 gedrukt , vindt men de meeste zijner Nederduitsche
gedichten , die ofschoon minder krachtig dan die van zijn broeder , en daarmede in geenen deele te vergelijken , nogtans om
hunne losheid en gemakkelijkheid , eenvoudigheid , hartelijkheid en godsdienstigen zin eervolle onderscheiding verdienen.
Zijne dichterlijke Permaninghe tot vrede aan alle chriatenen,
staat meestal als inleiding voor zijns broeders Bewii8 van den
waren godsdien8t. Zijne Latijnsche gedichten zijn weinige in
getal , doch dragen blijken van geest en vernuft. Onder anderen bestaan er van hem twee epigrammen , gemaakt bij gelegenheid dat hij de Latijnsche gedichten zijns broeders verzamelde en uitgaf. Bij zoovele uitmuntende gaven werd hij als
inensch geacht en geeerd "hebbende , gelijk een tijdgenoot van
hem getuigd , allenthalve de reputatie van een zeer vroom ,
nederig en oprecht man te wezen." De vermelde Nicolaas
H ei nsius vereerde zijn afbeeldsel met dit fraai Latijnsch
puntdicht , dus luidende :
30*
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Astreae Piloebique decus , sic nectare dio
Plena minor natu Grotius ora tulit :
Sive ageret conspecta foro facundia causas ,
Lane prior in toto via erat ulla foro :
Otia sea Paean curisque vacantia ferrent
Tempora , mirata est hos quoque fama senos.
Cum fratre ambigua poterat contendere palma ,
Sed major pietas ambitione fait.

De volgende werken zijn door Willem de Groot zamengesteld en Of door hem Of na zijnen dood uitgegeven :
Ben t' 8amen 8praeck tusschen Vader ende Soon , over de deucht
van weynich 8.preecken , Delft 1619 4o. Verkeerdelijk zijnen
broeder toegeschrev en.
Isagoge ad praxin fori Batavici. Amst. 1655 40. In het
Hollandsch verschenen onder den titel van :
Inleyding tot de praktyck van den love van Holland.
Amat.
1656. Meermalen in beide talen herdrukt
.De principii8 Juri8 naturali8 enchiridion.
Hagae Comit.
1667. 4o.
Lugd. Bat.
Vitae Ictorum , quorum in Pandecti8 extant nomina ,
1690. 4o. In 1718 werd dit werk met de werken van R ut i lius en Bertrandus te Halle uitgegeven door J. C. Franck,
onder den titel : Vita Tripartitae Ictorum veterum.
4o.
Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot , betrefende het verblijf van zynen broeder Hugo op Loevestein ;
nit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd door Mr. 11.
Vollenhoven. 's Hage 1842. 8°.
Dayboekje van W. de Groot , door hem gehouden tydens de
regtspleging van synen broeder Hugo de Groot , Johan van 01denbarneveld en Rombout Hoogerbeets.
Medegedeeld door P.
Scheltema en Kist en Royaards, Nieuw Arch. voor
kerk. geschied. inzonderh. van Nederl. (1853) D. I. bl. 331 354.
-

-

-

Zie Manes Grotii passim. Bleyswijck , Beschrijv. van Delft , bl.
836, 837; Foppens Bibl. Belg, p. 404; Timareten, Perz. van
Gedenkst. D. I. bl. 87 ; P ar s , Naamrol, bl. 208 ; Saxe , Onom.
litter. P. IV. p. 464, 465 ; Witsen Geysbeek, Woordenboek van
bl. 46-92)
Ned. Dicht. ; Vollenhoven , Broeders gevangenisse
Brieven
'
Muller, Cat. van Portretten. V ollenhoven en Schotel,
van M. v. R e ig e r s b. Dispel. Arid, exhzbens interpretationem
locorum quorundam ex
Hugo Grotii Epistolis, auctore C. G. E.
V aillan t, Amst. 1839.

GROOT (CoRNELis DE) was de oudste zoon van den
beroemden Hugo geboren te Rotterdam 2 Febr. 1613• Na
de vlugt zijns vaders met zijne moeder naar Parijs vertrokken ,
keerde hij in 1624 hier te lande weder, kwam onder het opzigt van zijn oom Willem, die hem eerst te Delft door zekeren Stranger us , en later te Rotterdam , door den beroemde
Rector der Erasminiaansche scholen , Hen r i c u s Z w a e r d ekroon, in het Latijn en overige wetenschappen liet Qnderwijzen. Hij vertrok in 1629 met zijn oom naar Parijs terug ,
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om aldaar zijne opvoeding , onder het oog en de leiding van
zijnen vader , te voltooijen. Hij volgde als edelman den Hertog
Bernhard van Saxen Weymar in het Duitsche Leger,
trad vervolgens in Fransche dienst, en vergezelde T u r en ne
naar Italie; en werd door den Raad van Venetie met de ridderorde van St. Marcus begiftigd ; voornemens zijnde om den
nieuwen Koning van Zweden , K a r el G us t a a f, die groote
achting voor zijn vader getoond had , zijne dienst aan te bieden ,
Toen hij met zijne broeder D i d e r i k derwaarts trok en tusschen
Emden en Bremen in een herberg vernachtende, legde hun
knecht , verlokt door het geld dat zij bij zich hadden , het
op hun leven toe. Met dit plan in de slaapkamer tredende,
doorschoot hij eerst den jongste met een pistool en wilde toen
den oudste het zelfde lot doen ondergaan. Cornelis, bezig
zijnde een Latijnsch viers te maken , sliep niet , greep zijn pistool en trof den moordenaar, onderwijl deze tot hem kwam.
Zwaar gekwetst werd hij gegrepen en gestraft. Corn elis veranderde na dit ongeval van plan , begaf zich naar Holland ,
waar hij dienst nam en naderhand tot Kapitein van de Hollandsche Gardes , en Landdrost van (le Meijerij van 's Hertogenbosch werd. Hij overleed in 1665 en werd bijgezet in de familiegrafkelder te Delft. Er komen Latijnsche gedichten van
hem voor in Apollo's Harp en in de Poemata Vincentii Fabricii.
Opitz wijdde hem een zijner gezangen. Sylvarum Lebro I.
p. 19. In Apollo's Harp vindt men ook een Hollandsch gedicht
van hem.
Zie Du Maurier Afemoires (Paris 1637 8) p. 477. Vindiciae Grotianae
p. 573. 574. Luiscius, IVoordenb. 1). V. b1.199; Kok, Vaderl. Woordenb. Vollenhoven, Broeders gevangenisse hi. 64, 65; Cornets de
Groot, Levensschets van Mr. Pieter de Groot hi. 9, 10 ; van der A a ,
Nieuto Woordenb. van Ned. Dicht. Vollenhoven en Schotel t. a. p.

GROOT (PIETER DE), broeder van den voorgaande , werd
te Rotterdam op den 28sten Maart 1615 geboren. Zes jaren
oud vertrok hij , na de vermaarde vlugt zijns vaders uit Loevestein , met zijne moeder naar Parijs. In 1629 zond zijn vader hem tot voortzetting zijner studien naar de Leidsche Hoogeschool , onder het toezigt van den Rector T h e o d o r u s
S c h r e v e li u s. Sedert 1634 volgde bij , aan de Illustre School
te Amsterdam , de lessen van Casper B a r l a e u s in de wijsbegeerte, van Gerardus Johannesz. Vossius in de geschiedenis en van Joann es Cory i n u s in de regtsgeleerdheid. Hij deed zich daar zoo gunstig kennen , dat niet alleen.
in 1635 de Raadsheer van Reygersb er gh aan zijn zwager
H ugo d e Gr o o t kon schrijven :"uw noon Pi e t er is wakker
van oordeel en verstand , wel bespraakt en capabel tot alles
daar hij zich toe zal willen begeven. Hij is bout daar men
alles van kan maken" , maar ook dat , toen in 1636 Graaf
Joan Maurits van Na ssau als Land voogd naar Brazilio
zou vertrekken , er sprake was dat Pieter de Groot hem
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derwaarts zou vergezellen. In' laatstgenoemd en in het volgende
jaar vertoefde Pieter de Groot bij zijn oom W i 11 em te
s Gravenhage, om onder diens leiding zich in de regtsgeleerdheid te oefenen. In 1637 vertrok hij weder naar Parijs , en
zijn vader zond hem in dat jaar naar Orleans , waar hij , op
eenen leeftijd van twee-en-twintig jaren , met veel lof en luister de Doctorale bul verwierf. Hij was vervolgens zijn vader , die toen reeds sedert drie jaren aan het hof van L o d ew ij k XIII Ambassadeur van Zweden was ,, dikwerf van dienst ,
zoo in het schrijven van brieven wegens de zaken van het
gezantschap , als tot het uitvorschen der geheimen van het
Fransche Hof. Maar reeds in 1638 keerde hij naar Holland
terug , en zette zich te 's Hage als Advokaat neder , van waar
hij in 1640 naar Amsterdam verhuisde. Van daar vertrok hij
weder in 1648 naar 's Hage , waar hij tot Raad en Resident
van Prins Karel Lo de w ijk , Keurvorst van de Paltz , was
aangesteld , welke bediening hij ook ten behoeve van andere
doorluchtige huizen van Bohemen , Oost-Friesland , Oldenburg
en andere vorstendommen bekleedde.
Intusschen was de Groot, ten jare 1660, aangesteld tot
Raadpensionaris van Amsterdam , waardoor hem de toegang tot de
vergadering der Staten-Generaal verzekerd was. Van alle andere
betrekkingen werd door hem bij het aannemen van deze afstand gedaan. Hij stood als zoodanig in hooge achting bij
den Raadpensionaris de Witt, en toen in genoemd jaar
Karel Il , tot Koning van Engeland verkozen , zich te 's Hage ,
op zijne reize naar Londen ophield , was hij belast met het
houden der redevoering, waarbij hij van buitengewone welsprekendheid blijken gaf.
Gedurende zeven jaren nam Pieter de Groot het ambt
van Pensionaris der hoofdstad met eere waar. Alle geschiedschrijvers geven hem als zoodanig eenstemmig den lof die hem
toekomt. Het is daarom zeer te verwonderen dat hij , zonder dat de
redenen daary oor bekend zijn , bij resolutie van den 15den Januarij
1667 uit die betrekking ontslagen is. Wat hiervan ook de
oorzaak geweest zij , zeker is het dat de Staten-Generaal zijne
bekwaamheden wisten op prijs te stellen , daar zij hem nog
in hetzelfde jaar , voor den tijd van drie jaren , als Ambassadeur der Vereenigde Nederlanden afvaardigden aan Karel
XI , Koning van Zweden , en besloten dat hij tevens het Hof
van Frederik III , Koning van Denemarken en Noorwegen ,
zou bezoeken.
Ook in deze post had de Groot zijne bekwaamheden veil
voor het land zijner geboorte , en het belang van dat vaderland lag hem naauw aan het harte. Hij gaf daarvan in 1669
een treffend bewijs , toen Koningin Christina van Zweden ,
die zijn vader net gunsten overladen had , na in 1654 van den
troon afstand gedaan te hebben , in moeijelijkheden geraakte
en nu hulp zocht bij den zoon van haren vroegeren Ambas,
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sadeur. Doch de Groot schoon de verpligting t©t dankbaarheid ,
die als noon op hem rustte erkennende , en wel inziende dat ,
indien hij gehoor gaf aan die aan vraag , hij het belang van
het land vergat , weigerde , wear hij in andere omstandigheden
aan de inspraak van zijn hart zou gehoor gegeven hebben.
Niet lang daarna werd hij nit Zweden teruggeroepen. Een
veel gewigter post wachtte hem. Met eenparige stemmen en
met "eene bijzondere affectie" voor zijn persoon , wns bij benoemd
tot Ambassadeur aan het Hof van L o d e w ij k XI V , ter vervanging van Willem Boreel, die overleden was. Te gelijker tijd had de regering van Rotterdam hem tot Raadpensionaris van die stall aangesteld , welke betrekking hij toen slechts
voorwaardelijk kon aannemen. Eigenaardig is het , schrijven
van den Raadpensionaris Johan de Witt deswege aan d e
Groot, "ik wit vertrouwen dat de voorsehreven electie van
UEd. persoon tot Ambassadeur in Franckrijk geen effect zal
sorteren , presupponerende aan de eene zijde , dat de gemelde
Heeren van Rotterdam, daartoe aan HaarEd. GrootMog. verzoek doen zullen en aan de andere zijde , dat U Ed. eene
reputatieuse herstellinge in dien staat , daar voorhenen den
Heere Hug o de Groot UEd's vader , onfatsoenlijk uitgeschopt is , voor eene vergulde relegatie zal willen prefereren."
Op zijne terugreize van Stokholm naar het vaderland , had
hij nog in last als gezant bij de vorsten van Brunswijk en
Lunenburg zich te vertoonen , om hen te bewegen tot deelneming aan de bekende Triple Alliantie tusschen Engeland ,
Zweden en Nederland.
Niet dan na lang dralen ging de Groot er toe over als
Ambassadeur naar Frankrijk te vertrekken. De reden van
dat dralen lag daarin , omdat de Groot zeer wel inzag dat
hij bij de tijdsomstandigheden niets zou kunnen veranderen
aan bet onweder dat destijds ons vaderland boven het hoofd
Ding. De Fransche gezant in den Haag , de Graaf d' Estr ad e s , had het hem toch niet ontveinsd dat hij voor zijn persoon zeer wel aan het Hof zou worden ontvangen , maar dat
hij er voor het overige niets zou kunnen uitrigten , daar de Koning
tot den oorlog tegen Nederland gestadig werd aangespoord.
Men hoopte echter in dat plan nog eenige verandering te kunnen brengen , en de Groot zou de eenige man kunnen zijn ,
die zoowel door zijne schranderheid en bespraaktheid , als omdat hij bij het Fransche Hof in hooge achting stond , zuiks
zou kunnen bewerken.
Het schijnt dat de Groot in October 1670 zich reeds in
Frankrijks hoofdstad beyond. Den 16den November daaraanvolgende werd hij plegtig ingehaald en den volgenden dag
met veel luister ten gehoore ontvangen. Hij was echter niet
in staat om in den voorgenomen togt des Konings naar de
Nederlanden eenige verandering te brengen. In Junij 1671
verzocht de Groot, daar de tijd zijner zending verstre-
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ken was , te worden teruggeroepen , waaraan in Julij van dat
jaar werd voldaan , met dringend verzoek echter vooralsnog
niet te vertrekken , opdat de Staat daardoor in den zorgvollen
tijd. geen schade zou leiden , en ook opdat men gelegenheid
zou hebben een ander bekwaam persoon in zijne plaats te
stellen. De Groot bleef als nu nog , maar in het begin van
1672 noopten hem de omstandigheden andermaal op zijn ontslag aan te dringen , waaraan toen ook gevolg gegeven werd.
Met eene hoogst merkwaardige aanspraak nam hij op den 23sten
Maart 1672 van den Franschen Vorst afscheid.
- Diet Tang daarna was de Groot een lid van het gezantsohap , aan L o d e w ij k XIV afgezonden , om het dreigende
gevaar of ,te keeren. Maar te midden zijner pogingen om zijn
vaderland te redden was ondank , ja verguizing zijn loon. Men
beschuldigde hem van aan het Fransche Hof een dubbelzinnigen rol te hebben gespeeld , en zich door geld te hebben laten
omkoopen om zijn vaderland te verraden. De volkshaat werd
daardoor en door het gebeurde met zijn zwager de Mon tb a s , (waarover nader ,) tegen hem opgewekt en ten top gevoerd ,
toen zelfs de predikanten van de leerstoelen zich met den staat
van zaken inlieten en' Samuel G r u t e r u s , predikant
te Haarlem , openlijk verklaarde dat er onder de Regenten
verraad en kwaad bestier schuilde , en zeide daarmede hoofdzakelijk te bedoelen den. Ambassadeur de G r o.o t , lien hij
zich, onderstond te noethen , een veil ei op Loeve8tein uitgebroeid.
Zulke taal werkte. Het yolk te Rotterdam had de Vroedschap verscheidene inaatregelen afgedwongen , waaronder die
behoorde dat de Groot in hechtenis genomen zou worden ,
en hij noch zijne nazaten tot in het vierde lid , immer in
de regering van Rotterdam zouden mogen komen. Van het
stadhuis gaande werd hij door het graauw met messen aangevallen en weder naar binnen gedrongen. Daarop door gewapende schutters naar huis geleid , begaf hij zich naar den Haag,
oft deel te nemen aan de beraadslagingen over de ontwerpen ,
waarop Frankrijk en Engeland verkiaard hadden zich met
Nederland te willen verstaan.
De Groot begreep dat de tijden gevaarlijk voor hem waren
geworden , en besloot daarom het land te verlaten. Op den
23sten July 1672 vertrok hij met zijn gezin in een jagt van
Delfshaven naar Antwerpen en vervolgens naar Luik , waar
hij zich ophield tot na den moord aan de gebroeders d e
Witt gepleegd. Vervolgens eenigen tijd te Brussel vertoefd
hebbende , keerde hij te Antwerpen terug , doch moest die
plaats weder verlaten om de aanslagen zijner vijanden , die het
ook op zijn leven hadden toegelegd , te ontgaan. Over Aken
begaf hij zich nu naar Keulen en keerde , na het bedaren der
gemoederen , in 1674 naar Holland terug. Daar gekomen meende
men uit van hem onderschepte brieven bewijzen tegen hem in
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handers te hebben. Gedagvaard en voor het Hof van Holland
verschenen zijnde in July 1677 , werd hij beschnldigd van
onbehoorlijke handelingen te Keulen wegens het werk des vredes
met vreemde en zelfs wee vijandelijke Ambassadeurs , en alzoo
van misdaad van gekwetste Hoogheid. Na langdurige beraadslagingen en pleidooyen werd hij op den 7den December 1676
van alle aantijgingen vrijgesproken. Het pleidooi bij die gelegenheid door den kundigen A dvokaat Simon van Midde Igeest voor hem gedaan , en _ ons door Scheltema medeged.eeld , is overwaardig gelezen te worden.
Na dit merkwaardig regtsgeding , hetwelk door eene groote
volksmenigte nit al de oorden des lands werd bijgewoond , na
op deze eervolle wijze zijne openbare en roemrijke loopbaan
volbragt te hebben , leefde Pieter de Groot nog eenigen
t.ijd op zijne buitenplaats Boekenrode bij Haarlem aan de trekvaart op Leiden , waar hij den 2den Junij 1678 overleed.
Zijn lijk werd in den voorouderlijken grafkelder te Delft bijgezet. Zijne afbeelding ziet op meer dan eene wijze het licht.
Hij was in 1652 te 's Gravenhage gehuwd met Agatha v an
R ij n , die in Januarij 1673 te Antwerpen overleed , na hem
twaalf kinderen te hebben geschonken. Hij hertrouwde na haar
overlijden met zijne voile nicht , dochter van Willem de Groot
voornoemd welke tweede vrouw kinderloos overleden is. Van de
negen dochters uit zijn eerste huwelijk zijn zes zeer jong overleden. De drie overige waren gehuwd : A 1 i d a, met Mr. Arend
Bisschop ; Johanna Catharina , met Thomas van
Berensteyn, Heer van Maurik , Ontvanger van de geestelijke goederen over het kwartier van Kempeland ; A d r i a n a
Jacoba, met Mr. A d r i a an P r i n s. Van de drie zonen is
de oudste jong , en de jongste op 21jarigen leeftijd overleden.
De tweede zoon , Hugo genaamd , geboren te 's Gravenhage
9 Jan. 1658 , Drossaard , Ecoutet en Sur-Intendant , Luitenant der leengoederen van de Stad en Marquinaat Bergen-opZoom , daartoe , op vijfjarigen leeftijd benoemd , door Elisabeth
prinses-douairiere van Zollern , geb. graven van den Bergh , markgravin van Bergen-op-Zoom. Hij nam den voorouderlijken naam
van Cornets weder aan en huwde met Elisabeth Bastingius , dochter van den Burgemeester Bastin g i u s te
Bergen-op-Zoom. Zijn oudste zoon , jonkheer Pieter Co rnets de G r oot, geb. te Bergen-op-Zoom 8 Dec. 1684 bekleed dezelfde ambten als zijn vader , bezat ook uitgebreide
goederen en noemde zich in alle stukken , Vrijheer van
Kraayenburg. Hij was tweemalen geh uwd , eerst met A 1 i d a
Brigitta van Sandberg, en daarna met Petronella
L a fo ntaine, en overleed in 1747 te Tholen , werwaarts hij
de wijk genomen had , toen Bergen-op-Zoom , in dat jaar , door
de Fransehen genomen werd. Hij verwekte uit zijn eerste huwelijk een zoon , Hugo genaamd , geb. te 's Gravenhage 4
Nov. 1709 en in 1777 overleden als Burgemeester te Rotter-
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dam en Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie , die , uit
zijn huwelijk met Jacoba Elisabeth Noorthey, nagelaten heeft twee zonen en drie doebters : Pieter, Raad in
de Vroedschap te Rotterdam, Baljuw en Dijkgraaf der landen
van Schieland , Johan, ongehuwd overleden als Raad en
schepen te Rotterdam en Bewindhebber der Oost-Indische Compagnie , die in de gebeurtenissen van 1787 betrokken was,
zich bekend maakte als oprigter der Opregte Vaderlandsche
Societeit te Rotterdam en wiens afbeelding , in groot folio
met zeer veel bijwerk en een zes regelig vers van J. Le Fran cq
van B er khey , geschilderd door G. M et ell u s en door S.
R o o s i n g gegraveerd , bet licht ziet; J a c o b a Mari a gehuwd
metMr.Paulus Gevers;Elisabeth,gehuwdmet Mr,CornelisGroeninx van Zoelen, Heer van Ridderkerk enAdriano Maria, gehuwd met Mr. J. van Zuijlen van Neijvelt.
Uit, het tweede huwelijk van Jonkheer Pieter Cornets
de Groot van Kraaijenburg werd geboren Johan, Kolonel in het regiment van den Graaf van Bylandt, overleden
in 1782 te Veere en aldaar bijgezet in de familiegrafkelder van
.Regger8bergh, die tot vrouw had Johanna van der Gon,
dochter van den Vice-Ad miraal A d r i a a n David van der
Gon , uit welk huwelijk geboren zijn drie zonen Hugo , Ad ri aa n D a v i d, en Pi e t er , waarvan de middelste volgt.
Wij hebben een blik geworpen in het roemvolle staatkundige leven van Pieter de Groot ; wij moeten hem thans
nog met een enkel woord als verdienstelijk Nederduitsch dichter vermelden. Als zoodanig stond hij hooger clan zijnen vader. Zijn dichttrant was even als van deze , godvruchtig,
zinrijk , eenvoudig en verstandig , mar schilderachtiger en.
stouter. Men vindt vele zijner stukken in de meermalen aangehaalde 'Overgebleven .Rijm8tukken, en in de Bloetnkran8 van
ver8cheide Gedichten He Gebed van Mr. Pieter de. Groot
komt voor bl. 66-71. van bet lste deel van : Het marl
Toneelgordyn , opge8choven voor de Heeren Gebroederen U. en
J. de Wit. -Ws& Westerbaen's Ockenburgh plaatste hij
een fraai wijsgeerig gedicht , hetwelk door den Heer d e
Vries is overgenomen. Hij beproefde ook zijne krachten aan
de verbetering der Psalmberijming. Zijne Uitbreiding der P8alrnen
verscheen in 1724 , dus na zijnen dood, te Rotterdam door de
zorg van Cornelis van Arkel, in 4°. en in 1765 te Amsterdam , mede in 4°. het licht. Zij behoorde tot die berijmingen , welke voor het Kerkgezang niet in aanmerking konden
komen , aangezien de dichtmaat van D at henus daarin niet
gevolgd , en er geese zangwijze bij de berijming in acht genomen is. Eindelijk maakte zich d e Gr o o t verdienstelijk door
de bezorging der Opera Theojogica van zijne beroemden vader.
Zie Manes G r o t i i passim. Brandt, Leven van Hugo de Groot,
bl. 383, 638, 642; van Loon, Besc/irijv. der Nedert. Historie peen.
D. III. bl. 49, 69,73,74, 76; Wagenaar, Vaderl. Ilist.op Groot;
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Dezelfde, Beschrijv. van dimst. D. V. bl. 248 ; F op pens , Bibl. Belg.
p. 980; Luiscius, Woordenb. D. V. b1. 189; A. van Cattenburgh,
bl. 437 ; het Beroerd Nederl. D. I.
Merv. op het Lev. van H. de Groot ,
D. I. M.
bl. 132-134 ; Kok, Fader,. Woordenb. , Ned. Keurdieht.
228 — 229; van W ijn , Aanm. en Bijv. D. XIII. bl. 122 , 132 , D. XIV.
bl. 49, 66, 99 ; van Iperen, Kerk. Hist. van het Psalm-gezang , D. I.
bl. 223 ; C. W. Westerbaen, liedev. over Mr. P. de Groot , in het
Magazijn van van Kampen,D. 1II.St.I.b1.60;Scheltema, Staatk.
Nederl. D. I. bl. 397-400 ; Dezelfde , Geschied- en Letterk. Mengelw. D:
II. St. III. bl. 1-224 ; de Vries, Geschied. der Ned. Dichtk. D. I.
bl. 242 ; Siegenbeek, Beknopte Geschied. der Ned. Dichtk. bl 359 ;D. I. bl.
van Kampen, Geschied. der Ned. Letter. en Weiensch.
361 , 362, D. III. bl. 122; Dezelfde, Vaderl. Karakterk. D. II. bl.
242; Nieuwenhuis, Woordenb.; Witsen Geysbeek, Woordenb.
van Ned. Dieht ; Collo t d'Escury, Holl. mem, D. II. Aanm. bl.
78, D. IV. St. II. bl. 260, 261 ; V ollenhov en, Broeders gevangeD. V. bl.
niase , bl. 68, 73; Kron. van het Hat. Genootsch. to Utr.
416, D. VI. bl. 141, D. VII. H. 109, 163, 404, D. VIII. bl. 327,
D. IX. bl. 171; Vollenhoven en Schotel, Brieven van M. v.
Reigersbergh. Jhr. J. P. Cornets de Groot, Levensschets van
Mr. Pieter de Groot es Hage 1847. 40. niet in den handel) met portret,
voornamelijk door ons gevolgd ; M ulle r, Cat. van Portrett. ; de Navor',cher,, D. I. bl. 314; D. II. bl. 146, D. IV. bl. 135.
GROUT (ADRIAAN DAVID CORNETS DE) , middelste zoon
van Johan Cornets de G r o o t , kolonel in het regiment
van den Graaf van Bylandt, en van Johanna van der
G on , werd geboren te Bergen op Zoom den 29sten Februarij
1768. Hij trad op zijn tiende jaar in dienst als kadet in genoemd regiment, doch ontving zijne krijgskundige opvoeding
aan de militaire akademie te 's Hertogenbosch , waarvan de
Luitenant de Chatillon destijds directeur was. In October
1781 ging hij als kadet bij de kavallerie over en , bij besluit
van den prins van Oranje van den 3den April 1783, werd hem
reeds de rang verleend van Cornet bij bet regiment van den
Luitenant-Generaal Stavenisse-Pous , en den 27sten April 1793
werd hij aangesteld tot Cornet-effectief.
De gebeurtenissen in Frankrijk bedreigden weldra ons vaderland en wikkelden ons in oorlog met dat rijk. De Nederlandsche
krijgsmagt en daaronder ook bet regiment , waarbij de Groot
diende , rukte naar Belgie op , doch nog voor deze Amsterdam
verliet, werd hij , bij besluit van den 20sten Februarij 1794 ,
bevorderd tot Luitenant bij de kompagnie Hussaren van den
Luitenant-Kolonel Hoisin g.
Als zoodanig nam hij aan de krijgsverrigtingen tegen de
Franschen een dapper deel. De inneming van het dorp Catillon bij Landrecies woonde hij bij en deelde in de schitterende
overwinning door de geallieerden op de Franschen in de nabijheid van Charleroi behaald. Weidra keerde de kans ; de Franschen
overwonnen en werden door de Patriotten welwillend ingehaald.
Terwijl vele oflicieren huri ontslag namen was de Groot
gebleven en werd hij , bij akte van bet Comite tot de algemeene
zaken van het bondgenootschap te lande van den ild'ell Junij
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1795 tot ritmeester benoemd. Deze benoeming den 14den Junij
1796 gevolgd zijnde door die van Kapitein-Aide de Camp van
den generaal Du Monceau, behoudens zijn rang als Ritmeester bij het 2de regiment kavallerie, maakte hij zich in het
voorjaar van 1791 gereed om met dezen deel te nemen aan
eene expeditie van landingstroepen naar de kusten van Ierland ,
ten einde op die wijze den Engelschen afbreuk te doen. Deze
onderneming had echter ten gevolge van verschillende omstandigheden Been voortgang.
Bij de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland,
onder den Hertog van Yo rk ten fare 1799 , beyond zich d e
root te Amsterdam , waar bij vervolgens alles beschikte om
den naderenden vijand met kracht te we8rstaan. Weldra was
hij ook op het tooneel van den strijd aangekomen en nam hij
deel aan de voornaamste en hevigste gevechten , ook aan den
beslissenden slag op den 19den September 1799 , toen de Generaal D u M on ceau, naast hem staande , door een geweerkogel bedenkelijk getroffen werd.
Na den aftogt des vijands bragt de Groot den winter van
1799 en 1800 te Groningen, te midden der zijnen door, en
in den zomer van 1800 nam hij onder den Generaal Du M o nc eau deel aan de krijgs-operatien van de Franschen tegen
de Oostenrijkers lands de Rijn , zijnde de Bataafsche troepen ,
ten gevolge der alliantie met Frankrijk , genoodzaakt deel te
nemen aan de oorlogen waarin dat rijk zich gewikkeld had.
Hij was tegenwoordig bij de belegering van de stad en het
kasteel Wurtzburg en dit was het laatste der krijgsbedrijven ,
die door den vrede te Luneville gesloten eindigden , waaraan
hij deel nam. In Januarij 1801 beyond hij zich weder bij de
zijnen te Groningen.
Reeds lang was een rustiger leven zijn wensch , doch op
dringend aanzoek van zijne superieuren had hij tot nog toe
van een aanzoek om ontslag uit de militaire dienst afgezien..
Eindelijk echter drong hij er op aan en bekwam dit den 22sten
Augustus 1801. Hij vestigde zich nu op de buitenplaats Vredenhoven bij het dorp Eexta , aan de groote trekvaart van
Groningen naar Winschoten , op een uur afstands van het dorp
Midwolde , waar zijn schoOnvader Ho r a Si c cam a een uitgestrekt landgoed had , met het daarop gelegen huis Ennemaborg. In gemeenschap met anderen werd hier onder zijn
toezigt een olie-molen gebouwd en voerde hij het beheer over
het nabij Winschoten gelegen goed , genaamd Oudewerf.
In December 1804 , ter gelegenheid dat nieuwe belastingen
werden ingevoerd , werd de Gro o t benoemd tot opziener van
's lands middelen voor het district Oldampt en Westerwolde ,
maar in het najaar van 1807 ,begaf hij zich met zijn gezin
weder binnen de stad Groningen , in welks ressort of arrondissement hem dezelfde post was opgedragen , dien hij in het
Oldampt hekleed had , doch welke naderhand genoemd werd
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inspecteur der belastingen. Vervolgens werd hij , na de inlijving van ons land in het Fransche keizerrijk , benoemd tot
inspecteur des contributions dans le ressort Groningue departement de l' Ems Occidental, welke betrekking hij verwisselde
met die van controleur des contributions in hetzelfde ressort,
in October 1811 en den 4den December daaraanvolgde met
die van receveur principal des droits reunies a Groningue , hetgeen na den directeur de hoogste administrative betrekking
in het departement van Groningen was.
Hij bleef dien post vervullen tot op het vertrek der Franschen uit ons land , en toen de geallieerden reeds in November
1813 Groningen binnenrukten , en alle Fransche bearnbten
die stad verlieten , werd de Gr o o t door den toenmaligen maire
van Groningen uitgenoodigd zich te belasten met het toezigt
op de dienst en ontvangst van het stedelijk. Octrooi. Bij de
terugkeer van den prins van Oranje werd hij belast met de
voorloopige waarneming van den post van inspecteur der indirecte belastingen in het departement van de Wester-Eems
en werd hij in die betrekking bevestigd onder den titel van
provinciaal-inspecteur der indirecte belastingen van Groningen
en Drenthe. Bij de oprigting van den landstorm te Groningen werd de Groot benoemd tot luitenant-kolonel kommandant van het 4de bataillon en werd het kommando over de
zeven bataillons aan hem opgedragen , toen in 1815 de souvereine vorst zijn eerste intrede als zoodanig binnen Groningen deed.
Omstreeks. dezen tijd besloot de Groot zich aan te bieden
voor de dienst in de Oost-Indische bezittingen , en werd hem
door den staatsraad Goldberg , belast met het departement
van koophandel en kolonien , den 17den Februarij 1815 kennis
gegeven, dat hij benoemd was tot ambtenaar der eerste klasse
in Oost-Indio. Ten gevolge daarvan verliet hij in October 1815
met de zijnen Groningen zich naar Vlissingen begevende , en
vertrok hij met 's lands linieschip, Nassau den 3lsten Maart
1816 naar Java en kwam den 4den September behouden ter
reede van Batavia aan.
Kort na zijne aankomst werd de Groot tot provisioneel
lid aan den Raad van Finantien te Batavia benoemd , waarvan
hij later werkelijk lid werd den 12den Januarij 1819. Nog in
October van hetzelfde jaar werd hij aangesteld tot Resident van
Grisse , van welke aanstelling de gouverneur-generaal v a n
der Capellen hem in een zeer verpligtend schrijven aankondiging deed.
In 1825 brak de Javasche oorlog uit en dreigde tot de residentie Grisse te zullen overstaan. De gepaste maatregelen door den resident de Groot genomen wendden deze
ramp gelukkig af. Zijn destijds gehouden gedrag , hoe ook
door de hooge regering erkend , kon echter niet verhinderen
dat hij zijnen post verloor , toen hij de algemeene bezuiniging
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zijne residentie met die van Soerabaja vereenigd werd. Hij
legde in October 1826 zijne betrekking neder en verkreeg,
bij besluit van den 26sten September daaraanvolgende een
wachtgeld van vijf duizend gulden 's jaars.
Niet lang had hij daarvan genot, daar hij den llden November 1827 te Soerabaja overleed. Nalatende zijne weduwe
vrouwe Louise Catharina Johanna Hora Siccama,
die in 1851 te Utrecht overleed, en vier zonen , met namen:
10 Johan Hora, Kapitein• der artillerie en later adsistent
Resident te Soerabaja in 1.831 overleden ; 20 Hugo en 3°
Adriaan David, die volgen, en Jonkheer Johan Pieter
Cornets de Groot van Kraaijenburg,Ridder der orde
van den Nederlandsche Leeuw,, van 1847 tot 1857 lid in den
Raad van Indie , thans nog in leven.
Uit medegedeelde familie-berigten bijeengebragt.

GROOT (JHR. HUGO CORNETS DE), tweede zoon van den.
voorgaande , was te Groningen den 17den Augustus 1798 geboren. Gedurende de inlijving van ons land bij Frankrijk was
hij adelborst bij de marine te Brest. In 1814 , kort na de
herstelling, was hij luitenant bij de infanterie in Oost-Indie
en hij vertrok als zoodanig, in 1815 , met zijne ouders derwaarts. Op Java verkreeg hij den rang van eerste Luitenant en
in 1819 plaatste hem de Gouverneur-Generaal van der C apellen met den titel van Controleur bij de binnenlandsche administratie. In het volgende jaar , naauwelijks twee en
twintig jaren oud , werd hij beaoemd tot Secretaris van het
bestuur over de bosschen en wouden , welke betrekking hij vijf
jaren vervulde. In 1825 werd hij naar de Molukken gezonden ,
eerst als Adsistent-Resident van Amboina , daarna te Saparoea
en eindelijk als Resident te Meuado op het eiland Celebes. Het
was daar dat hem de vriendschap van den Gouverneur M e rk us te beurt viel , en die niet ophield daarvan aan de G r o of
de ondubbelzinnigste bewijzen te geven. In 1828 op Java teruggekeerd , werd hij Adsistent Resident van Soemanap en
en eenigen tijd daarna Resident van Riouw. In beide betrekkingen verwierf hij zich de achting der Oostersche Vorsten ,
door zijn uitmuntend karakter , en de lief& en dankbaarheid
van een aantal personen. Te Riouw mogt het hem gelukken
een traktaat met den Sultan van Linyti te sluiten tot veering
van den zeeroof. Onder de diensten , door hem aan handel
en nijverheid bewezen , behoort het vooral door zijne zorgen ,
behouden der lading van het Britsche schip de Sylph , dat
in het jaar 1835 bij Bintang op de rotsen geslagen en van.
verschillende zijden door zeeroovers bestookt werd. Zijne volharding en zijn meted redden niet alleen de rijke lading , maar
bet scheepsvolk van dood en slavernij , en die dienst werd in
Singapore en in den hoofdzetel van Britsch-Indie wel gewaardeerd ; ten blijke daarvan werd aan de Groot eene zilveren
vans net een treffend opschrift vereerd.
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In 1836 werd hij , door den gouverneur-generaal de E e r en s,
tot Resident van B e s o e k i op Java aangesteld en het was als
zoodanig dat hij de welvaart van het aan hem toevertrouwde
gewest, tot aan het jaar 1840 , met alle inspanning van krachten
en hem ten dienste -staande middelen , heeft behartigd en daarvoor den dank van alien mogt inoogsten , terwiji Koning
Willem I zijne verdiensten erkende , door hem in 1839 tot ,
Bidder der orde van den Nederlandschen Leeuw te benoemen.
In 1843 in het vaderland teruggekeerd werd hij , met zijnen
nog levenden jongsten broeder Johan Pieter door Koning
Willem II in den Rijks-adelstand opgenomen met het praedicaat van Jonkheer. Hij overleed , ongehuwd , te 's Gravenhage den 15den April 1847, door zijne verdiensten en karakter zich de hoogachting en genegenheid van alien , die hem
kenden , verworven hebbende.
Zie Jhr. J. P. Cornets de Groot, Levensachets vaa Mr. Pieter
de Groot , ('s Hage 1847. 4 0. niet in den handel) bl. 45, 46. Moniteur
des Indes 1847. liandelingen van het Indisch Genootschap D. VII. bl. 304

GROOT (ADRIAAN DAVID CORNETS DE) Junior, broeder
van den voorgaande , werd te Groningen den isten April 1804
geboren en kwam alzoo , zijne ouders in 1815 derwaarts vertrokken zijnde , ale kind in Indic. Op 15jarigen leeftijd tot
eleve voor de Javaansche taal aangesteld , had hij die benoeming voornamelijk te danken aan de blijken van schranderheid door hem gegeven. Hij werd geplaatst te Soerakarta ,
waar hij weldra, door zijnen ijver en zijne werkzaamheid , zich
de welwillendheid van den Resident , den Baron de S alis,
en meer nog van diens opvolger , den Baron Nahuys van
Burgst, die den jeugdigen de Groot als zijnen kweekeling beschouwde en zoo geheel geschikt was om hem te leiden , verwierf.
De Groot spande alle krachten in om door te dringen
tot het wezen der taal , aan wier studie hij zijn leven' ging
wijden. Maar alle , zelfs de noodzakelijkste hulpmiddelen ontbraken hem. Hij kwam echter weldra alle bezwaar te boven
en na drie jaren van naauwgezette studie had hij zich het
eigenaardige der uitspraak van het Javaansch , en de eigenheden der taalwendingen zoodanig weten eigen te maken , dat
men algenieen daarover verbaasd stond.
Nog geen twintig jaren bereikt hebbende , werd hij tot Secretaris der residentie Soerakarta aangesteld , en verwierf hij
zich door zijne gedragingen en tevredenheid de goedkeuring
van het Indische gouvernement. Evenwel bleef hij , voor zooveel zijne ambtsbezigheden zulks toelieten , voor zijne geliefkoosde taalstudie Leven en gevoelde weldra behoefte aan eene
Javaansche spraakkunst en een Woordenboek. Hierin moest
hij zelf voorzien , en hij besloot er zijne krachten aan te beproeven. Het is door dezen arbeid dat hij zich den naam van
grondlegger der Javaansche taalstudie heeft waardig gemaakt.
Met moed en volharding ondernam hij het moeijelijkste
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van zijne taak de spraakkunst , het eerst. Hij zette dien arbeid
voort, ook toen hij in Maart 1828 als Gouvernements Secretaris voor de Inlandsche Zaken naar Batavia geroenen werd.
Al zijnen beschikbaren tijd , ook de nachten , wijdde hij daaraan toe. Doch het was hem niet vergund zifne spraakkunst
of te werken en in het licht te geven. Zijne onafgebroken
studie ondertnijnde zijne krachten , en om deze te herstellen
achtte men eene reize naar Nederland noodig. Aan boord
van het schip Schoon T7erbond verliet hij in Januarij 1829
Batavia , om er nooit weder te komen. Hij betrad den vaderlandschen grond , doch overleed kort na zijne aankomst te
Utrecht , ongehuwd, op den 10den Julij 1829 , ten huize zijner
tante , Mevrouw H o r a Sic cam a, geboren F a 1 c k.
Bezorgd voor zijnen bijna voltooiden arbeid , bepaalde d e
Groot bij uitersten wil , dan , in geval hij mogt komen
te overlijden , zijne Spraakkunst zou worden gesteld in handen
van het Bataviasch Genootschap van kunsten en wetenschappen , waarvan hij seders eenige, jaren lid was. Met goedkeuring van het Gouvernement in Nederland en in Indic belastte dit genootschap zich met de uitgave der spraakkunst.
Het noodigde den heer J. F .C. G r icke (zie aldaar) nit den
arbeid van de G r o o t in gereedheid te brengen , die daaraan
gaarne voldeed en die alzoo opgenomen is in het 15den deel
der werken van voornoemd genootschap onder den titel :
elavaansche spraakkunst , door zajlen A. D. Cornets de
droot, uitgegeven in den nawn en op verzoek van 't Batavia's
genootschap van Kunsten en Wetenschappen door J. F. C. Geri ck e, Batay. 1833. 8°. , op nieuw uitgegeven door Prof.
Roord a. Amst 1843. 80. 2 stukken.
In de voorrede van genoemd deel wordt die uitgave eerie
regtmatige hulde genoemd , zoowel aan de nagedachtenis van
den verdienstelijken , te vroeg aan de wetenschappen en de maatschappij ontrukten schrijver , als ook om eerie niet geringe
bijdrage te leveren voor de kennis der zoo belangrijke Javaansche taal.
In het dichtstuk van wijlen P. P. Roorda van Eysinga:
Neerlands roem in Oost Indic' komen de volgende regels voor:
-

-

Van V l i s s i n g e n heeft roem voor de eerste proef behaald ,
Om schriften in 't Javaansch verstaanbaar te doen drukken.
Cornets de G r o o t bezweek , eer hij zijn meesterstukken
In 't hoog en laag Javaansch , de wereld toonen kon;
Hij was den oefenaar een onuitputbre bron.
Helaas ! dat zijne zon zoo vroeg heeft uitgeschenen ;
\Vie onderzoeklust eert, zal op zijn tombe weenen !
1843. D. I. bl.
Zie Prof. Lauts in den Algem. Konst- en Letterb.
68-73, 82-88 , door ons voornamelijk gevolgd. Hand. van he Indisch
Genootsch. D. VI. hl. 37 en 418.
(ROOT (BERNARD CHRISTOFFELS DE),

houder te Amsterdam, schreef:

Fransch kostschool-
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Grammaticaal van de vyornaam8te grondregel8 der Fran8che

Amst. 1779 , 1780. 8e. 2 deelen.
Zie Boekz. der gel. wereld,

1779. b. bl. 220, 1780. b. bl. 24.

GROOT (GEKA.RD DE) Zie GROOTE (GEERT).
GROOT (IzA.A.K DE) s,chreef een tooneelstuk , getiteld
De Bedrooge Spekdieven , 1633 4o.
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Diehl. o. h. w.

GRoo -r (JACOB DE) , geboren in 1696 , werd , na zijne be=
vordering tot Proponent , in 1722 heroepen te Naaldwijk , vertrok
van daar in 1728 naar Purmerend , en in 1738 naar Utrecht ,
waar hij den 10den Augustus 1750 overfeed. Zijn afbeelding
ziet het Licht even als eene gedenkpenning bij zijnen dood
geslagen. Hij was in zijnen tijd een zeer geacht en bemind
predikant, die ook in ruimeren kring nuttig was door de zamenstelling der twee volgende werken :
Verzameling van leerredenen over verschillende wiglige stollen
der H. Schriftuur , 2de druk. Utr. 1758. 8°.
JcVerklaring van het XXVI Hoofdstuk van de Profeet
saia, door den Wel-Eerwaarden zeer geleerden en nu zaligen
Heer Jacobus de Groot, met een aanpryzende en dat capittel verder ophelderende voorrede van
Carolus S e g a a r Predikant te Utrecht , Utr. 1763. 8°.
Zie Boekz. der gel. wereld op genuemde Caren;
F e r w e r d a , Naaml.
van Boek. D. I. St. II. bl. 149; Vervolg op van Loon, Beschrijv.
der Ned. Histor. penn. No. 295 ; Muller, Cat. van Portrett.

GROOT (JACOBUS DE) was de opsteller van een treurspel,
getiteld:
Eugenia, Amst 1733. kl. 8°.
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Diehl.; Cat. van de
D. I. b. bl. 104.
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.

GROOT (JAcoBus DE) , een ander als de voorgaande , maakte
zich als erbarmelijk rijmer bekend door :
Dronke Beely , anders het Bedorven lluishouden , Kluchtspel,

Nijm. 1779. 8°.
Utr. 1779. 8°.
De Duivel in zyn Zondags-pak , Lierzang ,
Rolando gewaande Don Pedro of den misleiden Jeronimo, Kluchtig blyspel, Utr. 1779. 8 ° .
Zie Witsen Geysbeek, Woordenb. van Ned. Dial.; Cat van de
D. I. b. bl. 104.
Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk. te Leid.

GROOT (JAN DE), te Vlissingen in 1650 geboren , genoot
het onderwijs in de kunst eerst van A d r i a a n N e r d o e 1,
daarna van A d r i a an van O s t a d e en eindelijk ook nog
van Frans de Jong van Haarlem.
Hij was waarschijnlijk een beelden schilder , doch verwisselde in zijne oude dagen bet penseel met de koffijneering. Hij
31
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dreef ook somtijds handel in schilderijen , teekeningen en
prerrten.
Zie H oubraken, SeAonsa. der Ned. Konstsch. D. II. bl. 52; de
la Rue, Gelett. Zeel. (2de druk) bl. 504; Immerzeel, Lev. en
Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev. en Werk der Kunstsch.

GROOT (JAN DE) werd te 's Gravenhage geboren en was
een discipel van J a c ob d e Wi t. Hij moet omstreeks 1757
gebloeid hebben en leefde nog in 1776. Hij was een verdienstelijk kunstenaar , die ook schijnt getracht te hebben in mezzotinto te graveren , waarvan eenige portretten van kunstenaars,
in bezit van den Heer Kramm, getuigen kunnen.
Zie K r a m m , Lev. en Werk. der Kunstsch.

GROOT (JANUS DE) werd te Rotterdam omstreeks 1714
geboren , was advokaat te 's Gravenhage en overleed aldaar in
1784. Hij beoefende op eene verdienstelijke wijze de Latijnsche dichtkunst. Proeven daarvan worden gevonden in bet 7de
deel der Deliciae ponicae van Laurens van S a n t e n , die
naar het oordeel van deskundigen wel verdiend hadden afzonderlijk uitgegeven te worden.
Zie Hoeufft, Parnas. Lat. Belg. p. 222, 223; Collot d'Escury,
roem, D. IV. St. I. bl. 266; Peerlkamp, de Poetis Latin.
Nederl. p. 520, 521.

GROOT (JOANNES DE) Jacobs z. geboren te Hoorn was
een niet onverdienstelijk dichter. V 66r David8 Psalm , berijmd
door H. Br u n o (Amst. 1656) komt van zijn dichttrant eene
proeve voor.
Zie Feyken Rijp, Chron. van Hoorn, bl. 160, 161, Heringa,
in den Algem. Konst- en Letterb. 1848 D. I. bl. 147.

GROOT (0. DE) schreef:
Toned der Noord8che Landen ,

Amst. 1652. 8°.

Zie van A bk ou d e , Naamreg. van Ned. Boa. D. I. St. I.

GROOTE (GERARD) naar de hedendaagsche en Geer t
G ro et e naar de oude spelling (in het latijn G e r a r d u s Ma gn u s) sproot uit een aanzienlijk Overijsselsch geslacht. Zijn
vader , W erner us Gr oote, was Burgemeester en Schepen
der stad Deventer. Diens huisvrouw H eel wig bragt dezen zoon ,
waarschijnlijk den eenigen spruit uit hunnen echt , in een huffs
aan den Brink te Deventer , in de maand October 1340 , ter
wereld. In weerwil van een zwak gestel , maakte hij reeds in
zijne jeugd groote vorderingen in de eerste beginselen der
wetenschappen , waarna hij zich aan de Hoogeschool te Parijs , die toen grooten roem had , en door de Nederlandsche jongelingschap, bij gemis eener Hoogeschool op eigen
grond , vlijtig bezocht werd , begaf om zich op de hoogere wetenschappen toe te leggen. Hier beoefende bij , onder den spitsvondigen J oannes B u r i d an u s, (bekend door zijne logische
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aardigheid over den Ezel) de scholastieke wijsbegeerte vervolgens
de godgeleerdheid en de tooverkunst , eene der meest geliefde
voorwerpen van onderzoek van dien tijd. Na een verblijf van vijf
jaren verkreeg hij den graad van meester in de vrije kunsten en
in 1358 , — een noodlottig jaar voor de stad Parijs door haren opstand tegen den regent van Frankrijk Karel I, noon van J a n
II , destijds gevangen in Engeland — vertrok hij naar zijn
vaderland. Slechts kort vertoefde hij in het ouflerlijke gezin , en
begaf zich naar Keulen , waar de aartsbisschoppelijke school ,
kort daarop tot eene Hoogeschool verheven , reeds groote vermaardheid bezat , om zich verder op de godgeleerdheid toe te
leggen. Ten einde zich het geleerde meer eigen te makers gaf
hij zelf, onder een grooten toeloop van toehoorders , onderwijs
in de scholastieke wijsbegeerte en in de godgeleerdheid , terwi ejl
twee prebenden , een van het kapittel van Aken , een van dat
van Keulen , hem den ram,: van kanunnik en een onbezorgd
leven schonken. Het scheen dat G r o o te geenen anderen weg zou
betreden dan die de meesten zijner tijdgenooten volgden , en
niernand vermoedde in hem den toekomenden boetprediker.
Doch eensklaps hield hij op naar den roem van een geleerde
te dingen , verliet zijn kanunnikaat , nam de kleederen van een
eenvoudig geestelijke aan , en keerde naar zijn vaderland terug.
Tot die verandering legde , volgens sommigen , eene ziekte ,
die hem te Deventer overviel , of, gelijk anderen willen , de
onverwachte indrukrnakende vermaning van zekeren geestelijke,
bij gelegenheid eerier openbare tooneelvertooning te Keulen ,
den grond , die door de gesprekken met Henricus A eger
of Eger, naar zijne geboorteplaats ook H e n d r i k v an K alka r genoemd , dien hij vroeger te Parijs had leeren kennen•,
en nu te Utrecht wederom ontmoette , werd bevestigd: Hij
verbrandde zijne kostbare leerboeken opentlijk op den Brink
te Deventer en zon(lerde zich in het Karthuizer klooster
Monnik8huizen bij Arnhem , waarvan A e g e r prior was , of ;
gaf zich daar aan de strengste boetdoeningen over , en las
en herlas de Heilige Schrift. Hij wees echter de aanzoeken om in de orde der Karthuizers of Cisterciensen , eene der
meest bloeijende in Nederland , te treden , van de hand , wijl
hij hare regels te streng vond ; zelfs wilde hij uit edele naauwgezetheid geen priester zijn. "Voor het goud van gansch Arabie" , schreef hij , "wilde ik niet , al was het voor eenen nacht,
de kostelijke ziel van e'en mensch op mijne verantwoordelijkheld nemen." Hij was tevreden met het enkele Diakonaat als
regt gevende op het volksonderwijs. In gezelschap van J oh a n n es Cele begaf hij zich (1378) naar die kloosters in
Brabant en Gelderland , welke het meest door godsvrucht en
geleerdheid uitmuntten , en hield zich eenige dagen op bij J oh a nn es Ruysbroek, prior der Augustyner monnikken te
Groenendaal bij Brussel, een vrooni en welsprekend prediker, ,
die thans zijn 84ste levensjaar bereikt had , en van wiens ge31*
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schriften hij eenige in het Latijn had overbragt. Van daar begaf
hij zich naar Parijs, waar hij wel geen kostbare maar toch voor
het volksonderwijs zeer nuttige geschriften kocht. In het vaderland wedergekeerd , vestigde hij zich te Deventer , waar hij
zich aan de verbetering van bet onderwijs en het prediken wijdde. Hij stelde zijne leerredenen geregeld op , prentte
ze in zijn geheugen en sprak ze met ongemeene vlugheid uit.
"Geringen en aanzienlijken , geestelijken en leken stonden verbaasd over zijne welsprekende en roerende taal." Verbetering
der harten was bij hem de hoofdzaak. Hij schroomde niet het
wangedrag der Bedelnionniken, die destijds Nederland overstroomden , ten toon te stellen , en ontboezemde zijne verontwaardiging tegen het onheilige, dat zijne eeuw besrnette. Deventer
was een te kleine werkkring voor den boetprediker. Ala een
andere Johannes de Dooper trok hij van de eene plaats naar
de andere , en doorkruiste hij het gansche land , en overal predikte
hij , niet zelden tweemaal daags , en soms drie uren lang , voor
onafzienbare scharen , die nog nimmer in de landtaal het Evangelie hadden hooren verkondigen. Kennelijk vloeiden zijne
woorden uit het binnenste zijner ziel , en van daar stroomden
zij in het hart zijner hoorders. Velen werden er in waarheid
tot een ander Leven door gebragt. Darer hij niet alleen de leken
tot hoete en bekeering riep , maar ook niet aarzelde dat de
geestelijkheid te doen en haar hare diep ingewortelde gebreken
en vooral bare onkuischheid te verwijten , span de deze tegen
hen main en wisten den Utrechtschen bisschop , die hem vroeger
verlof tot prediken had gegeven , te bewegen dit verlof in te
trekkers. "Nock bet bescheiden protest dat Gro ote hiertegen
indiende , noch de voorspraak van een vriend , noch bet schrijven van den cantor der parijzer Hoogeschool , W i 1 h e lm u s
A San varulla aan Pans Ur b an u s VI, konden hierin verandering te weeg brengen. Zonder tegenstand onderwierp hij
zich aan bet verbod ; ja hij verhinderde een opstand onder het
yolk dat zijne prediking noode miste ; besloot zich geheel
aan het onderwijs toe te wijden en werd met zij nen vriend en
leerling, F l or en t i u s R a d e w ij n, den grondlegger der beroemde
Broederschap , die haren naam van hem ontleend en in veelzijdige rigting onberekenbaar nut gesticht heeft. Hij mogt echter slechts de beginselen zijner weldadige stichting zien. De
pestziekte , die in het jaar 1384 te Deventer woedde , had een
zijner vrienden aangegrepen. Gr oote, in de geneeskunst niet
onbedreven , schroomde niet hem met zorg en liefde bij te
staan , en werd als een slagtoffer zijner menschlievendheid door
de besmetting aangetast. Hij bezweek onder dezelve den 20
Aug. van het genoemde jaar, des namiddags ten 5 ure , omringd van zijne vrienden en diep betreurd door zijne leerlingen
en stadgenooten. Zijn ligchnam werd in de 0. L. Vrouwe kerk
ter zijde van het lioog-altaar begraven en op zijn graf dit
opschrift geplaatst:
,

.
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"Gerardus Magnus vixit sicut plus agnus ,
Fecit quod dixit : sicut docuit quoque vixit:
Fuit non ficlus, aliis mitis , sibi strictus.
Lux fuerat ckri, tradens kilo dogmata yeti,
Lux fuerat previa, oculus mentis bene qnavis.
Ric mundo spretus , sed pneumate corde repletus.
Ejus doctrine falsi fuerat quasi spina,
Bidiculum vanis, odium mentis male sanis ;
Quae falsos . laesit : pars veridicis sed adhaesit
Illi; pro vero fuit utilis hic quia Clero ,
Ut Clero , Laicis prodesse volens inimicis ,
Doctrind yeti, debet Christus misereri
Ejus, de jure, pro tali ponere curae.
7'alis natnque fore voluit gratis, sed amore
Divino tactus, nulld mercede coactus.
Namque resignavit praebendas , sicut amavit
Christum, sic stravit carnem , tenues quoque pavit,
De propriisque bonis tenuit regimen rationis.
Sic fail exemplo, lux in Christi bene templo.
G e ra r d u s Magnus, quem verus diliyit Ignus
Sanctorum sortetn tenet, evincens modo mortem."

Zijn gebeente werd later naar de veoning van Florentius
slt adew ij n overgebragt , waarin bet den 26 April 1697 gevonden en aan H er m a n n us Petri, pater der broeders van
het gemeene leven te Emrnerik is ten geschenke gegeven , waarvan een Operegt en waeraghtigh verhael bij Dumbar, in zijn
Kerkelijk en irereldl. Deventer (bl. 508 volgg.) voorkomt.
G r o o t e was niet slechts een uitstekend prediker, maar ook
een , voor dien tijd , uitriemend schrijver. Men heeft hem
echter te hoogen lof toegezwaaid , door hem voor te stellen
als een voor zijnen tijd buitengewoon verlicht man , als een voorlooper van het protestantisme , als een vijand der scholastieken,
als een bevorderaar der studie , zelfs van Plato en andere
elegante wijsgeeren van Griekenland. In deze voorstelling is
zeer veel overdrevens , waarvan de onbekendheid met 's mans
schriften voornamelijk oorzaak is. G r o o t e was voorzeker
een braaf, godsdienstig en ijverig man , wien het verval van
zedelijkheid en christendom in zijnen tijd diep ter harte ging ,
naar de wijze zijner tijdgenooten mag men hem ook geleerd
en verlicht noemen; maar het gaat te ver als men zich zijne
geheele denkwijze als in tegenspraak met zijnen tijd voorstelt
of op dezelfde wijze over hem oordeelt als b. v. over Wessel
Gansfort, Agricola, Hegius en dergelijken. Slechts
weinige zijner schriften zijn gedrukt , maar vele waren voor de
spaansche beroerte in verschillende fraterhuizen en kloosters in
handschrift aanwezig. Van deze laatste is een catalogus door J oannes Bunderius vervaardigd, die door Valerius Andreas, Foppens, en Fabricius in hunne hieronder vermelde
werken , is overgenomen. Nog zijn er aanwezig in de Groningsche- en Utrechtsche akademie-bibliotheken. De beide Hoogleeraren T h. A. en J. C 1 a r i s s e hebben in hunne verhandeling
over den Geest en Denkzetyze van G. Grooie eenige uit de
-
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laatste deels geheel , deels bij fragmenten , door den druk gemeen gemaakt. Op de koninglijke bibliotheek te 's Hage berust een vrij lijvige bundel in hs. waarin meerendeels nog onuitgegevene Epistolae G e r a r d i Magni, het eerst door den
Heer D e 1 p r a t bekend gemaakt , voorkomen. Hieruit gaf de
Heer J. G. R. A cq u o y Gerar1i magni Epistolae XVI, welke
uitgaaf vooral daarom merkwaardig is , omdat het uit deze brieven
blijkt , hoezeer G. G. wel verre van tot de hervormers van
het kerkelijk dogma te behooren , ijverig medewerkte tot het
vervolgen van de ketters van zijn tijd. Door dien geloofsijver
verwierf hij zich bij zijne tijdgenooten den naam van malleus
haereticorum. Ook te Straats-burg bevindt zich een Codex ,
met eenige zijner brieven en , volgens Pertz, te Hannover een
andere. Van een handschrift , toebehoord hebbende aan de predikheeren te Deventer en later in bezit van den hoogleeraar
H. W. T y d e m a n , wordt in bet Archief voor Kerkely ke Geschiedenis - D. I. bl. 361 very. en 394 very. een breed verslag
gegeven. Eindelijk treffen wij nog handschriften van zijne werken aan op de akademische bibliotheek te Leyden.
GEDRUKTE SCHRIFTEN.
Publica protestatio de veridicil praedicatione Euttngelii quod
praedicayit , in Opp. Th omae a IS em pi s T. III. p. 29 , 30
(edit. Coloniae Agripp. 1660. 8.) In dit geschrift aan den,
utrechtschen bisschop geeft hij reden , waarom hij noch kerkelijke noch wereldlijke waardigheden wil bekleeden.
Conclusa et proposita non vota , in nomine Domini a
Magi8tro Gerardo edita. Ibid. p. 30 34. "Ce sont de pieuses
resolutions gee Gerard prenoit pour 'e afermir dans la vertu",
6. v.: " nullum tempts consumes in Geometrici8 , Arithmeticis , Rhetoricis , Dealecticis , Grammaticis , Lyricis , Poetis ,
Judicialibus , Astrologis ; haec enim omnia per Senecam reprobantur , et retraca oculd bono viro re6picienda Bunt; quango
magis spirituali (clerico) vel Christiano i espuenda" —"Item nunquam studebis ad capiendum gradum in Theologid vel niteris ad
hoc ; quia lucruin et beneficia nolo consequi; vel famam et scienliam aequaliter possum &there sine gradu ;" — item communiter est
carnale , et (eorum) qui carnaliter sapiunt ; — item in multi8 retra&rig a 'salute proximi ; — "item ab oratione , a puritate mentis et
abstractione ; — item multis vanis lectionibus oportet interesse, et
multitudine hominum , in quibus homo inquinatur et divaricatur".
De sacris libris studendis. Bid
36 40. Waarin hij de
godsclienstige bqeken , welke hij bij uitnemendheid gelezen Wilde
hebben , aanprijst en den levensregel van den vromen christen
omschrijft. Hier achter twee brieven van Gerard, de een aan
den bisschop van Utrecht de andere aan Dr. W i 11 em de S alv arvilla.
Hier zouden wij nog kunnen bijvoegen het Cordiale of Qua-

-

-
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tuor novissima, dat somtijds aan Geert Groot e wordt toegeschreven ; maar eigentlijk het werk van G er a r du s a Vli ed e r h o yen is. De Hoogleeraar M o 11 te Amsterdam bezit er
een schoon handschrift van , dat in de eerste helft der XVe
eeuw, waarschijnlijk in de omstreken van Keulen, geschreven
is. Alleen te Deventer werd het , tusschen 1485 en 1494, drie
malen herdrukt , terwijl het , in het Nederd. overgezet, van
1483-1491, vier malen te Antwerpen , Delft en Zwolle werd
uitgegeven.
HANDSCHRIFTEN.
Volgens den Catalogus van J o. B u n d er i u s , waren in de
openbare bibliotheek te Utrecht:
De Instil. Novitiorum.
Serino de .Focariis ad clerum J'raj.
In de Bibliotheek der Broeders van het gemeene leven te
Deventer:
Contra Turrim Trajectensem.
Concordia Euangg. de passion Domini.
Te T o n g e r en bij de Regulieren:
De vita in comm. degentt.
De contractibus et usuris.
De Instil. Novitt.
De .Focariis.
Epist. de Schismate.
Epist. ad diversos.
Bij Brussel in de Roode Vallei:
De Instil. Novitt.
De incommoditt. matrimonii.
De Focariis.
Aldaar in de Groene Vallei:
Contra Quemdam volentem matrimonium contrahere.
De paupertate.
Serino in die palmar.
Aldaar in 't klooster des Sept. Fontaines:
Contra Turrin Traj.
Bp. de Schismate.
De simonia , ad Beguttas.
De benefice. Curatis.
De cohabit et exerc. Devotorum.
.Epp. ad diversos.
Te Leuven in 't Bethlehems klooster.
De locat. curae pastor.
Aldaar aan de Martini kerk.
De incomm. matrimon.
De vitio detractionis.
Epist. ad quendam vehementer tentatum.
.De compunct. et erud. scholarium.
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Te Luik aan de Jacobi kerk.
Sermo in die palmar.
Nabij Enghien in het (Herinenser) Karthuizer klooster.
De Quatuor generibus meditabilium.
Nabij Diest in het Zelhemsche Karthuizer klooster.
Sermo de nativ. Chr.
Epp. ad diversos.
Te Huy bij de Duitsche orde.
Epp. ad diver8os.
De revocatione lapsi.
Te Gent bij de Karthuizers
Epp. ad diversos.
Te Keulen in het Karthuizer klooster
In lectiones mortuorum (ut vocant). Denkelijk de Comment
in Lectl. ojJicii .Eccl. de defuncti8.
Te Ernmerik bij de Minderbroeders (Franciskanen):
Cordiale quatuor novissimorum.
Te Lier in het Karthuizer klooster
De Revocatione lapsi.
Te Namen bij de Duitsche orde.
De vertalingen van Ruysbro eck:
Ornat-spir despons.
De duodec. virtt.
Volgens Petrus van Beeck of h, Beka werden to Aken
gevonden.
De conversation interna.
De regimine Mon_ ialium.
Op den catal. van de bibliotheek der Egmonder abdij :
De gradibus Bcclesiasticorum.
De communione.
In de bibliotheca Ufenbachiana mss. Parte IV. p. 29.
.Excerpta ex Gerardi de Groot.
HANDSCHRIFTEN OP DE BIBLIOTHEKEN DER UTRECHTSCHE EN
GRONINGSCHE HOOGESCHOOL.
Sermo de Focariis et Fornicatoribus Presbyteris , /rictus in
domo capitulari Trajectensi.
Consilium de non accipiendo beneficio.
An gums possit locare coram animorum sub annuo ceniu.
Ike matrimonio waarschijnlijk hetzelfde wat bij Foppen s
heet : de incommoditatibus matrimonii.
Bpistolae ad Presbyterum.
Zonder titel: eene soort van nadere verklaring en verdediging van hetgeen door hem gezegd is over de Presbyteri
focaristae , uit welk stukje blijkt , dat zijn ijver voor de zedeheid der geestelijken hem vervolging en belastering had berokkend.
Eene soort van verklaring of Protestatie zonder titel , en
beginnende Ego G e r a r d us dictus Teutonice G r o et, coram
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omnipotenti Deo , coram omnibus sanctis et coram vobis et omnibus protestor firmiter , me circa ea gime fidei cunt ; in ipso
summo lapide J e s u C h r i s t o fundament° firynam , illibatam ,
et catholicam fidem praedicasse et defendisse etc.
Zonder titel , waarschijnlijk het Cordiale quatuor novissimorum.
Dicta quaedam magistri Gerardi m a g n i.
Incipit quaedam Epistola Magistri Gerardi Groot, quam
misit ad quemdam fratrem infirmum in capite ex radice nativitatis , ut ex complexione aliqualiter melancholicum et aggravatum ex novitate vitae , ex solitudine et immissisionibus Derboli, volentis eum ad desperationen et tristitiam ducere absorbentem.
Mogelijk dezelfde met .Epistola ad quemdam vehementer tentatum.
Zie Vita venerabilis magistri Gerardi Magni, in Opp. Thomac
Kempis (Ed. Paris. 1549) p. 159-169. Thomas a Kempis, (Cron.
Montis S. Agnetis in Append.
C. 3 et 4 p. 158-151. Rudolphus
Dier de Muden, de Magistro Gherardo Grote etc. in Analectis
G. Dumbar T. 1 p. 1-114. Io. Buschii Chronicon. Canonic. Regular. Capituli Windesemensis. 1-25. Iodocus Badius Ascensius,
de Gerardo Magno Constitutore clericorum Regularium S. Fratrurn
D. Hieronymi, in fronte Opp. Thomae 4 Kempis ab ipso edita
Tit. VIII. P o s s e v i n i Append. nova ad Apparat , Sacrum. Edit.
Colon. 1608 F. B 4 ex Catal. Io Bunderii. Trithemius, de ScripttEccles. p. 656. Id. de Scriptt. Germ. C. 127 ; Aug. Miraens, Auctarium op Trithemius de Script& Germ.
No. 644 (p. 82. ed. leabricii) Id. Regulae et Constit. Clericorum in congr. viventium ; Henr.
Sommalii en Herib. Rosweyde, Vita Thom. it Kempis; Sanderi Bibliotheca Belg. m. s. part. I. 296 en part. II. 190 en 215;
Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 177-279; Sweertius, Ath.
Belgic. p. 280. Aub. Mir a e u s , de Script. Eccles. en in Chronico ad
annum 1384. Foppens, Bill. Belg. T. I. p. 596. Fabricii Bibl.
Med. et Lif. Latin. lib. VII. p. 117. 118. Id. Bibliotli. Eccles. p. 82.
Id. Chronicum p. 335. (Antes. 1608 4.) Saxii Onom. Liter. T. II. p.
381. Heliot, Hist. des Ord. Relig. T. II. p. 339-344. Paquot,
Memoires pour servir iz l' Hist. litteraire des XVII Provinces
T. IV. p.
345. Du Pin , Bibliothegue des Auteurs Ecclesiastiques T. XI. p. 83.
Biogr. Univ. T. XVII p. 173. Aschbach, Allgemeines Kirchen Lexikou
Zweyter Band S. 941. Ullmann Reform. vor der Reform. T. II. S. 64
ff. J. C. L. Gieseler, Lehrbuch der Kirchengeschichte T. II. B. III.
Abth. p. 208. Kerk. Hist. en Oudheden der zeven vereenigde Provincien
door H. v. H. en H. v. R. D. VI. bl. 509. J. Revius, Hist. van
Deventer bl. 28, 34, J. R e v i i Daventiia illustr. p. 29 T. v a n
Bemm el BeschrOv. van Amersfoort D. I. bl. 239. Dum bar , Kerkel.
en Wereldl. Oudhed. bl. 508-510. Kok, Vad. Woordenb. D. XVIII.
bl. 509. Levensbeschrijv. v. Beroemde mannen , D. III. bl. 170. Ypey
en Dermout Ceschied. der Nederl. .Herv. Kerk , D. I. bl. 5, volgg. Delprat, rerhandeling over de Broederschap van G e e r t Groote; bl. 14.
volgg. en Bijl. I-Ill. G 1 a s i u s . Godgel. Nederl. o. h. w. , Dez. Geschied. der. Christel. Kerk in Nederl. voor de fiery.
D. II. bl. 302.
very. Dez. Eras m u s . als Nederl. Kerkherv. bl. 258, volq. IV. Moll,
de Boekerij van het St. Barbara klooster to Delft ,
bl. 42, 45. T h.
Adr. en J. Clarisse. Over den geest en denkwijze can Geer t Groute
kenbaar uit zijne schriften, in Archief voor Keillel. Geschied., inzonderheid in Nederland door
Kist en Royaards D. I. bl. 355-398.

D. II. bl. 245-395. D. III. bl. 1-90. D. VIII. bl. 3-383. S. Blaupot ten Cate, Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen , Overijssel en Oostvriesland. D. I. bl. 14 Zedelijke Toespraak van G. G. , me-
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degedeeld door Dr. J. van Vioten en Kist in Royaards, Nieuw
Archief D. II. Mo1hayzen, Leerrede op de 250ete verjaardag van de
stichting der Ned. Berv. Kerk te Deventer. J. G. R. Acquoy,, Gerardi
magni Ppistolae XIV Amstel. 1857. Praef. Dez. in den Kalender voor
de Protestanten in Nederland de 5de jaarg. 1860.

GROOTE PIER.
Zie PIER.
GRO OTENDORST (N.) genees- en heelkundige werd geboren in . . . . stierf in 1846. Zijne verdiensten werden door
bet Provinciaal Utrechtsch Genootschap , dat hem tot lid benoemde , erkend.
Hij schreef:
Beschrgring van een langzaam voortgaanden arbeid en daarop
qevolgde verlossing van een wanschapen vrucht , met afbeeldingen
Utrecht 1800.
1790
Zie allphabetische Naamlijst van Boeken , welke sedert het jaar
tot en met het jaar 1831 zijn uitgekomen bl. 217.
1846. Kronyk van
Programma van het Prov. Utrechtsch Genootschap
het Historisch Genootschap 2e Jaarg. bi. 126.

GROOTHUIS (H. VAN IJssEL) was reeds als student te
Utrecht , in het eind der 18e eeuw lid van het Genootschap
In de Mengelingen
Vlift i8 de Voedeter der Wetenschappen.
dier Maatschappij komen de volgende dichtstukken van hem
Aan een
voor Aan God. — Food mar is uw prikkel.
vriend. Aan mijne jonge vrienden. — De vrolyke Christen. —
Myn vrolijskste avond. Zij zijn zeer middelmatig.
Zie Her i ng a, Bijdrage tot de Lijst der Nederl. Dichters.

bl. 45.

GROOTENHUIS (AREND VAN of TEN) koopman te Amsterdam , waarschijnlijk uit Antwerpen gekomen , die met H e nrik Hudde, Reinier Pauw, Pieter Dirksz. Has selaar, Jan Janszoon, Karel de Oude, Jan Poppe ,
Henrik Buik , Dirk van Os, Sieuwert Sem, ook
kooplieden aldaar en tot dien tijd op Spanje handelende , de
grondlegger was der Oostindische Compagnie , toen Compagnie
van verre genoemd.
Zie W a genaar, Amst. D. IX. bl. 96. Vaderl. Hist. D. IX. bl. 137.
B o r, Nederl. Oorl. XXV. B. bl. 20. (337) XXXIII B. I. bi. 15. (21)
Kok, Vaderl. Woordenb. D. XVIII. bl. 750. Du Bois, Vies des
gouverneurs genera= p. 5. Mr. J. A. v an der Ch ij s , de Stichting
der vereenigde 0. I. Compagnie, Leydeu 1857 2e druk bl. 30.

GROOTENRA AI (G. W. J. VAN) eerie dichteres , wier gedichten met die van hare vriendin M. Heemskerk voorkomen in de Werken van het Diehl- en Letterkundig Genootschap , onder de zinspreuk : Studium Scientiarum genetrix. Rott.
1796. D. III. St. II.
GROOTENRAY (JAN ARNOLD VAN) overladen te Rotterdam
20 Jan. 1799. Hij was in 1793 kapitein ter zee ter admiraliteit
van de Maze lid van den krijgsraad over de oflicieren , na den
slag van 11 Oct.
1797. In 1794 behoorde hij tot bet eskader
'
onder 0 orthuis voor India.
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Zie J. C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederl. Zeewezen
1. St. bl. 459 , 545 , D. VI. 2 St. bl. 153.

D. VI -

GROOTVELD , GROOD V ELDT of GROOTVELT (PETRus)' zoon van F r a n c i s c u s Grootveld, als predikant
te Arkel den 25 Maart 1736 gestorven , werd te Arkel
geb. en na volbragte studien eerst waarnemend predikant te
Gouda , den 8 Mei 1737 tot adjunct predikant te Vessem c. a.
beroepen en den 7 Julij bevestigd. Den 29 Maart 1740 werd
hij, in plaats van Johannes Antonius Martinet, predikant te Schijndel en Liempde en aldaar den 7 Augustus door
zijn schoonbroeder G o s u i n u s v an Nouhuys, predikant te
St. Oedenrode , bevestigd. Hij bleef aldaar in dienst tot zijn
dood (1773), doch nam in 1747 de betrekking van legerpredikant in Brabant waar. Hij was gehuwd met T heo d o r a de
Jong h. Nazijnoverlijdenhield Schijndel op met Liempde
gecombineerd te blijven. Hij was een ijverig voorstander van het
Protestantismus , blijkens de volgende door hem in het licht
gegeven geschriften. Ook was hij latijnsch dichter,, blijkens
zijne Ode in aeternam templi Rodensis St. Odae dicti memoriam.
Leerrede op de Bedendag van het jaar
1746. 4°.
Pattaecion of gestrafte lasteraar Breda 1749.
Abaddon in de Majory van's Hertogenbosch , ter gelegenheydt
MDCCLI ontdekt en
van 'I zoogenaamde Roomsch jubeljaar
tot beschaminge blootgestelt over desze4fs attentaat tot Geldrop
en Hew, in twee Zamenspraaken s' Hertogenb. 1752.
Boettrompet van getrouwe voorgangers in het Protestantsche
Zion , tegens of in de cure der verdrukking ,qeblazen en beantwoord door een opregt duivengekir en wanhoopig beerengebrom,
Jes.
voorgesteld op den algemeenen dank- vast- en bededag over
LIX vs. 9 , 10 en 11 's Hertogenb. 1760.
Zie Boekzaal der Geleerde Wereld.
1736. a. 364 a. 490. 1737 a. 617
b. 216. 1740 a. bl. 437 b. 229: 1747 a. 459 1748 a. 116. (berigt vau
zijne ontmoetingen als legerpredikant) Mei 1773 bl. 666; Brau s Naamregister van Predikanten bl. 19. Gerrit Noordbeek en Bernard us
Mourik Naamrol der Godgeleerde Schrijvers, Paquot, Memoires pour
servir a l'Histoire &torture des Pays , bas Tom. III. p. 299; Glasius
Godgeleerd Nederland o. h. w. H. de Jon g h , Naamlijst van Predikanten bl. 313. April 1742 p. 463-468 ; Hermans. Introductio in
Notiliam rei literariae maxime Provinciae Brab. Septentrionalis
p. 22.

GROOTVELDT (PIETER VAN) een dapper zeeman , die als
bevelhebber van den brander de Draak en daarna van de Salmander en van de Leidstar , onder de Ruiter in 1672 en 1673
deel nam aan de zeegevechten tegen de Fransche en Engelsche vloten.
Zie Brandt, Leven van de Buiter , bl. 653, 686, 714 , 778, 787,
814 , 828. J. C. de Jon g e, Gesch. v. het Nederl. Zeewezen. D. I.
bl.

GROOTVELDT (WILLEm vAN) , Commandeur ter admiraliteit van de Maze , verdedigd zich in 1678 met zijn schip
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van 22 St. , tegen vijf Duinkerksche kapers , ofschoon hij eindelijk weerloos geschoten zich moest overgeven. De Jonge,
Zeew. , D. HT. 2e St. bl, 269.
GROOT VELT (JAN HENDRIK VAN) werd in 1808 te Varik bij Thiel geboren, en ontving te 's Hertogenbosch van de
heeren A. A. E. van Bedaff, H. Turken en D. F. du
Bois onderwijs in de teekenkunst. Zonder eater bepaald onderrigt in de schilderkunst te hebben ontvangen , wist hij het ,
door vlijtige oefening en ijverige studie naar de natuur , zoo
ver te brengen. dat men verwachten kon , dat hij eenmaal een
sieraad der Hollandsche schilderschool zou worden. Meermaal
werden zijne ordonnanties , binnenhuizen, vooral bij kaarslicht ,
op de vaderlandsche tentoonstellingen met genoegen aanschouwd ,
en nog op die te Amsterdam in 1854 gehouden was. .Eene vischvrouw en een hondenzvagen b onweder en lantaarnlicht. Hij overleed in Junij van het volgende jaar aan eene langdurige en
kwijnende ziekte , die hem reeds een geruimen tijd voor de
kunst deed verloren gaan , en werd den 12 daaraanvolgenden
door de leden van het schilder- en teekengenootschap SI. Lucas
te 's Hertogenbosch ter aarde besteld. Zijne beste voortbrengsels berusten in de kabinetten van den Staatsraad van den
Bog a e r d e, vroeger Gouverneur van Noord-Brabant , bij den
Heer R, o of haan te Amsterdam en bij verschillende liefhebbers , zoo te Rotterdam , 's Bosch als elders.
Tot zijne leerlingen behoorde P. M. M o 1 ij n.
Zie Immerzee1, Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche
Kuneschilders enz. D. I. bl. 283. C. K ram m. Levens en Werken
der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders
D. II. bl. 610, 611.

GROSS (A. G. VON) een Zwitser , was als majoor in dienst
van dezen lande , en een der heldhaftige verdedigers van Grave
tegen de Franschen in 1794.
Hij schreef :
1794
Journal des principales operationS de la campagne de
dans les sept Provinces Unies et Pays de la ge'neralite 1795. 80.
Historisch-nzilitarisch Handbuch jzir die Kriegsgeschichte
der Jahre 1792-1808 ; enthaltend eine genaue Uebersicht alley
Feld-zuge and Landungen , welcke in diem Zeitraume scat ge
funden haben 8vo mit einem .ritlas in Folio. Amst. 1808.
Zie B o s s c ha , Need. lieldend. te land, D. IJI. bl. 134-136 11phabefische Naamlijst van Boeken van 1790 tot en met 1831 Sijstem.
real. v. d. Bibliotheek der Kon. Milit. Acad.
bl. 72, 85.

GROSS (JACOBUS HENRICUS) was als kapitein bij de Divisie van den luitenant-generaal Daendels, brigade van den
generaal-majoor van Z u y 1 e n van Nye velt, bij de actie
van den 19 Sept. 1799 en werd toen gekwetst.
,

Zie B o s

Neerl. Heldend. te land.

GROSSE (A.) schreef:

D. III. bl. 208. (Bijlage).

Refit gebruyk ',taken van Chris.-
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tub in 12°., volgens Noordbeek en Mourik Naamrol der

Godgel. Schrtyver8.
GROTEMA een Fries behoorde tot de tien vrijwilligers , die in 1605 alleen met een degen gewapend , tegen
een zeer groote overmagt van Spanjaarden een geruimen tijd ,
tot dat zij hulp kregen , vochten met eene dapperheid , waardoor hunne namen verdienen bewaard te worden.
Zie Le memorable siege d' Ostende, decrit et divise en douze liores
par Christophe de Bonours, du Conseil de guerre et Capitaine
entretenu par sa Majeste. Bruxelles 1628 en B o s s c h a , Neert. Heldend. te land. Bijv. en Verb. bl. 12.

GRO UW (JAN CLAESSENS of JAN CLAESZ. VAN). Het
Friesche dorp Grouw telde oudtijds onder zijne inwoners de
meeste doopsgezinden , die tot de Waterlandsche en Vlaainsche
gemeenten behoorden. Jan Cla e s z. was leeraar bij de eerste
en mag als een type beschouwd worden van de toenmalige
Waterlandsche leeraren , die zich door grondige theologische kennis , schanderheid in het redetwisten en groote vrijzinnigheid onderscheidden. Die vrijzinnigheid wekte dan ook
ongenoegen in zijne gemeente , dat eene scheuring veroorzaakte. Zijne schriften en inzonderheid zijne twistschriften over
oud-meniste regtzinnigheid met den steil regtzinnigen D o u w e
Feddriks Leeraar te Harlingen , en den gematigd regtzinnigen en voortreffelijken Engel Arnold van Dooregeest,
leeraar in de Rijp , gewisseld , leggen zijne howg liberale denkwijze aan den dag. De toon , die in zijne geschriften heerscht ,
getuigt echter Diet van 's mans zachtmoedigheid.
Hij schreef:
De Leer der Doop8gezinden verdedigd Amst. 1702 , waartegen Do uwe Fed driks in 1703 schreef , in het Hat gaf.
Zie Simon Schijn, Historia Mennonitarum , p. 334; Cal. Heringa,
p. 206 ; B 1 a u p o t ten Cate, Geschiedenis der Doopsqez. in Priest.
bl. 193, 253.

GROVESTINS (WYBE SJOERDS), zoon van Sjoerd Wybe
toe Groustins of Grovestins en van Renske Mock e m a , werd in 14. . . geboren. Zijn eigenlijke geslachtsnaam
was Sir tema, doch zijne voorouders hadden den naam van
tho Grovestins, het dikke kasteel , aangenomen , naar een
sterk Huis door zijn oud-overgrootvader tegen de invallen
der Noormannen te Engelum gebouwd. Men wil dat hij S c h e r n e
Wybe, d. i. geschorene Wybe, werd bijgenaamd, hetzij hij een
der eersten was , die de gewoonte om den baard te laten scheren volgde hetzij hij , tegen het gebruik der Friezen, die
fang en nederhangend haar droegen , zijn kruin liet scheeren ,
hetzij vrijwillig hetzij als boete hem opgelegd , wi sp hij zijn
handen aan een monnik had geslagen. Hij was een der voornaamste Edelen , onder de vetkoopers en als krijgsman zeer gezien. Bij een der menigvuldige belegeringen van de kastee-
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len der Edelen werd hij door list gevangen. Voor H o t t in g a
huffs te Nijland liggende , vroeg de bewoonster , Z w o b Sj a a rdema, weduwe van Jarich Hottinga, om met hem over
den vrede te spreken. Zij vertoonde zich als zwak , rustende
op twee mannen , en riep hem op de valbrug. Hij vroeg : Swob
Nift ! i8
, (ja
lama? (Nicht is het trouw gerneend ?)
Neef,) was het antwoord. Hij zich hierop verlatende, kwam op
de brug , dan zag zich verschalkt , dadelijk door de geleiders
aangevallen en naar binnen gesleept. Bit geval gaf aanleiding
tot het Friesche spreekwoord : Swobbe lauw , trouw of geloof
zonder waarde (.Tides Punica). Later tegen Tj a a r d G r o ustr a uitgewisseld , zon hij steeds op wraak en deed nit zijn
sterk kasteel veel schade aan de Schieringers in en om Franeker , die eindelijk , onder S i k k e Sj a a rd em a, zijn kasteel
belegerden (1482), innamen en tot den grond toe verwoestten,
na hem met een kogel dood te hebben geschoten. -Hij liet bij
N. van Ca m s t r a een zoon na. Zijn gewoon zeggqn was
Neat te lived , neat to tjoed (niet te geed, niet te kwaad).
Deze spreuk is nog het levies van het wapen van het geslacht
C r o v es tins , en gaf aanleiding tot een ander Friesch spreekwoord : het i8 een man als S ch erne W y b e , waarmede men
een man met goede en slechte hoedanigheden begaafd aanduidde.
Zie over het geslacht G r o v e s t i ns in 't algemeen en de beroemste leden
daarvan in het bijzonder : J. van Leeuw en, Herinnering aan net geslacht Sirtema van Grovestins, in de Fri:2e Fries, V. 232, en
Hettema en van Halmaal, Slamboek van den .Frieschen Adel, dat
meer naauwkeuriger berigten bevat dan het verouderde F e r w e r da, Adelijk
en Aanzienlijk IP apenboek D. I. St. I. bl. 49-54. Verder het bij te W a ter
aangehaalde handschrift van U p c o v an B u r m a n i a , Traclalus de nobilitate ; Winsemius, Chron. B. X. hi. 292, 296, 297, 302; Charterboek
van Yriesland. D. I. bl. 608, 697, 703. 707; Schotanus, De Geschieenz. B.
denissen Kerckelyk ende Wereldtlyck van Friesland oost ende west
XI. bl. 364; Gabbema p. 129 TeWater Verbond en. Smeekschriften der
Edelen D. II. bl. 424 , Scheltema Staatk. Nederl. D. I. bl. 40]
402. K ok , Vaderl. iVoordenb. D. XVIII. bl. 755. Aanteek. op de
Geuzen van van Haren. bl. 286.

GROVESTINS (WYBE vAN), zoon van Id s a r d Grove stins en van Tji et s Un em a, geb. 15 .. stond reeds
vroeg bekend als een der misnoegde Edelen en teekende het
smeaschrift, dat aan de Hertogin van Parma werd overgeleverd. Voor den komst van Alva verliet hij bet land en was
te wel beraden dan dat hij zich op bevel van Al v a te
Antwerpen ter verantwoording zou komen stellen. In 1572
had hij het bevel over eenige ruiters in Friesland , en geraakte
met twaalf man van zijn yolk met een gelijk getal karabeniers
van B ill y in gevecht. Naderhand voegde hij zich bij den
Graaf van S ch o u w e n burg, met wien hij , hiertoe genoodzaakt , Friesland zou verlaten hebben. Zijne uitsluiting van de
algemeene vergiffenis , in 1574 afgekondigd , bewoog hem in
ballingschap te blijven , en eerst na de Pacificatie van Gend
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keerde hij naar Friesland terug, waar hij zich met andere
vrijheidminnende landgenooten vereenigde tot het heimelijk
bevorderen der Unie van Utrecht. Na dien tijd begaf hij zich op
nienw in de krijgsdienst, waar wij hem te Harlingen , Sneek
en elders tot den jare 1583 aantreffen. Zijne echtgenoote T e t
Uninga, dochter van Douwe Hoytsma of Hoy ties en
van D o e d Z i aerda, begaf zich ten tijde der beroerten met
hear talrijk kroost op de vlucht. De opgeraapte beuzelingen
en snoode verdichtselen betreffende Karen dood , worden in
't breede gemeld, doch eindelijk ook tegengesproken door een
Spaansch gezinden schrijver,, die ook hare manmoedigheid en
onverzaagden geest niet durft ontkennen.
Zie Winsemius, Hist. Lib. II. pag. 90, 114; Chronyk, B. XVIII.
bl. 629, 632, 656; J. Caroli, de Rebus; Casparis a Robles
Billaei in Frisia rebus gestis Commentarii. Lib. II. p.121-133,158
Ferwerda, 1delyk en Aanzienlijk Wapenboek
D. I. St. I. bl. 90.
volgg. Bor, Nederl. Oorloq, B. VII. bl. 29. B. XIV. bl. 89- ; te
Water Verbond en Smeekschrift der Edelen D. II.
bl. 424, 425.
Kok, Vaderl. Woordenb. D. XVIII. bl. 775.

GROVESTINS (OENE VAN) , broeder van W y b e , was
sedert 1561 Grietman van Menaldumadeel , in welke betrekking hij in 1572 door H e t t e A e b i n g a opgevolgd , doch
later hersteld werd. Hij was deelgenoot van het verbond der Edelen , en beyond zich in Franeker bij het omslaan dier stad voor
den Prins , wiens zijde hij koos. Hij werfde eenig yolk , vereenigde zich met andere Edelen , trok naar Enkhuizen en werd
door den Prins tot Luitenant-admiraal van D u c o M arten a
aangesteld , ten einde de Eems te bezetten en den toevoer van
granen naar koningsgezinde plaatsen te beletten. Van de algemeene vergiffenis uitgesloten , verliet hij voor een tijd het
land. Na zijne we4erkomst werd hij in 1582 Kolonel van Watery°, en in 1596 Volmagt van de V deelen. Drie jaren later
(27 Mei 1599) deed hij , hoewel vermoedelijk reeds lang de
Hervormde godsdienst toegedaan , zijne belijdenis. Hij keerde
ziek weder van den landdag , door de Volmagten van Oostergoo en Westergoo te Franeker gehouden , en stierf den 18
van Zomermaand 1600 te Berlikum , waar hij zijne woonplaats
had en begraven werd. Hij huwde 10 met Joanna Baiter s,
20 met Hijlck Oetsma.
Zie Winsemius, Chron. B. XVII. bl. 592; Bor, Nederl. Oorl. B.
VI. bl. 279; J. Carolus, de Rebus Casparis it Robles Billaei in
Frisia gestis Comment. lib. II p. 100. Mss. Aanteekeningen des Heeren van Haersolte, aangeh. bijte Water, Verbond en Smeeksehriften
der Edelen D. II. bl. 427, 428; Scheltema, Staatk. Nederl. D. I.
bl. 403. J. Nota Tweetal Leerredenen. Franeker 1781. Kok, Vaderl.
Woordenb. D. XVII]. bl. 755. Ferwerda, Adelijk en Aanzienlijk
Wapenboek. D. I. St. 11. bl. 99. volgg. Bosscha, Neerlands Hetdend. te land. D. I. bl. 494.

GROVESTINS (FREDERIK SIRTEMA VAN) , ZOOD. van Bi nnert Herings van Grovestins en Titia van Burma-
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n i a, geb. in 1668, was eerst Kapitein en Uitmeester , doch
volgde zijn wader in 1697 als Grietman van Ferwerderadeel op, en
werd achtereenvolgensKolonel , Generaal-majoor en Luitenantgeneraal der kavallerie (11 Maart 1727) Generaal-kwartiermeester
van het leger, Kolonel van ,een regiment te voet op de repartitie van Zeeland, op. Ook bekleedde hij den post van gouverneur
van Bouchain (1712) en Bergen op Zoom (1718). Hij was
niet alleen een dapper krijgsman , maar ook een uitstekend
krijgskundige. Van het laatste gaf hij o. a. een bewijs , door
het eerst de ruiterij der bondgenooten (in den Successie-oorlog) te leeren hare kracht te stellen in 'het blank geweer , en
heeft daardoor , misschieu meer ,dan geschiedkundig te bewijzeu is , toegebragt om S eydlitz den '' ,.etrenaam te doen verwerven van Genius der Pruissische kavallerie. Hij behaalde
grooten roern in den Successie-oorloo - , en dreef met den Generaal D o m pr aan het hoofd der Nederlandsche
voorwacht
b
een vijandelijken post uit het dorp Waterloo (Aug. 1705) en
onderscheidde zich vooral in den slag bij Malplaquet (11 Sept.
1709). Den 10 Junij 1712 trok hij met ongehoorde stoutheid
aan het hoofd van een vliegend leger van 1800 huzaren en
dragouders , alle vrijwilligers , ouder welke verscheidene jonge
officieren , Friesche Edellieden en andere jongelieden van goeden huize , uit het leger bij Doornik , door Champagne en de
bisdommen van Metz , Toul en Verdun , en stroopte en brandschatte in 11 dagen 403 en in 48 dagen 800 mijlen door
's vijands land.
Deze togt was niet het doelloos bedrijf van eenen rusteloozen krijgsman , ondernomen uit baldadigen lust om te rooven
en te branden ; maar een lang te voren rijpelijk beraamde en
door de Staten-generaal goedgekeurde onderneming , strekkende
om den Franschen Intendant , die in de gemelde bisdommen
het beheer had , te dwingen tot' de betaling der verzuimde
contribution , waarover de ontvangers van den staat in den
jare 1708 met hem waren overeengekomen.
De bijna ongelooflijke voorspoed , dien het legertje had , de
schrik , dien het zoo onverwacht tot in het hart van het'rijk bragt,
zoo zelfs dat men te Versailles ernstig raadpleegde of de koning naar Chambord zou wijken ; het beleid van Grov est ins
en de dapperheid zijner 'togtgezellen , waarvan de luitenantgeneraal E el c o o van G 1 i n s t r a de langstlevende geweest
is , wekte in dien tijd algemeene verbazing. Van zijnen roemruchtigen togt teruggekeerd , verdedigde hij (4-20 Oct.) met
vier zwakke batailjons , die hij binnen acht dagen tot 500 man
versmolten zag , Bouchain , waarvan hij gouverneur was , tegen
den vijand , die hem krijgsgevangen maakte en naar dat zelfde
Champagne , waar hij weinige weken te voren zoo stout had geplunderd en gestroopt , wegvoerde. Toen hij • in 1727 wegens
dezen 'swat in commissie te Parijs aan de tafel van den kardinaal de Fleury , eersten Minister , at , en het gesprek op
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den binnenlandschen toestand van de provincien van Frankrijk viel. Vraag daar den generaa/ GroVestins maar naar ; die
kent ze, zei de Kardinaal. "Zeer wel," antwoordde de generaal ,
"want ik herinner rnij ally(' met dankbaarheid, dat de koning ,
terwijl ik krygsgevangen was , mij gunstig toestond een keen
door de Provincien te doen."
Hij overleed ongehuwd te Nykerk bij Leeuwarden den 3
November 1750. Een merkwaardig Journaal van de Coursen,
door hem qedaan in de Campagne, anno 1712 gaf de Heer J.
van Leeuwen achter zijn levensberigt , in de Vrije Fries ,
V. 256.
Zie Europ. Merc. 1709 ig. 226 , 228. V an Grovestins, Tweetal
Brieven betrekkelijk den strooplogt in het jaar 1712 Ms. in fol. in de Bibliotheek der koninklijke Akademie te Breda (Systemat. Catalog. bl. 85)
Almanak der Koninklijke Militaire dkademie 1830. De Vrijer, Historie van Marlbor o u g h 1). I. bl. 268 ; J. L. S c h u er, Nederl. Merkwaardige gebeurtenissen D. II. bl 164 ; Levensbeschrijving van beroemele
mannen D. II. bl. 646; Wag enaar , Vad. Mist. D. XIV. bl. 423 , 424 ,
429 ; Te Water, Verbond der .Edelen D. II. bl. 424; Kok, Y aderl.
Woordenb. D. XVIII. bl. 757; Aanteek. op de Geuzen van van H aren, bl. 286; Bosscha, Neer'. Heldend. to land. D. II. bl. 370,
480, 536, 537, 538, 544; Bilderdijk, Geschied. des Vaderl. D.
XI. bl. 41; Co l l o t d'Eseury, Hollands roem D. II. bl. 34.

GROVESTINS (Dou wE VAN) , kapitein in het leper van
prins Maurits voor Zutphen (1590) , waar hij met den jongen Graaf van Valkcenstein, met meer dapperheid dan voorzigtigheid , zich onder het bereik des vijands gewaagd hebbende ,
sneuvelde.
Bosseha, Nejrl. Heldend. te land D. I. bl. 293.

GROVESTINS (JONKER JOHAN VAN) was de partij van
l d e n b a r n e v e l d toegestaan en weed als zoodanig door
Prins Maurits in 1618 uit de regering te Utrecht , waarvan
hij lid was , ontzet. Hij was het , die in de vergadering van
eenige regeringsleden , ten h uize van J. van R e n e s s e van
Zuilestein, mededeelde, dat Gysbrecht van Harteveld, oudste Hopman der waardgelders , hem aangezeid had :
"dat hij en de andere hoplieden niet begeerde te dienen tegen
de algemeene Staten noch tegen den Prins" , en die Hart ee1d bewoog den Heeren zelve to zeggen , 't geen hij hem
verklaard had.
Interrogatie van Grovesteyn m.s.
Zie W a g e n a a r , Vaderl. Historie l). X. bl. 229, 233 ; Kok,
Woordenb. D. XVIII. bl. 783

Fad.

GROVESTINS (JONKER IDZARD VAN) nam deel aan het
geschil ontstaan over het regt om op de landschapsvergadering te verschijnen. Toen de Afgevaardigden der algemeene
Staten te LeeuWarden waren gekomen , om de Staten van
Friesland tot eenigheid met de vier gewesten in 't stuk der
32
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scheiding van het Stadhouderschap en 't Kapitein- en Admiraal-Generaalschap te bewegen , kregen zij daar kennis van
de tweedragt , en deden er hunne Hoogmogenden verslag van ,
die gaarne gezien zouden hebben , dat de beide partijen hun
de bemiddeling of beslissing hunner geschillen hadden overgelaten. De zwakste partijen , die men de Hollandsgezinden
noemden , en waartoe Grov esti n s behoorde , wenschten dat
Hunne Hoogmogenden scheidregters mogten zijn , doch anderen
namen het zelfs zeer euvel , dat deze zich met de zaak bemoeiden.
Zie Wagenaar, Faded. Historie D. XIII. bl. 341, 342.

GROVESTINS klom in s' lands dienst tot den rang van
Luitenant-Kolonel en sneuvelde in den veldtogt van 1793.
Zie Bosscha, Neerlands Heldend. te land. D. III. bl. 79.

GRUDIUS (NicoLAAs) was de zoon van N i c of a a s E v e rhardi (Klaas Evertsz), en van Elisabeth van Blyout
of B ly o el , volgens anderen Elize Blan dell e. Hij legde
zich op de regten toe en werd kassier van de Staten van Brabant , geheimschrijver van de orde van het guldevlies , van
K a r el V en van Philips II : ook werd hij tot de waardigheid van ridder verheven Hij bragt den tijd , die hem van
zijne bezigheden overhleef , door met het beoefenen der poezy
en het voeren eener uitgebreide briefwisseling met • zijne geleerde Italiaansche en Spaansche vrienden Achill es S tat io ,
Angelus Andreae Resendius, Johannes Christophorus Calvetus Stella, Honoratus Junius Valentinus en vooral met den beroemden dichter Ma r c u s Hi eronym us Vida van Cremona , Bisschop van Alba , en gaf
eenige brieven met Spaansche geleerden , met welke hij te
Leuven en Brussel gemeenzaam verkeerde , gewisseld , in het
licht. Hij was een beminnaar der poozy en droeg aan den
Kardinaal Ge r ard us Gr ousb equius een bundel gewijde
gedichten op. Ook vervaardigde hij ongewijde gedichten , die
door Bon a v e n tur a V ulc an i u s met de gedichten zijner
broeders zijn in het licht gegeven. De beroemde Petrus
Nan n i u s noemde hem : homo inter homines omnium candidis,

simus , vir et industria efficaci et fide summa et pietate in
omnes praesertim doctos incredibili et ob vitae sinceritatem
apud omnes ordines gratiosus et potentissimae cuinsdam auctoritatis" en Hadrianus Junius: "poetarum Coryphaeus". Min-

der gunstig is het oordeel van Nic er on en van H oeuf ft.
Peerlkamp vergelijkt hem bij Catullus en Propertiu s en bewonderde de weelderigheid van zijn vernuft en den
rijkdom van zijn dichtader. Hij is tweemaal gehuwd geweest.
Janus S e can d u s vervaardigde bij gelegenheid van zijn tweede
huwelijk eene elegie. Hij stierf in 1571 te Venetie , waarheen
hij als gezant was gezonden. Hij schreef:
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Pia Poemata Lib. II. Antv. apud Sy lvium 1566. Hier
achter zijn eenige brieven aan geleerde Spanjaarden. Een tweede
druk verscheen (ibid. 1567?) met den titel van Negotia , sive
Poemata sacra Nicolai Grudii N i c o l aj i , Etquitis aurati
etc. in 8°. Otia sive Poemata profana Nicolai Grudii Nicolaji, Equiti , Brabantiae Quaestoris ac Caroli V Imp. et
Philippi Hispaniarwn regis covsiliarii illustrisque Ordinis
velleris aurei Graphiarii , bevattende _E'legiarum libri III. Bpigrammalum libri III. Hendecasyllabarum liber J. Funerum libri
IL Sylvarung liber I. Epistolarum liber I ; herdrukt in Trium
Fratrum Belgarum , N. G r u d i i , H. Marii et J a n i Secundi Poemata. L. B. 12°door Bonaventura Vulcanius
bezorgd.
Naenia in obitum Principis M a r g a r e t h a e Austriacae.
Lovanii 1532.
Epigrammata Arcuum Triumphaliwn Vakntianis , Carolo
V, in ejus adventurn exhibitorwn. Lovanii ap. Sassenum 1540.
Apotheosis in obitum Maximiliani ab L'gnzonda, comitis Burani. Lovanii typis Aegidii Diestenii 1549.
Ook vindt men een epigram van hem op de afbeelding en
den dood van zijnen broeder Janus Secundus en op dien
van zijnen vader.
Brieven van N. G r u d i u s vindt men achter zijne Negotia ,
in P. Bur manni Sylloge Epist. Tom. II. p. 205. en bij M a r q.
G u d i i et doct. viror. ad eum Epistolae. Cur. P. Burmanno
p. 183. eninHadriani Junii Epistolae. Dordrechti 1652 p.
16 , 122 , 310.
In de Bibliotheek der Hoogeschool to Leyden zijn :
Nicolai Grudii Nicolaii Poemata mss. — Bonaventurae V u l c a n i i adversaria , in quibus chirographo ipsius
scripta sunt varia efusdem Poemata J a n i S e c u n d i , N i c olai Grudii, Hadriani Marii et aliorum.
Zie dit Woordenboek op het art. E v erar d; de J o h. Sec un do Hagensi ,
deque Nicolao Patre et Genie Nicolaia, achter Joh. Secundi
Opera , accurate recognita ex museo P. Scriverii. Lugd. Bat. ap. Franc,
M o y a e r t 1651 24 , doch v( 5
- 4r de uitgaaf Lugdani Batay. Typis J ac obi Marci; Petri N a n n i i Alcmariani in Collegio Buslidiano a,vud
Lovanienses Latini professoris Eup+tizreop sive Miscellaneorum decas
una. Lovanii 1548 p. 74, 75; Hadriani Junii Batavia, c. XIV.
p. 236 ; van Hasselt, het geslacht der Nicol a i en de portretten van
J. Secundus; Jani Secundi Opera (Lugd. Bat. 1619) p. 48. seqq.
84; V alerius Andreas Bibliotheca Belgica p. 694; Foppens, Biblioth. Belg. p. 907 ; Saxe, Onom. Liter part. 3 pan. 228; Coupe,
Soirées litteraires T. XV. p. 139; Niceron Memoir. T. XVI. p.
366. Biogr. Univ. in V. Hoeufft, Parnassus Latino-Belgicus p.
16 ; Peer 1 k amp, De Poetis Latinis Neerland. p. 91. seqq. Cat. Bibl.
publ. Lugd. Bat. p. 347, 349; Cat. Hoeufft p. 165, 167; J. J. van
V oor st, Catal. T. III. p. 144; Kok, Vaderl. Woordenb. D. XVIII.
bl. 758; Luiscius Groot Algem. Hist. Geogr. Geneal. Woordenb. 1).
I. bl. 255. Nieuwenhuis, IVoordenboek. Kunsten en Wetenschappen
D. XVIII. bl. 57. D. I. bl. 455; de la Rue, Geletterd Zeeland bl. 166.
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Zijn portret vindt men in de Trium Fratrum Poemata.
GRUELIUS Zie GRUWEL1US.
GRUITER Zie GRUTENS.
GRUITHUIZEN Zie GRUYTHUYZEN.
GRUIWARDT (FEADINAND) werd den 19 Maart 1627
te Goes geboren en in 1651 te Utrecht , na aldaar in de
geneeskunst gestudeerd te hebben , statelijk met de kap gepromoveerd , bij welke gelegenheid hij eene Oratio inauguralis de
comparatione Microcosmi cum Macrocosm° (later vertaald en in
zijne Medicin. en Chirurg. Observatien opgenomen) uitsprak.
Zeventien jaren was hij praktiserend geneesheer te Middelburg
geweest , toen hij , ten gevolge van een zwaar proces over eene
erfenis , bedragende elfhonderd negen en dertig ponder' vlaamsch
en vijftien schellingen, die zijne vrouw, Petronella Wilhelm i,
door Karen wader, gelijk hij meende , op aanstooken van hare
stiefmoeder , onthouden werd , en waarin hem de later zoo
beroemd geworden , A. van C i t t e r s , als advokaat diende ,
deze stad verliet , en zich als geneesheer te Goes vestigde ,
waar hij ook de waardigheid van president schepen en burgemeester bekleed heeft. In 1692 was hij , bij de belegering dezer
stad door de troepen van Willem III, de voorname tegenstander van den vermaarden A d o If W e s t e r w ij k; een
man , die na den dood van den koning van Engeland aan het
hoofd der Anti-Oranjegezinde partij stond , en wiens gedrag ,
niettegenstande den lof hem door W a g en aar, Scheltema
en anderen toegezwaaid , hoogst dubbelzinnig is geweest. G r u
w a r d t was in zijn tijd een vermaard geneesheer , wiens schriften
zeer gezocht werden; ook beoefende hij de geschiedenis en
dichtkunde. Hij stierf d. i. Mei 1701. De afbeelding zijner
vrouw vindt men o. a. voor zijn Zeeuwsch-Treurtonneel met
dit onderschrift van zijne hand
"Dit beelt van God begaeft om tygers te verzachten ,
"Lyd 't Ouders hoog geweld en Broeders dulle krachten,
"Is jammerlyk verscheurt, en in her eer ontschaekt ,
"Zoo wordt de deught bespat , zoo liefd' en trouw versaekt."

Gruiwardt vertaalde de redevoering door Cornelis van
de Voorde ter inwijding zijner anatomische lessen gehouden
en gaf bar in 1659 te Middelburg , met opdragt aan de Regering dier stad , in het fiat. Voorts heeft men van hem :
Apologie of Verantwoordingh tegen den lager en ongehoorde
Maximen van syne vriendelicke vyanden , 2de dr. 's Hage bij J.
en P. van Veenhuizen 1661 4°.
Deductie van F e r d i n a n d u s G r u i w a r d t over 't recht
van zijn huysvrou en kinderen A° 1667 , met de Verklaring der
Deductie — Ampliatie en Appendix.
Zeeusch Treur- Tonneel , geopent ten dienste van de Nederlantsch,e Wereld enz. 1680 , 1693 in 4°. In dit werk , "ter
verdediging zijner buisvrouw en kinderen tegen derzelver
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Medeburgers , Vaders , Voogden , Regenten enz. opgesteld ,
vindt men de Deductie voor zijne vrouw Pe tronella W i 1h in het jaar 1668 ;
Ampliatie voor dezelve, in het
jaar 1670 ; — Index van de voorgaande stukken in het jaar
1672; — Finis, of Besluit in 1673 , en meer andere tot in
't jaar 1685."
Examen der Chyrurgie , byeenveryadert door
Mr. Cornelis
Herls, nu doorgaans verbetert en vermeerdert nae de hedendaegsche speculatien en Practyck , gelyck de Voorreden aenwyst , beneffens een ilenhangsel van den omloop des bloeds en
kort Examen van de Doses der Purgatien , T 7omitorien en °platen. Middelburg 1660 8°.
De eerste oplage van duizend exemplaren werd in het eerste
jaar uitverkocht , waarna de uitgever wederom vijftienhonderd
exemplaren (met eenige vermeerderingen) order de pers bragt ,
terwijl te Amsterdam van de eerste uitgave wederom drieduizend exemplaren werden gedrukt.
kiedicinale en Chirurgicale Observatien , aangeteykent in syn
ses en dertig jarige ondervindinge en publyk gemaekt tot onderrichtinge van alle jonge Leerlingen. Amst. by ten Hoorn 1688
8°. Bij zijne nakomelingschap berustte een exemplaar met Verbeteringen en Byvoegselen tot een tweeden druk bestemd.
Mr. P. Boddaert, Griffier van 't Leenhof van Vlaanderen en van den Raad der Admiraliteit , bezat eene kleine eigenhandige verzameling van Latijnsche en Nederduitsche G-edichten
door hem en zijn broeder Hieronymus vervaardigd.
Zie P. de la Rue, Gelett. Zeel. bl. 105, 243; 244, Wagenaar,
XVI. bl. 203 volgg: Notulen Zeel. 26 Alaart 1692 bl.
116; Scheltema, Staatk. Nederl. D. II. bl. 477. volgg. Paquot,
Memoires pour servir a l' Histoire litter. des Pays-bas , T. 8. p. 145.
Heringa, Bijdrage tot de Lijst der Nederl. Dialers
bl. 46. J. K oning, Catal. D. I. bl. 171, Kok, Vad. Ifroordenb. 1). XVIII. bl.
758. Nieuwenhuis, Woordenb. vanKunsten en Wetenschappen. Aanh.
D. III. bl. 248. Navorscher,, 3e Jaarg. bl. 322. 4e Jaarg. bl. 270;
Muller, Catal. van portretten bl. 103.
Vad. Hist. 1).

GRUIWARDT (HIERONYMUS), broeder van den bovengemelde , geboren 1625 te Goes , waar hij eerst Schepen , en
vervolgens Secretaris werd. Later werd hij Rekenmeester van
Zeeland en eindelijk Raadsheer in den Hoogen Raad. Even
als zijn broeder beoefende hij de Latijnsche en Nederlandsche
Poezy en stierf in 1675 , in den ouderdom van 25 jaren.
Zie P. de la Rue, Geletterd Zeeland bl. 244. Kok, Paderl. Woordenb. D. XVIII bl. 758. Heringa, Bijdrage tot de lijst der Nederlandsche Dichters. bl. 46.

GRUNENBOSCH (JAN WILLEM) zoon van Jan Justus
Grunenbosch en van Adriana Petronella Albinus,
geboren te Leiden den 29 November 1785. Deze verdienstelijke
Nederlandsche krijgsman begon zijne militaire loopbaan als kadet
bij de artillerie , doch werd 4 jaren daarna als zoodanig bij de in-
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fanterie overgeplaatst , waarbij hij alle verdere rangen verwierf.
Eerst als luitenant bij de garde van den raadpensionaris in
1805 benoemd , ging hij daarop over bij de garde van den
koning van Holland en volgde het leger naar Duitschland in
de jaren 1806 en 1807. In 1809 kapitein zijnde bij het 4e
regt. infanterie , was hij in Zeeland bij het leger tegen de
Engelschen en ontving in 1811 zijn pensioen. Hij bleef tot
na de revolutie in 1813 verder buiten werkelijke dienst , maar
is nog korten tijd als kapitein van kleeding geplaatst geweest
bij het regiment garde , soldij van Amsterdam.
Bij bet uitbreken der revolutie was bij een van de eersten ,
die zich te Amsterdam aan K r a ij en ho ff aansloot. Deze trok
veel partij van hem want hij belaste hem fmet ',het oprigten
van een bataillon infanterie , waarbij hij als luitenant•kolonel
werd geplaatst. Hij heeft in die dagen zeer belangrijke diensten bewezen aan de goede zaak en bij de blokkade van Naarden had hij het bevel over een korp's , dat zarnengesteld was uit
de nieuw opgerigt wordende infanterie bataillons waarin hij
den 13 Februarij 1814 , vervangen werd door den luitenantkolonel Robert Bruce.
Bij Cluatre-bras vestigde hij zijn welverdienden krijgsmansroem. Aan bet hoofd van een bataillon jagers vergezelde hij
den generaal P e r p o n c h e r in den nacht naar die plaats , welke
door de Franschen zeer ernstig werd bedreigd. Hij heeft zich in
het gevecht bij Quatre-bras hijzonder onderscheiden. Door 2
sabelhouwen , een in het hoofd en een in den arm , werd hij
den 16 Junij zwaar gewond.
Tot belooning van zijne dapperheid werd hij door koning
Willem I benoemd tot ridder der militaire Willemsorde 3e
klasse. Hij bleef aan het hoofd van een bataillon infanterie
tot het jaar 1828 , toen hij tot plaatskommandant te Utrecht
werd aangesteld. In 1829 tot kolonel bevorderd zijnde, werd
hij in 1837 lid van het hoog militair geregtshof en ontving
hij kort daarna den rang van generaal-majoor.
Hij was ook ridder der orde van den nederlandschen leeuw.
Hij huwde den 21 April 1813 te Amsterdam met Elisabeth
Cornelia van Liesvelt.
Zie B os s c ha , Neerl. heldend. to land D. III. bl. 447 en volgend. Het
blocus van Naarden door V. S. in het V aandel 1855. (5e Jaargang).

GRUNO. De volksoverlevering schrijft de stichting van
Groningen toe aan zekeren Gryns, Grunus of Gruno, achterkleinzoon van den stamvader der Friezen , wiens zoon Hugo,
de eerste opperpriester des lands en voorzaat van G run o was ,
want uit hem sproot Guilo, Gruno's vader. Deze G r u n o
zou 130 jaar voor C. G. een kasteel aan de Hunze , dat hij
G r u n o b u r g noemde , en hetwelk voornamelijk moest dienen ,
om zich tegen de invallen der Noormannen en andcre naburige volkeren te beveiligen , gebouwd hebben. Eenigen tijd

503
later zou echter dit slot door hen ingenornen en even als
de buurt , welke daarom heen lag , verwoest zijn , tot dat latere
Friesen zich weder daar nederlieten en eene nieuwe stad stichtten.
Zie Croniicke van Vrieslant door O c c u m Scarlensem; Kronyk der
sled Groningen Gron. 1727. Westendorp, Jaarb. van en voor de prov.
Groningen , St. I. Gron. 1829 M. H am c o n i i Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus libri duop. 9. V. d. Bergh., Nederl. Volksoverleveringen, bl. 38, 29.

GRUNUS. Volgens de overlevering zou Gr un u s of G r unius, een T r oj a a n, 453 jaar voor onze tijdrekening in
Duitschland zijn aangekomen , zich zeewaarts uitgebreid, Groningen gebouwd , aldaar een tempel gesticht en vervolgens ook
Vriesland bevolkt hebben.
Zie Suffr. Petri, de Orig. Fri:. p. 241; Westendorp, Jaarboeken St. I. bl. 8 en van den Bergh , Nederl. volksoverlev. bl. 109.

GRUPELLO (GABRIEL DE) werd den 23 Mei 1644 te
Geertsberge geboren. Zijn vader , Bernard de Grupe ll o, was
in dienst bij het Spaansche leger in de Nederlanden , en had
den rang van Kapitein bij de Artillerie , zijne moeder heette
Cornelia Lijn ck. Reeds in zijne jeugd had hij lust in
het beoefenen der beeldhouwkunst , A r t u r auelli nu s tot
onderwijzer,, en werd in 674 als meester in het beeldhouwersgild te Brussel aangenomen. Een zijner eerste voortbrengselen
waren de marmeren standbeelden van Diana en Narcissus,
in bet Park te Brussel, en de oorspronkelijk , in 1675 of 1676 ,
voor het gild der vischkoopers vervaardigde wit marmeren
Fontein , om er bij feesten Rijnwijn nit te schenken , die zich
thans in het Brusselsch Museum bevindt. Ook zijn arbeid aan
het Praalgraf , dat de douairiere La Tour en f a s s i s in de
kerk Du Sablon te Brussel in 1766 voor haren overleden gemaal liet oprigten , draagt, mede het kenmerk van den eersten
tijd zijner kunst. De roem , welken hij door deze en andere
voortbrengsels van zijn beitel verwierf, bewogen Karel II
Koning van Spanje , en de stad Brussel , hem den titel van hun
beeldhouwer , waaraan groote voordeelen verbonden waren , te
schenken. Ten gevolge der staatkundige beroeringen , verliet
hij in 1696 Brussel en begaf hij zich naar Dusseldorp , waar
Keurvorst Johan Wilhelm , een voorstander en beschermer
der schoone kunsten , hem den titel van Hof-beeldhouwer
gaf. Later te Brussel wedergekeerd herstelde Karel V hem
in zijn betrekking van eersten beeldhouwer der Nederlanden. Hij overleed den 20 Junij 1730 op het kasteel van
Erenstein bij Kirchrath , in de nabijheid van Aken , waarop hij
de zes laatste jaren van zijn leven had doorgebragt. Zijn overschot werd in het graf der Heeren van Erenstein , in het koor
der kerk van Kirchrath , bijgezet. Zijne kunstvoortbrengsels
zijn meerendeels in Duitschland , waar hij het grootste gedeelte
van zijn leven doorbragt. In de Keizerlijke schatkamer te
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Weenen vindt men een kruisbeel d , nit een stuk ivoor door
hem vervaardigd. Een pendant er van , dat aan een zijner
verwanten , een Kapitein , die te Mantua sneuvelde, toebeboorde , werd voor geringen prijs te Weenen verkocht , zonder dat men weet wat er van geworden is.
Waarschijnlijk is het groote kruisbeeld , in de St. Nicolaas
kapel der Hoofdkerk te Aken ook van zijne hand. Volgens
Baert, die de levens der Belgische beeldhouwers beschreef,
berustten bij den Keurvorst een marmeren groep , voorstellende
de Maagd , het Kind J e z u s en St. Jan , figuren van natuurde
lijke groote , waarvan bet voetstuk met twee basrelieven ,
Kinder moord , — de Engel die Jozefde vlugt naar Eg ypte beveelt,
die vlugt zelve en de val der afgodsbeelden bid het voorbijgaan
der heilige arke , — eene stervende M a g d a l e n a in marmer,
van natuurlijke grootte , C hr i s t us aan den paal gebonden,
in brons , — een bronzen groep , voorstellende een Beschermeen L. Vrouwe beeld , in
enyel die een kind begeleidt ,
een marmeren groep , een Zeegod voorstellende ,
brons ,
de marmeren standbeelden van
vergezeld van eene nimf ,
den Keurvorst en van zijne gemalin , de marmeren Buste des Koflings van Pruissen ; de Buste van den Kapucyner monnik
Te Dusseldorp op de markt is het bronM a r c us A r i a n o.
zen standbeeld tepaard van den Keurvorst Johan Wilhelm;
een der voornaarnste voortbrengselen van G r upello, blijkens
eene bij die gelegenheid geslagen medaille , in 1711 opgerigt.
De keurvorst is daarbij geharnast voorgesteld met de Keurvorstelijke kroon op het hoofd en met de versierselen van
St. e r t om den t hals. Een marmeren standbeeld to voet
van denzelfden vorst stolid, in den voorhof der Keurvorstelijke
Galerij ; te Brussel in de kerk the Sablon , kapel van St. Ur sula,
een marmeren groep voorstellende he Geloof, , ver,gezeld van een
kind ; op het kasteel van Erenstein een ivoren Kruisbeeld ,
hoog 18 duim , en 3 marmeren Beelden (Juno, Venus en
Paris) van natuurlijke grootte.
—

Zie Splendeur de Part en Belgique ;Immerzeel, . Levens en Werken van
Hollandsche en Plaamsche Kunstschilders D. I. bl. 298 ; K ramm , Levans en Werken der Hollandsche en lilaamsche Kunstschilders en Beeldhouwers enz. D. II. bl. 611.

GRUTE , DE GRUUTE , GRU UTE , GRUTTE. Tot welk
geslacht deze Nederlandsche Edelman en deelgenoot aan het
verbond der Edelen en der Unie van Brussel (1577) behoord
heeft , is onzeker. Waarschijnlijk was hij een der leden van
het Vlaamsche geslacht Gruutere of Gruuthre. Er worden eater te dezen tijde onderscheidene mannen van dat geslacht
gevonden, zoo als Ad olf, Antony, Jo s se en anderen.
Misschien was hij Antony, die zijn naam zonder voorletters
teekende om aan te duiden , dat hij het hoofd of de oudste
van zijn geslacht was , of wel Adolf de Gruutere, een man
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uit edel blood gesproten , geboortig en wonende te Gent , waar
hij in 1564 ontvanger der openbare werken , in 1566 schatmeester en gedurende verscheidenen jaren schepen was , en
in 1579 door de Algemeene Staten tot Baljuw over het land
van Waas benoemd werd.
a II. bl
Zie Te Water, Verbond en Smeekschrift der Edelen.
429 ; J. C. de Jon g e, de Unie van Brussel. bl. 196, 197 ; de l'Espin o y , Recherche des zintiquites et Nobl. de 1?andre
p. 208.

GRUTER US (Gummi ERUS) of Wouter van Gruut her e
of Gruutere behoorde tot een zeer rijk en magtig adelijk
geslacht; dat vele heerlijke goederen bezat , awl de aaiizienlijkste 'wizen verbonden was , vele ridders heeft opgeleverd en
te Gent , Breda en Antwerpen de voornaamste eerambten bekleedde. Hij word te Antwerpen , waar zijn vader lid der
regering was en zelfs de burgemeesterlijke i waardigheid zou
bekleed hebben , geboren , en moest , wij1 hij bet verbond
en smeekschrift der Edelen geteekend had, vaderland en
eerambten verlaten en als balling naar elders trekken. Te gelijk
met hem werd zijne huisvrouw Catha ri n a T is h e m , eene Engelsche van afkomst en ongemeen in de talen en wetenschappen bedreven , zoo zelfs dat zij Galenus in 't grieksch las ,
wijl zij , schoon ondanks , iemand , die wegens zijn godsdienst
verdacht stond, binnen haar huis had ontvangen , gebannen.
Beiden begaven zich te scheep en waren bij Walcheren in
groot gevaar van schipbreuk te lijden. Te Calais on.tmoette
hem een zonderling geval. Op zekeren tijd , onbewust dat
zulks niet geoorloofd was , de stadswallen omwandelende ,
werd hij door de krijgsknechten gevat en aanstonds naar den
kerker geleid. Inmiddels kwam iernaNd van de regering dier
plaats , en beval den vreemdeling, dien hij zeide wel te kennen , los te laten. Deze weldoender was hem geheel onbekend ,
en bleef het sedert ook altoos , waarom hij hem zijnen onbekenden verlosser plagt te noemen. Kort daarna stak hij over
naar Engeland , en nam zijn verblijf te Norwich , waar hij zoo
groote en menigvuldige bewijzen van vriendschap genoot , dat
hij er nooit genoeg van roemen kon. her ontving hij de
gezanten van den Prins van Oranje in zijn huis , en gaf bun
doorslaande blijken dat hij wel van luchtstreek , doch niet van
gezindheid veranderd was. Na verloop van tien jaren keerde
hij naar Nederland terug , of ten gevolge der pacificatie van
Gent , of der vervolging der Puriteinen door Doctor F r i e k e,
bisschop van Norwich en het verbod der prophetering van
koningin Elisabeth (17 Mei 1577). In het jaar 1577 ontmoeten wij hem met zijne vrouw en drie kinderen te Middelburg , waar hij tot het ouderlingschap der gemeente werd geroepen. Nadat de Staten zich van Antwerpen hadden meester
gemaakt, begaf hij zich derwaarts , onder beding van nooit in
openbare ambten gesteld te zullen worden. In 1583 , toen An-
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jou die stad meende te overrompelen , was hij echter wijkmeester,, en kweet zich zoo wel , dat men hem , toen Parma
de stad benaauwde , benoemde om met A ldegonde, Lee fdaal en Roosa voor de levensmiddelen zorg te dragen.
Onzeker is het, of hij nog lang daarna heeft geleefd , mar
niet dat hij met den roem van eerlijkheid , edelmoedigheid en
godsvrucht is ten grave gedaald.
Zie L. Espinoy Recherches des Antiquites et Yobl. de Flandre livr.
I. p. 202, 208 et suiv. livr. II. pag. 419; Le Carpentier, part. III.
pag. 219, 1040, 1041;_Sander us, Verheerlijkt Vlaanderen, D. II. bl.
27 ; Gentsch,e Geschiedenis, D. I. bl. 156 ; Nobiliaire des Pays.-Bas.
Tom. I. pag. 268, 277, Tom. II pag. 598, 599; Le Jardin d' Armoiries ; waar men leest : G r u t h e e r e de sable a faces d'or ; Balthasar Venator in Panegyrico Grutheri bij Henning Witte Memorift Philosophorum , Oratorum etc. p. 227. P. H. F l a y d e r u s Pita
Jaui Gruteri pag. 48; Te Water, Verbond der Edelen. D. II. bl.
428 volgg. K o k , Vaderl. Woordenb. D. XVIII. bl. 759, 760; Aanhangsel op Nieuwenhuis, Woordenboek van Kunsten cn Wetenschappen D. III. bl. 249, Diction. de P. Bayle Tom. VII. p. 290.

GRUTERUS (JANus), zoon van Wouter G r u t e r u s en
van C a t h a r i n a Tishem, werd den 3 December 1560 te
Antwerpen geboren , en vergezelde , toen hij den ouderdom van
zes jaren bereikt had , zijne ouders naar Norwich in Engeland ,
waar zijne moeder hem in de beginselen der latijnsche en
grieksche talen onderwees , en hij vervolgens IJ sb rand
Thalus een Fries, Pieter E veraerts, Matthijs de
Rij ck e en Richard Swayle tot leermeesters had. Met den
laatsten ging hij naar Cambridge , waar hij zeven jaar studeerde en van waar hij zich naar Leyden begaf, om zich
onder Hugo Donellus op de regten toe te leggen. Gedurende zijn verblijf aldaar bragt hij zijne snipperuren door met
het lezen van fransche , engelsche en italiaansche dichters en
andere letterkundige werken. Ook vervaardigde hij er meer
dan vijfhonderd sonnetten in de vlaamsche taal en sloot er
vriendschap met Janus Douza, Jacobus Arminius,
Johannes Esychius , Petrus Bertius , Rombout
H o o g e r b e e t s. Na tot doctor in de regten bevorderd te
zijn , zou hij zich met zijne ouders te Antwerpen gevestigd hebben, dock daar de stad door den hertog van Parma met een
beleg werd bedreigd , zond hem zijn vader naar Frankrijk ,
om zijne studien te voleindigen. Na de voornaamste hoogescholen aldaar bezocht te hebben , reisde hij door een groot
gedeelte van Europa en zag waarschijnlijk ook Italie. In 1586
was hij te Rostock , welke stad hij , daar hij er geen geleerden vond , spoedig verliet Hij schijnt er echter de betrekking
van hoogleeraar in de geschiedenis bekleed te hebben , ten
minste gaf hij er collegie over S u e t o n i u s. Uit Rostock begaf hij zich naar Polen , van daar naar Wittenberg , waar hij
den 2 Augustus 1589 hoogleeraar in de geschiedenis was.
Het grootste gedeelte van het volgende jaar vinden wij hem
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te Dantzig, doch kort daarop keerde hij naar Wittemberg terug , en bleef hij onder keurvorst Christia an het hoogleeraarambt bekleeden , doch onder zijn opvolger Fred e r i k
W ill e in weigerde hij het boek Concordia , onder voorwendsel
dat hij het niet kende, te onderteekenen , waarop hij met drie
andere hoogleeraren (Weihius, Weesenbeeck en V oit)
die ,insgelijks de onderteekening geweigerd hadden , werd bedankt. 11ij begaf zich nu naar Heidelberg, waar hij den 8
Mei 1592 aankwam , en Fred erik IV, keurvorst van de
Paltz , hem tot buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis ,
en na den dood van den dichter P a u l us M e 1 i s s u s of S c h edius (3 Februarij ] 603) tot bibliothekaris der beroemde Paltzsche boekverzameling benoemde. Bij de inneming van Heidelberg (1622) werd hij van zijne eigene rijke en met veel zorg
verzamelde boekenschat, die hem meer dan 12,000 kroonen
had gekost , beroofd. Zijn schoonzoon , Oswald S w e n d i u s
baljuw van Bretten , poogde te vergeefs , hero die terug te doen te
erlangen ; noch zijne handschriften , die naar Rome werden vervoerd , noch zijne gedrukte werken kreeg hij meer te zien. Undertusschen beyond zich Gr ute r te Bretten , van waar hij naar Tubingen ging, en eerst toen de rust in den Paltz begon weder te
keeren , kwarn hij in de eerstgemelde plaats terug. Zich aldaar
met de Roomsch-Katholieken , die de voornaamste bevolking
dezer kleine stad uitmaakten , niet kunnende vereenigen , betrok
hij een klein landgoed niet verre van Heidelberg , naar welke
stad hij van tijd tot tijd uitstapjes deed. Hij stierf den
10 September 1627 te Bernhold , een landgoed van S w e ndins, dien hij was gaan bezoeken. Men vervoerde zijn
overschot naar Heidelberg , waar het in de St. Pieters kerk
werd bijgezet. Op zijn ziekbed vernam hij de tijding dat curatoren der hoogeschool te Groningen hem tot hoogleeraar
hadden benoemd. Die eer was hem vroeger meermalen ten
deele gevallen. Iena had hem , voor hij zich naar Wittenberg
begaf, die betrekking aangeboden , en Sweer ti u s schrijft , dat
men te Leyden, zoo S c a 1 i g e r dien had geweigerd, hem den stoel
van Justus Lips iu s zou hebben aangeboden. Ook had
men den 17 Februarij 1593 te dezer plaatse beraadslaagd , of
men er geen stoel voor de zedekunde zou stichten en dien
Gruter geven. Ortelius zegt zelfs dat hem die werd aangeboden. Na den dood van Antonius Ri ccoboni, hoogleeraar in de fraaije letteren te Padua (1599) , had men hem
gekozen om diens plaats , waaraan een jaarwedde van 1200
dukaten was verbonden , te vervullen , met belofte, dat men
hem volkomen vrijheid van geweten zou toestaan. De curatoren der hoogeschool te Franeker hadden hem ook in 1624
een leerstoel in de geschiedenis , die zij aldaar wenschten te
stichten, aangeboden. Bijna te gelijker tijd deed Christiaall
TV koning van Denemarken , pogingen , om hem naar Kopenhagen , niet tot het geven van onderwijs , niet om bij de dis-
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puten voor te zitten , maar alleen orn de jongelingschap , die
aan de universiteit studeerde , door zijnen raad voor te lichten , te lokken. Alle deze betrekkingen sloeg hij af. Toen
Gruter zijne Insert* ptiones antignae tains Orbis Romani aan
keizer R ud o 1 ph had opgedragen , liet deze hem de belooning , die hij daarvoor begeerde, kiezen. Gruter liet zulks echter
aan den keizer over , mits hij hem slechts geen geld schonk.
Toen hij echter betnerkte dat men er aan dacht orn hem een
wapen te geven en onder den rijksadel op te nemen , gaf hij
te kennen , dat hij wel verre van een nieuw wapen te begeeren , zich reeds beladen gevoelde met dat , hetwelk hem zijne
voorouders hadden nagelaten. Nu raadde men den keizer aan
hem een privilegie te geven voor alle werken , die hij in het
licht zou geven. Rudolph vond (lit goed doch wilde hem
tevens eel' titel schenken , die hem het regt gaf diergelijke
privilegien toe te staan , en daeht hem de waardigheid van
graaf van het Heilige Paleis toe; doch hij stied voor de onderteekening van den openbrief.
Gruter was den 12 Junij 1592 , omstreeks 5 weken na zijne
komst te Heidelberg , in het huwelijk getreden met J ohan n a'
dochter van Hendrik S trt e t i us van Aalst. Deze vrouw bragt
zich zelve om het leven door van bet dak van bet huis te
springen. Zijne droefheid over dit verlies was niet groot , evenmin die over den dood zijner Brie overige vrouwen , Wier namen
niet tot ons zijn gekomen. Onverschilligheid was een zijner
karaktertrekken. Vooral was hij zulks omtrent geldelijke zaken.
Hij trachte zijne inkomsten niet te vermeerderen , gaf rijke
aalmoezen en leende geld , aan ieder die bet hem vroeg. Hij
droeg de tegenspaeden , die hem vooral in zijne laatste levensjaren
troffen , met onderwerping, en bleef in weerwil der pogingen
on' hem van godsdienst te doen veranderen , zeer gehecht aan
bet protestantisme , en de beschuldiging van ongodsdienstigheid
en atheisme tegeri hem door een enkele ingebragt , is blijkbaar
valsch. Met Philippus Pareus en Dionysius Godefrid us werd hij in een hevigen letterkundigen strijd gewikkeld; met Douza, Donellus, Lusius , Meetk ercke ,
Lernutius, Lipsius, Ortelius, Buchenanus, Sealiger, Meursius, du Thou, Brisson, Dorat, Cujas,
Mercier, Barthius, Taubmann, Weesenbeeck,
Monavius, Cambden, Victorius, Caselius, Brucaeus, de Chytraeussen, Bersmannus, Casaubonus, Velser, Freher, Lingelsheim, Bongars, de
dichteres Anna van Pallant en andere, hield hij geleerde
briefwisseling. Hij was een groot berninnaar van bloemen , die
hij zorgvuldig aankweekte en had ook smaak voor de bouwkunst. Als latijnsch dichter werd hij door sommigen seer hoog
gesteld. San d e r u s noemt hem een "Poeta suavis." "Leguntur illius carmina" (schreef V e n a t o r) "variae aetatis , varii
generis , sed quae venustate quadam peculiari ac propria sem-
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per respondent authori. Ubique enim elegantiaruin et sapientiae
tantum miscult , quantum poetae antiquo et romano esset satin
et cuivis philosophorum non parurn"
"Singuli versus singula cunt oracula,
Gratus es in versa , (zong Sam Rosenboo m) Gr u te re diserte , sonoro ,
Ut to vix alter gratior esse queat,
De locuplete perm to cuncta recondita promis ,
Ore susurranteis ac imitans apes ,
Quae veluti Nectar delibant nobile forum ,
Et stipant liquidis cerea regna favis.
Sic cum quicquid habet Latiano , vel Graecia quicquid ,
Congeris ingenii fertilioris opus.
Cujus opes quoties summis degusto labellis ,
Illico me saturum lectio prima facit.
Causam quaeris a habe : Quo daps est dulcior , ejus
Gignit eo citius copia

Lateren hebben minder gunstig over zijne poezij geoordeeld
"Prater enim" (is het oordeel van Pe e r l k am p) rigidae
antiquitatis colorem et duritiem , quam onnes fere discipuli
Lipsiani (G r u t e r us totos septem annos audivit J us t um Li ps i u m Lugduni Batavorunz docentem) ad exemplum praeceptoris
sui , affectabant , eo laborat vitio , ut inventionibus frigidus sit
et invenustus."
GRUTERE (zong HOEUFFT) et proprio splenderes carmine , amator
Pacuvii ni tam Naeviadaeque fores.

en teekende bij deze regels aan :
"Manifeste haec antiquatas nobis votes locutionesque redonandi prurigo, cuj us inter primipilos fuit G r u t e r us, patebit
unicuique , cui poemata ejus vel inspicere libuerit."
Verdienstelijker dan Richter is hij als philoloog en criticus.
B oni fa c. noemt hem , in zijne Ludic. Ilist. p. 591: "incomparabilis iudicii et lectionis Criticus , seculi nostri alter Varro";
Bart hius "Summi limatissimique judicii vir" — "vir emendandi
prudentissimus ;" Scaliger: "vir eruditissimus et de bonis
literis optime meritus" en schreef: "omnino idoneus est ad veteres
libros revisendos;" Ook Casaubon us, Vossius, Li psius
en vele anderen zwaaiden hem den uitbundigsten lof toe, waarop
in lateren tijd echter veel werd afgedongen. Zijne schriften
zijn deze
Andreae Schotti Laudatio funebris Antonii August i n i , Arclziepiscopi Taraconensis . . . . Accesserunt Judicia et
Eulogia doctorunz hominunz de eodem Archiepiscopo , et _Elegia
Jo G r u t e r i in illius laudem. Dlnty. Ojic. Plantiniana 4.
2 t. , doch de opdragtsbrief is van 1586. De Elegie van G r ut e r , vindt men p. 41-43.
Ocellorum Liam. .... 1581.
Pericula ; id est , Elegiarum libri quatuor. Maniunz Gulielmianorum liber unus. Epigranzmatum libellus. Harmosynes sive
Ocellorunz liber. Heidelb. 1587 12°.
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Pericula secunda. Heidelbergae 1590 12°.
Suspicionum li6ri novem , in guibus varia scriptorum loca,
praecipue vero Plauti, A p u l e i i et Senecae Philosophi
Z a c h a r. Lehman
emendantur et illustrantur. Witeberyae ,
1591. 8°.
Het eerste boek dezer Suspicions werd voor de eerste ► aal
gedrukt in de Miscellanea Lipsiensia nova van Men ckenius,
Part. III. Tom. 3. Gruter had nog 30 boeken met diergelijke Suspiciones geschreven , blijkens zijri brief aan C a m d en us van 17 Mei 1616. Het ms. van dezelve kwam met andere
zijner werken in bezit van den raadsheer S a r r a u. Zij werden
in 1651 door Isaacus Vossius gekocht. Z. Burman ni
Sylloge Epistol. T. III. p. 617. D o u z a had weinig met deze
Smspiciones op. L i p s i u s schreef hem (Ep. Cent. ad German,
et Gallos , Epist. 6 "Suspicionum tuarum libros vidimus , necpauca in its peracuta."
Dionysii
Confirmatio suspicionum extraordinariarum contra
G o d e f r e d i in S e n e c a m Philosophum conjectural et varias
lectiones. friteberyae Zachar. Lehmannus 1591 8°. (niet
gelijk N i c er on meldt te Frankfort). Di o n y si us Godefr id us , die toen in Bazel leefde , had uitgegeven : Conjecturae ,
Variae Lectiones et Loci Communes , sive Libri aureorum in Senecam ; cum Nomenclatore vocum notabilium, nominumgue propriorum. Basileae 1596 12°. Coloniae 1593 12°. ook achter de
Opera Senecae Philosophi , Genevae 1618, 1638 in fol. , waarin
hij eenige bedorven plaatsen op eene andere wijze had verbeterd
dan G r ut e r u s , die dien ten gevolge zich diep beleedigd gevoelde en in zijnen toorn het bovengemelde work schreef,
waarin hij alle grenzen der welvoegelijkheid en gematigdheid overschreed. Gode fr id us antwoordde hem bijna op denzelfden
toon in een geschrift getiteld : Pro conjecturis in Senecam,
Dionysii Godofredi J. 0. brevis et a re nata, in ipsis
Nundinis Francofurtensibus ad I. G r u t e r u m adolescentem
.Responsio. -Francof. ad Moenum. 1591 8°. Zonder naam van.
drukker. D o u z a schreef nopens dezen brief: "Jugulavit G odofred um gladio plumbeo , quales Conjecturae ej us erant ;
qui tamen eludere ejus ictus tentavit irrito conatu "Sylloge
Burman n i T. I. p. 218.
De beide antagonisten verzoenden zich in 1600 , toen keurvorst
Frederik V Go d e f r i d us tot hoogleeraar in de regten te
Heidelberg had aangesteld , waar hij dus ambtgenoot van G r uterus werd.
Emmetron in Nuptial Frederici IV. Blectoris Comitis Palatino , et L o i s a e Julianae Comitis Nassoviae , modulatum
a Paulo Melisso. Adjecta .Epigramma ter Posthii, Fr eheri, Gruteri, et _Elegia Melissi. 1593. 4°. Z. n. van
plaats en drukker. Op de Bibl. der Leydsche hoogeschool is
een exemplaar passim manu ipsius auctae (animadversiones)
Zie Cat. Bibl. publ. Acad. Luyd. Bat.
p. 160.
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Animadversiones in L. A n n a e i Senecae Opera. Heidelb.
1594 fol. It. cum Notis Nicolai Fabri, (Genevae) Joannes le Preux. 1595 12°. 2 vol. L. A. Senecae Opera,
cum annotationibus N. Fabri apud Commelinum 1594. in
fol. It. cum notis 1VI. Antoni Mureti, Jani Gruteri,
Nicolai Fabri, FrancisciJureti elFlorentii Christia ni, apud Comma 1603 ff. fol. Scaliger noernde deze
aanmerkingen en verbeteringen het werk van een schooljongen.
Zij verschenen voor de eerste maal te Parijs bij Robert St ephanus 1564, 12°. door bezorging van Petrus Daniel.
Plauti Querolu8 , sive Aulularia ad Joach. C a m e r a r i i
Codicem veterern denuo collata. Eadern a Vital. Blesensi ,
elegiaco carmine reddita ; cum notis Petri Danielis, Conradi Rittershusii en Johannis Gruteri. (Heidelbergae)
Typis Hiero n. C o m na i n i 1595. 12°. Het is onbekend
Nvie de schrijver is van deze comoedie , welke wel denzelfden
titel voert , doch van anderen inhoud is dan .die van P la ut u s. Het is echter zeker dat hij na de IV eeuw heeft geleefd ,
wijl Servius hem in zijne commentarien op het 3e B. der
Aeneas heeft aangehaald.
Notae ad L. F 1 o r i Libros quatuor rerurn Rornanarum ,
Heidelb. 1597 8°.
P. P a p i n i i S t a t i i Opera , ex recensione Gruteriand , Heidelb. 1600 12°.
M: Valerii Martialis Bpigrammata ; cum notis Jani Gruteri Heidelb. 1600 12°. Francof. 1602. 16mo Lugd. Bat.
1619. 12°. Op de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool is
een exemplaar ex editione J. G. a b ipso Grutero collata cum
tn. 8. Viennensi 120. "Luculentam operarn navavit Mart ia I i. Vix est ut quisquam melius de aliquo autore sit meritus" schreef Scaliger.
Commentarius in O n o s a n d r i Strategicum , seu de ltnperatoris institutione. Heidelb. 1600. 40. Helmstadii 1619. 40.
Lanzpas , sive Fax Artium Liberalium,, hoc est Thesaurus
Criticus , in quo infinitis locis Theologorum , Iurisconsultorunt,
Medicorum , Philosophorunz , Oratorum , Historicorunz , Podarunz ,
Grammaticorurn scripta supplentur , corriguntur , illustrantur ,
notantur ex otiosa Bibtiothecarurn cu8todia erutus & foras
prodire jussus cz J a n o Grutero. Ifirancolurti , e Collegi Paltheniano , sumptibus Jonae Rhodii, Bibliopolae Tom. II.
III. IV. Ibid. , idern 1604 8. Torn. V. Ibid. idem 1605 8. Tom.

VI. Francof., Nicol. Hoffmannus 1612 8. In deze zes
bundels heeft Gruterus een menigte verhandelingen , door
de uitstekendste Critici der XVI eeuw geschreven , verzameld
Philippus (en niet volgens Niceron Daniel) Pareus
voegde er een 7de deel bij , dat veel minder belangrijk is , en
waarin hij zich ten doel scheen gesteld te hebben om G r uterus te mishandelen. Het bevat Analecla Plautina , in quibus
Plauti editiones Pareanae a Jani Gruteri cavillationibus
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et strophic rite vindicantur en een antwoord van 96 bladzijden
getiteld : Prae /alio ad Christophori Pflugihm etc.
(lie hier achter). "In 1737 verscheen (Florentiae sumptibus
Societatis. fol. fig.) het eerste deel van eene nieuwe uitgave der
Lampas van G r u t e r met den titel Lampas , sive lax Artium
Liberalium , hoc est , Thesauruis criticus , guein ex otiose bibliothecarum custodia emit et forms prodire jussit J anus G r ut e r u s. Tomu$ primus. Continens Annotationes v arias L a u r e ntii Abstemii Maceratensis, & V alentis Acidalii
Divinationes et Interpretationes in Plauti Comedias. Accessit
his Caroli Neapolis Anaptysxis adP . Ovidii Nasonis
Fastos , et Forum ornnium Additamentum J o a n n i s F e 1 i c i s
Palesii Patavini Scriptae cunt praeterea singulorum criticorurn
Vitae. Sedert versehenen er nog 3 deelen.
Inscriptiones antiquae totius orbis Romani , in absolutissimum corpus redactae , auspicus Josephi ScaligeriacMarci
Velseri. Accedunt XXIV. Scaligeri Indices. Typis Hieron.
C o in m elini in fol. Z. d. en naam van plaats, doch later te
Heidelberg. Volgens Nice r on verscheen deze uitgaaf in 1601
doch volgens Fabricius in 1603.
Bit is een der nuttigste werken , die Grater, op aanraden
van Joseph Sealiger, die toen te Leyden was , en die ook
op zijn reizen vele inscripties verzameld had, opstelde. J. G.
Graevius gaf de verzameling van Gruterus op nieuw in
het licht met den titel Inscriptiones totius orbis Romani in
absolutissimum corpus redactae olim auspiciis J o s e p h i S c a1 i g e r i et M a r c i Velseri, industriti autem et diligentid
Jani Gruteri, nunc curie secundis ejusdem Gruteri et notis
M a r q u a r d i G u d i i emendatae et tabulis aeneis a B o r s s a r d o
confectis , illustratae : denuo curd viri summi J o a n n i s G e o r g i i
G r a e v i i recensitae , Accedunt annotationum Appendix et Indices
XXV emendati 'et locupletati ut et Tironis Ciceronis Liber
et Senecae Notae. Amst. Franc.Halma 1707 4 vol. fol.
aan Thomas Herbert, Graaf van Pembroke en Montgomeri, onderkoning van Ierland , opgedragen.
M. Annaei Senecae Suasoria , Controversiae , Declamationumque Excerpta , cum notis Andreae Schotte, Joan,
Petreii, et Justi Lipsii. Item L. Annaei Philosophi
Opera cum notis M. Antonii Mureti, Jani Gruteri,
Nicolai Fabri,FrancisciJuretietylorentisChristiani.
Commelinum 1603 in fol.
L. Annaei Senecae Tragoediae. Accedunt ejusdem , ut et
Publii Sy r i Mimi sententiae singulares centum aliquot versibus nunc _prirnum auctiores ac nitidiores. Studio Jani Gruteri. (Heidelbergae) In Biblicpolio Commeliano 1604 8°. Ook
met aanteekeningen van verschillende andere geleerden; door
Petrus Seri verius verzameld. Lugd. Bat. 1621 8°., en
met dezen titel: Luc. Annaei Seneca' et Publii Syri
Mimi , forsan etiam, aliorum singulares Sententiae , centum
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quot veraibus auctae studio — J. Gruteri Accedunt ejurdem
Notae post& ut et nova Versio Graeca Josephi Scaligeri.
Nunc primum ex utriusque autographic adornatae. Lugd. Batay.
Johan du Vivi e. S ca liger waardeerde de aanteeke nin ,ren
van G r u t e r op Seneca, den dichter, hooger dan die, welke
hij gernaakt had op Seneca, den philosooph.
O n o s a n d r i Strategicus , sive de Imperatoris institutione.
.dccessit U r b i c i i Inventum, sive Commentum ingeniosum ,
quo Pedites Romani Barbarorurn equestres copias debellare secure
possunt. Graece ac Latine , interprete N i c o l a o Riga1tio,
cum notis. Adjiciuntur Jani Gruteri Discursus varii, sive
prolixiores Coinnzentarii ad aliquot insigniora loca Taciti atque
Onosandri. Lutetiae Paris. Bibliopolium Commelniianum, 1640 4°.
It. Francof 1607 8°. H. durst. 1673 8°. It. met dezen titel:
Jani Gruteri Discursus Politici in Taciturn et Notae maxima
ex parte Politicae in T i t u m Livium.AccessereBalthasaris
VenatorisPanegyricusJano Grutero scriptus ,,inxta exemplar recusum Genevae, aped P e t r u rn A u b e r t u m 1631.
Fredericus Hermannus Flayderus de ejusdem Gruteri, vitd , morte et operibus ex Musaeo C h r i s t i a n i F r ederici Franckensteins, juxta exemplar excusurn Tubingae
typis Theodori Werlini, 1628. Lipsiae , Christ. Scholvinus 1619, 40. Baudius en Arnelot de la Houssaye
hadden vteinig met die .Discursus en Notae van Gruter, die
beter literator dan staatsman was , op.
Duodecirn Paneqyrici veteres , ad antiquarn , qua editionem ,
guci scripturain injinitis locis emendati , aucti , nuper quidem ope
Johannis Livineii: nunc vero operd Jani Gruteri.
Praeter quorum Notas accedunt etiam conjecturae
Valentis
Acidalii et Conradi Rittershusii. Trance Nicolaus Hoffmannus 1607 16°. Deze uitgaaf vend men in de
koninglijke bibliotheek to Parijs , Cum notis quibusdam manic
Cl. Salmasii. It. Quatuordecim Panegyrici Veteres emendati ,
aucti , et editione Jani Gruteri, et CUM Cornmentariis , Notis ,
Claudius
.Emendationibus et Conjecturis Diversorum. Paris.
le Beau 1643 12°. Panegyrici XIV veteres eum omnium notis
per Jan um G r u t e r u m. Parisiis 1655 2 vel 12°.
Afzonderlijk verscheen :
C. P 1 i n i i Paneiqyricus Trajano dictu8; Cum notis D ominici Baudii, Justi Lipsii, Joannis Livinaei,
Jani Gruteri et Conradi Rittershusii. Lugd. Bat.
Hackii 1675 80.
Velleii Paterculi Historiae Romae ; ex recensione Jani
Gruteri. Francof. 1607 kl. 12°.
C. Sallustii Crispi Opera omnia; cum Johannis Riccii, Henrici Loriti Glareani, Aldi Manutii, Ausonii Popmae, Jani Melleri, Palmerii, Petri Ciaconii, Fulvii Ursini, Eliac Putschii, Jani ,Dou
zae, Janique Gruteri castigationibus & notis Francof.
33
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1607 80. eene goede uitgaaf, ofschoon Jan Frederik G r on say i u s er even weinig mede op had als met den S t a t i us
van Gruter.
Delitiae C. C. Poet arum lialorum hujus superiorisque aevi ilhatrium; collectore Ranutio G h e r o (Anagr. J a n o Gruter o), In officind Jonae Ros ae (te Frankfort) 1608 16o.
2 vol.
Historiae Augustae Scriptores Latini minores cum notis Politicis. Francof. 1609 fol. of Hanoviae 1611 fol. (dezelfde
uitgaaf)
Historiae Al gustae Scriptores sex ; CUM notis I s a a c i
Casauboni, Claudii Salmasii et Jani Gruteri. Lugd.
Bat. Hackii, 1671 80.
Zie Fabrieii Bibl. Lat. T. I. Hambergeri. Zuverhissige Nach,richten T. I.

Delitiae C. Poetarum Gallorum hujus superiorisque aevi illustrium. Partes &es , collectore Ranutio G h e r o. In officind
Jonae Rosae 1609 in 16mo 3 vol.
Titi Livii Patavini , Historiae .Romanae principis , libri
omnes superstites , post aliorwn °mum emendationes nunc practerea castigati ad iidern vetustiss. manu exaratorum codicwn
Bibliothecae Palatinae a J a n o Grutero. Accessit Index rerun et verborwn copiosissimus. Francof. , 1609-1612 2 vol 80.
& 1628 fol. It. Paris. Societas minima 1625 fol. It. Editio
tertia, (quarta) et melior. Francof. , Casper Ritelius, 1634
80. 2 vol pp. 730.
Jani Gruteri .Florilegium _Ethico-Politicum. Own Gnomic
Paroemiisque Graecorum : Proverbiis Germanicis , Belgicis , Brittannicis , Italicis , Gallicis , Hispanicis. Fran cof. , Jo n a s It odius 1610-1612 3 vol 80.
Een 4de deel was in 1613 voor de pers gereed , en de schrijver

beloofde een 5de , dat in 1614 moest verschijnen ; doch hij
vond geen uitgever.
C. Plinii secundi Epistolae ; CUM notis Jani Gruteri,
Jsaaci Casauboni, H enrici Stephani. Francof. Nicol.
H offmannus, 1611 in 160. De aanteekeningen van G r ut er zijn overgenomen door J o h. Veen h u s i u s in zijn uitgaaf der brieven van Pu nius Lugd. Bat. en Itoterd. Ha ckius, 1669 80.
Delitiae C. Poetarum Belgicorum hujus Superiorisque aeviillustrium, Partes IV, collectore It a n u t i o G h e r o. Francof.,
Nicol 11 offmannus 1614 160. 4 vol (niet gelijk N i c eron wil 3 vol).
Chronicon Chronicorwn Ecclesiastico Politicum; Collectore
Johanne Gualtero Bel,qd. Francof. Joan A ubrius 1614
-

80. 2 vol.

Chronicon Chronicorum Politicum. Collectore Johanne 0ualthero Belget Francof. Joan A ubrius, 1614. 80. 2 vol.
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"G rut e r prend dans ces deux ouvrages le nom de son pere.

Il n'y donne qu'un journal des plus maigres , compile de differens Auteurs, commencant a la naissance de J. C. & finissant en 1613 , on y trouve quantite d'inexactitudes beaucoup
d'inutilites et encore plus d'omissions.''
M. Tullii Ciceronis Opera , ex Manuscriptis emendata
a Jano Guillielmio et Jano Grutero; cum Notis. "'coedit in tertio Volumine Penu Tullianurn collectum a
Georgio
Ludovico F r o b e n i o. Hamburgi , Bibliopolium Frobenianum,
1618 fol. 3. Vooraan Ciceronis Historia per commies
descripta , & .in annos LXI V distincta ; per Franc. Fabrici um, Marcoduranum. Deze uitgaaf is zeer naauwkeurig en
wordt door Joh. Al b er tus Fab ri ci us boven alle de overige gesteld. Zij is herdrukt met den titel : M. T u 11 i i C i c er ones Opera omnia ; cum Jani Gruteri et variorum notis
& indicibus. Ex editione Cornelii Schrevelii. Amst. Lud o v. Elz e viri us 1661 4°. 2 vol. Lugd. Bat. et Ain stelod ,
1691 2 vol. 40. It. M. T. Ciceronis quae extant , omnia ,
ex sola fere codicum manuscriptorum fide emendata. Studio Jani
Guilielmii et Jani Gruteri. Accedit Frobenii Penu
Tullianum, decein Indicibus comprehension. Hamburgi , Bibliopolium Frobenianum 1618 fol. 5 vol. It. juxta exemplar Hamburgense. Londini , J. Dunmore 1681 fol. 2 vol. It. M a r ci
Tullii Ciceronis Opera quae extant , ex Manuscriptis emendata ; cum Notis Jani Guilielmii et Jani Gruteri; denuo
recognita a J a c o b o Gronovio, cujus adjectae emendationes.
...4ccaunt A c ro n i u s Pedianus, & vetus Scholiastes. Lugduni
Bat. . Petr. van der Aa , 1692 40. 2 vol.
Orationes Politicae Dinarchi, Lesbonactis, Lycurgi,
Herodis, Demadis, Graece et Latine ; Interpretibus Guilielmo Cantero, M. B. Jscbano, Johann e Lonicero
& Hermanno Cruserio. Editae curd Jo. Gruteri. Hanoviae , t,ypis Wechelianis 1619 120.
Christophori Pflugii Epistola monitoria , novae editioni P la u t i quae modO adornatur , prae,figenda, in guff fatuitas
Apologiae Joannis Philippi Parei contra Janum Gruterum detegitur Witeb. 1620 (1619) 120.
Cumani fraterculus , e P 1 a u t i Electis electus : per
Eustath. Su. P. (Janum Gruterum) 1619 ]2o.
Beide hebben betrekking tot zijnen twist met David
Pareus, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid to Heidelberg ,
over Plautus.
M. A c c ii P l a u t i Comoediae ; ex recognitione Jani G r ut e r i , gui cum manuscriptis Palatinis contulit. dceedunt Cornmentarii F r e d e r i c i T a u b m a n n i auctiores. Witeb. Z achar. Schurerus 1621 40.
Florilegiurn magnum , sive Polyantheae Tomus secundus. Argentorati Lazarus Zelznerus 1624 fol. ; een vervolg van
het Elorilegium van Joseph Langius. Gruterus had nog
33* .

516 .
twee andere deelen voor de pers gereed , maar zij zijn niet
verschenen.
Loci communes. Sive .Florilegium rerum et materiarum , ex Auctorib. Petitslia aelectarum, ex J a n i G r u t e r i Florilegii magni
Tomo aecundo contractum. Argentorati haeredes
Lazari Z e 1zneri 1624 80.
J a n i G r u t e r i Bibliotheca exulum; seu Enchiridion divinae
humavaeque prudentiae. Argentorati 1624 in 12°. It. .Francof,
haeredes Lazari Zelzneri 1625 12°.
Publii Ovidii Nasonis opera; Daniel Heinsius
textum recenauit. Accedunt breves notae ex collatione codicum
Scaligeri et Palatinia J a n i Gruteri. Lugd. Bat. off. .Elzev.
3 vol. 16°.
Op de Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool vindt men
Sexti Aurelii Victoris hiatoria Romana cum notis Andreae Schotti. Antverp. 1579. Janus Gruterus hic illic
conscripsit in 8°. Flavius Vegetius, correctus ab Godescale° Stewichio; item Frontinus, Aelianus, Modestus, Polybius, Antverp. 1585 4°. Primo varia adscripsit , Janus Gruterus, secundum contulit cum Ms. Palatino.
Ook is er een kostbnre codex van Priscianus, die vroeger
behoorde aan Gruterus.
Zie Cat. 1. p. 183, 238.

24 brieven van Gruterus vindt men in V. Cl. Guilielmi
Cambdeni
illuatrium virorum ad G. C a m b d e n u m Epictolae. Londini Richardus Chiswellus 16914°; 13 brieven
in M a r q u a r d i G u d i i et doctorum virorum ad eum .Epistolae:
adjectis tails variorum , praecipue
C 1. Sarravii, curante P.
B u r m a n n o. Ultra/. 1697 4°; 5 in Epistolae celebrium
eneditorumgue virorum , Amst. 1705 12°; brieven aan Justus Lipsius, Gaspar Barthius, Frederik Taubm a n en Adam Siberus in de Sylloge .Epistola•um Petri
Burmanni T. I p. 267-274, T. 11 377-379; 3 aan
Michel Piecart, in de _drizoenitale8 lheologicae vanSchelhorn T. IV. pp. 532-537 T. V. pp. 177-180; 3 in J oannes Woweri Epist. Centuriae II; Epist. ad H offmaanum inter Rechterianas pag. 549. 1 in Sylloge Epistol. ed.
Ant. Matthaeo (Hagae 1740.)
In Guil. Cambdeni Epp. p. 198 komt eene Ode van G r uter op den dood van de Thou voor. Zijn album was weleer in
bezit van Cornelis van A 1 k e in a d e. Het albumblad van
J. Isaac us Pontanus vindt men p. 158 van diens Poemata
Amst. 1634. P. 223 komt een very van Gruterus aan Pontanus voor.
Rondom •zijne afbeelding leest men: Janus G ru terns Antwerpiensis demerendis Literis flatus anno MD. XL. Cll. decembric. Obut XX Septembris anno MDC. XXVI1 en onder aan:
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"Cui tantum Latium vetus , et vetus Attica nota,
Patria, vel quantum nota cuique domus:"
Talis erit , tantum docto notissimus orbi,
Quantum illi notus maximus orbis erat.
B. Vulcanius.
Zie Jani Gruteri de la Gruytere, pie denati , Manes; novis
Threnodiarum alloquiis , ab Ernes'to Stida, Erfurtensi , collectis ,
salutati , placati. Erphordiae , Georgics Hertzus, 1628 80. Vita
mars et opera maximi virorum Jani Grateri, recensita a Frederico
Hermanno F 1 a y d e r o. Adjecta sent quoque Epicedia. Tubingae
1628 in 160. Panegyricus Jano Grutero script-us a Balthasarc
Venatore in de Alemoriae Philosophorum van Henning Witten,
Decade II. pp. 212-293 sup. p. 238; Pope Blount, Cens. celeb.
Author. p. 922 seqq. ; Val. Andreas, Bibl. Rely. T. V. ; Sanderus,
de claris Gandavensibus; Bonifac, in Ludic. Hist. p. 591; Barth.,
Advers. p. 850, 1420; Scaliger, Animadv. in Euseb.; Id. Epist.. 216;
L i p s i u s , Epist. rent. ad German. et Gall. Epist 6; Id. Introduct. LeCtor.
Senec ; Scoppius, de Crit. p. 14; M. Z. Boxhornii, Epp. p. 92;
J. G. Vossius, in Oral. memoriae Th. Erpenii dicta; Baudius,
in Cent. II. Epist. Epist. 13 ; Klefekeri, .Biblioth. Erud. Praecoeium
p. 143;P. Cunaei, Epp. p. 234, 236; Sylloge Epist. ed. Burrnanno,
(Index II in voce) Scaligeriana p. 100, 101 ; Spizelius, in FeliCe
literal° p. 1042; Th I. a b Al m el ov e en , Plagiarum Syllabus p. 16;
Foppens, Bibl. Tom. I. p. 548; Graevii, Cohors Ilfusarum p. 249,
210,327, 331, 349 : J. J o n s i u s , de Seriptoribus Hisloriae philosophicae
Lib. I. C. XI V. p. 81; Tobiae Magiri, Eponymologiunz Criticara p. 410;
o r h o vii, Polyhistor v. Index; J. D o u s a e , fil. Poemata (Rotterd.
1704) p. 62, 148, 178; Niceron, Memoires. T. IX. p. 388; Paq uot, Mernoires pour servir a l' list. litter. des Pays-Bas T. XVI.
p. 1 seqq.; Hoeufft, Parn. Lat. Bely. p. 63; Peerlkamp, de
Poetis Latinis Neerland. p. 279 seqq ; T. C. H a rlesii Introductio in
Historiarn Linguae Latinae (Brenzae 1773) p. 10, 12, 13, 33, 48, 97,
109, 153, 187, 188; Moreri; Hoogstraten; Diction. de P.Bayle,
Torn. VII. p. 288 seqq., Kok ITaderl. Woordenb. D. VIII. p. 760;
Aanhangsel op N ie u wen h uis, IVoordenloek van Kunsten en Wetenschappen D. III. bl 249 ; Te Water, V erbond en Smeekschrift der
Edelen D. II. bl. 430.
Catal. Bibl. publ. Lugd. Bat. p. 154, 160, 166, 183, 238, 240,
241, 243, 250, 251, 268, 271, 273, 300, 302, 328,373,153,160,
238; Krouyk van het Hist. Genootschap Jaarq. VII. bl. 422 VIII. bl.
343 ; Y p e y en Dermout, Ceschied. der Nederl. .Herv. Kerk , D. I.
bl. 152; van Kampen, Gesch. der Ned. Letteren en Wetenschappen
D. III. bl. 88.

GRUTERUS (LAmBERT), een schrijver uit de XVI eeuw ,
geboorti• van Venraed, een klein gehucht in het voormalige
Hertogdom van Gelderland, vier mijlen van Venlo en twee
van de Maas. Men weet niets van zijn leven en lotgevallen
als dat hij Suffragant van een Aartsbisschop van Mentz voor
het district van Erford geweest is.
Hij heeft in het licht gegeven:
Clementina, hoc est , B. Clement is Opera , quae a varii8
fluctoribu8 collecta , conversa , emendataque, Latine extant , omnia. Cum nova Praefalione de veris falsisque B. Clementis
Scriptis et locorum difficilium explanatione. Ex emendatione
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Lamberti Gruteri Venrada. Coloniae, Joannes Birckmannus.
Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 613; Paquot, Memoires
pour servir a l'Histoire litteraire des Pays-Bas T. III. p. 348.

GRUTERUS (TsomA.$) omstreeks 1520 te Zierikzee geboren , verliet ten gevolge der vervolgingen zijn vaderland en
week naar den Falb , het gemeene toevlugtsoord der Hervormden ; doorreisde vervolgens Zwitzerland, Italie en een
groot gedeelte van Duitschland. In 1560 en 1561 ontmoeten
wij hem als Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Duisburg in het land van Kleef , waar hij tot in
1578 bleef, toen hij naar zijne geboortestad wederkeerde , om
er het leeraarambt wear te nemen. Het jaar van zijn overlijden
is niet vermeld doch hij lief vier zonen na, en de volgende
schriften , die nog in 1629 bestonden:
Hodaeporicon Belgicum , Helveticum , Italicum , Germanicum,
Weaphalicum in twee boeken.
.Ephemeris remit, waarschijnlijk een journaal van hetgeen in
zijn tijd is voorgevallen.
Historis Davidis Georgii, Haerisiarchae, in 2 boeken.
Refutations Sectae Davidis G e o r g i i Pars secunda (Het
eerste is verloren.)
Commentarii in H e s i o d i Opera et Dies. — Opera TA eologica varii generic — Index Vocabulorum rariorwn in P 1 i n i i
Naturali Historia, volgens de uitgaaf van Frobenius, Ba8ileae 1525 in fol.
De Genealogia Gruterorum (verloren).
Men vindt eenige brieven van Thomas aan het einde der
Centuria II Epistolarum Petri Gruteri.
Zie Centur. Epist. Petro Gruteri, p, 197, 198; Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 741; F r. Sweertii, Aiken. Belg. p. 620;
W. v. Gouthoeven, Chronyk bl. 225; M. Z. van Boihorn, Chronyk van Zeeland, D. I. b1.164; Smallegange, Chronyk van Zeeland,
bl. 769; P. Gruteri, Epistol. Cent. II. p. 194-200; P. Bayle,
Diet. Critiq. et Historig. T. I. p. 1314; de la Rue, Geletterd. Zeeland,
bl. 332; Paquot, Memoires pour servir a l'Histoire litteraire des
Paysb-as T. III. p. 344.

GRUTERUS (PETRus) oudste zoon van Thomas G r u t e r
werd niet, gelijk Goudhoeven en Sweertius willen, te
Zierikzee , maar omstreeks 1555 in den Paltz geboren. Na voorbereidende studien , legde hij zich op de geneeskunst toe en
begaf zich , na Italie bezocht te hebben , naar Vlaanderen , en
praktizeerde eerst te Dixmuiden , vervolgens I op andere plaatsen
en eindelijk te Ostende, waar hij zoo bij de burgerij als bij het
garnizoen de praktijk uitoefende. In 1620 vestigde hij zich als
geneesheer te Middelburg en , na zijn fortuin in drie of vier
andere plaatsen beproefd te hebben , te Amsterdam , waar hij
den 26 September 1634 in hoogen ouderdom overleed. Zijn
Z0011 I sa a k , die aan Bayle onbekend was , heeft ook het een
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en ander in het lieht gegeven, volgens Ba rbier in zijn Examen
critique et compk'ment des Dictionnaires historiques. Ook heeft
men van hem:
Epistolarum Centuria (prima) Accessit Apologia pro eddem ; qu€I
instituti sui , et styli ab usu et Latinismi puritate abhorrentis ,
rationem reddit. Lugd. Bat. 1609.
Deze brieven werden door den uitgever en de critici van
zijn tijd zeer mishandeld , waarover hij zich bitter in den aanyang en op verschillende plaatsen beklaagd van zijne,
_Epistolarum centuria secunda ; edente Isaa,co G r u t e r o,
P. F. Amst. Paulus a, Ravesteyn 1629. 120.
Bayle schreef nopens deze brieven : "La verite est qu'on
avait raison de siffler ces lettres ; et neanmoins an grand nombre de personnes ecrivirent a, l'auteur cent beaux complimens
sur cet ouvrage , les quels ne manqua pas , de publier 6, la
tete de la deuxierne centurie Ce qui dolt apprendre a bien
peser ses paroles , quand on ecrit a un auteur vain , et dont
les livres ne sont par bons. II Taut toujours craindre qu'un
tel homme ne publia les eloges , qu'on lui donne, s'il en a
l'origenal , Pierre Gruterus avait pressenti qu'on ne
terait pas l'affectation de son Vieux langage : c'est pourquoi
it en fit une Apologie par avance et l'imprima avec les premieres Lettres." Volgens Val erius Andreas was zijn
zoon Isaac de uitgever der Centuria Secunda doch het blijkt

en uit den opdragtsbrief, en uii de voorrede , en uit een brief
van Gilles Snouck, die aan het hoofd der overige staat,
dat Pieter zelf hair uitgaf. Zulks blijkt zelfs uit een brief
van zijn zoon Isaac aan het einde van het boek met een
Carmen gratulatorium , dat hij voor deze uitgaaf had vervaardigd.
Hij liet twee zonen na, die volgen.
Zie Fr. Sweertit, Aiken. Belg. p. 620; Val. Andreas, Bibl.
Belg. p. 741; M. Z. van Boxhorn, Chron. van Zeeland D.I.b1.164;
P. Bayle, Diction. Critiq. et Historiq. T. I. p. 1327; de la Rue,
Gelelterd. Zeeland , p. 334 ; Paquot, Memoires pour servir
l'Histoire
litteraire des Pays-Bas Tom. III. p. 344 ; Barbier Examen critique
et Complement des Dictionnaires historiques; Kok, Vaderl. Woordenb.
D. XVIII. bl. 760. N i e uw en huis, Woordenb. can Kunsten en Wetenschapven , Aanhangsel D. III. bl. 249.

a

GRUTERUS (JAKoB), tweede zoon van T h om as , Broeder van Pi eter, werd to Zierikzee in 1604 geboren of ten
minste opgevoed en was Rector aan de Illustreschool van
Middelburg. Tot zijne leerlingen behoorde de beroemden Ant onius W al a eu s. Men vindt eenige Latijnsche brieven van
zijne band in de Centuria II Epistol. Petri Gruteri; ook
liet hij eenige handschriften na, die aldaar vermeld worden.
Zie Paquot, Memoires pour servir a l'Hisloire litter. des Pays-Bas;
T. III. p. 344; Bayle, Diction. Historiq. et critiq. T. VII. p. 288.
Kist en Royaards, Nederl. Archie/ voor Kerkel. Geschied. D. VIII.
bl. 14.
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GRUTERUS (REINIER) , zoon van Thomas en broeder
van Petrus Gruterus, was Rector van het door Jan C as i m i r gestichte collegie te Heidelberg. Men heeft eenige
Latijnsche brieven van hem in de Centuria II Epistolarum
Petri Gruteri, waar ook eenige door hem geschreven , doch
nimmer in het licht verschenen werken, vermeld worden.
Zie P a q u o t , Menzoires pour servir a l'Histoire litter. des Pays-Bas
T. III. p. 344; en Bayle, Diction. list. et Critiq. T. VII p. 288.

GRUTERUS (JOHANNEs) zoon van Thomas en broeder
van Petrus Gr uterus , legde zich eerst op de fraaije letteren
toe, en reisde vervolgens door Italie. Hij liet zich onvoorzigtig over het dogma der R. C. over het H. Avondmaal uit,
en zou in handen van de Inquisitie zijn gevallen , indien hij
niet de vlugt had genomen naar Napels: van daar zou hij
naar zijn vaderland terug zijn gekeerd , doch hij werd ziek en
stierf aldaar. Men vindt eenige zijner brieven in de Centuria
II Epistolarum Petri Gruteri.
Zie Pa q u o t, ilenzoires pour servir a l'Histoire litter. des Pays-Bas
T. III. p. 344; Bayle, Diet. list. et Critiq. T. VII. p. 288.

GRUTERUS (PHILIPPus) werd in het laatst der XVIe of
het begin der X V He eeuw te Dirksland uit een aanzienlijk
geelacht geboren , en studeerde in 1610 te Leyden , waar hij
de volgende redevoering uitsprak : ()ratio de Prisco Batavorum virtute , Lugd. Bat. 1618 in fol. P e t r ii. s B e r t i u s gaf
hij die gelegenheid in het licht : Ad Leonern Batavurn Allocutio ,
postquam de prisco Batavorum virtute dixisset publice nobilissimus juvenis Philippus de Grutere Ibid. Jsaacus
Etiennius 1618. 40.
.

Zie Sweertius, Athenae Belg. p. 642; Valerius Andreas, Bibl.
Belg. p. 773; Paq not, Menzoires pour servir a l'Histoire des PaysBas, T. III. p. 345.
■

GRUTERUS (PHILIPPus) te 's Hertogenbosch geboren , werd
aan de doorluchtige school te Gent door Mr. A driaan Da mm a n onderwezen. Hij beoefende de Latijnsche poezy , blijkens
eenige verzen voor het werk van zijnen leermeester getiteld :
Omnium gene gentian?. Imagines etc. Colon. 1577. fol.
Zie P a q u o t , llenzoires pour servir a l'Histoire lyter. des Pays- Bus
T. III. p. 345; Hermans. Introductio in Notitianz rei literariae ma.rizne
Provinciae Brabantiae Septentrionalis p. 7 Conspectus.

GRUTERUS (JAcosus) , zoon' van Petrus G ru ter us
legde zich reeds vroeg op de :letteren en vooral op de Latijnsche en Engelsche taal toe en studeerde in de Medicijnen. Toen hij zich 1 September te Middelburg beyond was hij
Cand. Men heeft van hem : Sylva Sylvarum sive Historia Natealis , in decem Centuriac distributa ; Anglia aim
conscripta a Francisco Bacone, Barone Verulamio , Vice —
Comite sancti Albani , .dngliae quondam cancellarii : nunc Latio
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transscripta a J a c o b o Gratero P. f. Medicinae Can.didato.

Arnst. Ludo v. Elze vi rius 1648 in 16°. Deze niet zeer
letterlijke overzetting droeg hij aan Pieter van R e i g e r sbergh, Heer van Couwerve , op.
Zie Paquot, Memoires pour servir
bas, Tow. p. 345.

a

l' Histoire litter. des Pays-

GRt TERUS (ISAAC), zoon van Petrus, broeder van J acob us G-ruterus, woonde in 1645 bij Dirk Graswinckel te 's Hage , bij wien hij waarschijnlijk de betrekking van
Lector waarnam. Later tbekleedde hij het ambt van Rector of
Conrector te Nijmegen en in 1657 bij de Erasmiaansche school te
Rotterdam , waar hij in 1680 nog in dienst was. Hij was een
zeer geleerd man , beoefende de Latijnsche en Nederduitsche
poezy en was bevriend met Hendrik Bruno, Anna Maria
Schuman, Constantijn Huygens, Jacob Cats, Joh a n de Brune en andere dichters. Op pag. 244 der Opuscula
Hebraea , Grcdca , Latina , Gallica. Nobiliss. Pirginis A. M.
Schurman, Lugd. Bat. Ex offic. .Elzevir. 1648 1.z°. komen
3 Latijnsche gedichten , voor de Minnedichtjes van J o h a n
deBrune, een Latijnsch en Hollandsch gedicht , Latijnsche verzen onder de afbeelding van den Middelburgschen predikant
A e g i d i u s Bu r s en een aan Beverwyck voor het Tweede Boeck
van de uitnemendheid des vrortwelicken geslacht , waar men ook
de gedichten op A. M. Schurman vindt, van hem voor. Een
Latijnsche brief van hem aan zijn broeder Jacob, vindt men
voor de Sylva Sylvarum van den laatsten en het fragment
van een anderen geteekend uit 's Hage ex aedibus clarissimi
Graswin ck el XIII. cal. Octob. CIO. IOC. XLIV voor
de Korenbloemen van Huygens (uitg. van 1655).
Hij vertaalde de aanteekeningen van Henri S a v i 11 op
T a ci t u s, die met de werken van dezen Romeinsche geschiedschrijver , Amstel. 1649 in 12° gedrukt zijn. In Fran cisci
B a c o n i de Verulanaio , Vice Comitis S. Albani et summi
Angliae Cancellarii Opera omnia , Septenz Voluminibus distributa.
Novae huic Editioni accedunt opuscula Historico-Politica , ex
Anglico nuper Latina j'acta. Amst. R. Si J. W et st e i n et G.

Smith 1730 7 T. komen in T. III. voortzettingen van hem
voor van Cogitata et visa ; de Interpretatione Araturae , sive de
Inventione Reruns et Operum ook afzonderlijk te Amst. L add v. E lze viri u s 1653 in 16mo uitgegeven en aan Petrus
B u rs i u s Art. Mag. en Geneesheer te Middelburg, opgedragen.
Voorts van Descriptio Globi terrestris ; De Fluxu
Rejiuxu
Maris ; De Princz:piis atque originibus , secundunz; Lalaus Cupidonis et Coeli, sive P a r m e n i d i s et T e 1 e s i i et praecipue,
Democrati; Philosophia , tractata in Tabula; Impetus Philosophica.

Ook gaf hij , na den dood van zijn broeder Jacob, eene
nieuwe verbeterde uitgaaf van diens Sylva Sylvarum in het
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licht , die in het vierde deel der bovengemeld

Opera omnia

is opgenomen.

Aan het eind der cogilata et visa vindt men nog van
hem eene vertaling der Epistola Thomae B o d le i ad F r a nc i s c u m Baconum, pet candide expendit dus Cogitata et
Visa, Latino versa ex Anglico. Ook beloofde hij in het licht
te zullen geven Sylloge .Epistolarum . . . . quay Hugo Gr otius scripsit ad Belgas , Germanos , Italos , Suecos , Danos ,
Gallas , exceptis quad Cl. S a r r a v i us, Senator , Parisiis edidit.
Zie de voorredenen zijner werken ; Phil. Munckeri, Liber de Intercalatione , in Praefal.; Thomae Crenii Commentationes Phtlol.
et Eistoricae Parte II. p. 20 ; Vita Gerardi N o o d t , voor diens
werken. De la Rue, Geletterd. Zeeland, bl. 309 ; Paquot, Memoires
pour Servis a l' Hist. Litter des Bays-bas, T. III. o. 345. Bibliol heque
raiss'onnie des Ouvrages des Savans de 1' Europe T. V. p. 17 suiv;
H e r i n g a , Bijdrage op de Lijst van Nederl. Dialers , bl. 16.

GRUTER (EVERT DE) hield in de twisten over den Utrechtschen bisschopsstoel , tusschen Zweder van Culemborg en
Rudolf van Diephol t, de zijde van eerstgenoemden en nam,
toen Diepholt reeds op den bisschopszetel gevestigd was,
in 1427 deel in eenen aanslag our Utrecht op het onverwachts te overrompelen , door des Vrijdags na kruisvinding,
des morgens ten zeven ure de witte vrouwenpoort in te nemen
en - daar door Culemborgs yolk in de stafl te brengen. Deswege werd G r u t e r, toen de aanslag ontdekt was, uit Utrecht
gevlugt zijnde , voor eeuwig uit die stad gebannen , terwijl zelfs
zijne vrouw en kinderen gelast werden uit de stad te gaan en
dus zoowel als hij gebannen.
Zie Burman, Utrechtsch jaarb. D. I. bl. 343.

GRUTERUS (SAMUEL) kwarn in 1658 als proponent te
Usselmonde in dienst , werd in 1667 predikant te Oudewater , in 1667 te Haarlein , waar hij in 1700 emeritus werd
en in Februarij 1705 overleed. Hij was een der predika nten , die bet meest voor de verhetling van den Prins van
Oranje ijverde en zich van den predikstoel heftig tegen de
Regering uitlieten. Hij predikte o. a. den negentienden van
zomermaand 1672 te Haarlem "dat er onder de Regenten
dier stad verraad en kwaad bestier schuilde" , welk zeggen
hij , daarna ondervraagd zijnde , toepaste op den A rnbassadeur
de Groot, dien hij "een vuil ei , op Loevestein uitgebroeid"
noemde.
Zie KOH verhaal van het oproer to Haarlem in 1672 ; M s. Wagenaar,
Pad. Historie D. XIV. bl. 67 Melchior V e e r i s Kerkelijk Alphabeth,
bl. 56; G. R. van Kinschot, Beschrijv. van Oudewater bl. 46.

GRUTERE (ANTONY DE) Heer van Exaerde , Oesselghen enz.
uit het aanzienlijk Vlaamscli geslacht de Grut ere gesproan den ridder Karel de Grutere. was sedert
ten , zoon
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bet jaar . 1570 meermalen schepen en tresorier der stad Gend.
Hij werd in 1576 van wege de Algemeene Staten tot GrootBailliu over het land van Waes benoemd , en bekleedde die
aanzienlijke waardigheid tot in 1579. Hij was ook een der onderteekenaars der linie van Brussel in 1577 en overleed in 1581.
IV. p. 67 ; L. E s p i n o y Recherche
p. 208 ; S a n d e r u s , Flandre illustr.
T. III. p. 205; J. C. de Jonge, Unie van Brussel 1577. p. 198.

Zie Nob. des Pays-Bas. Suppl.
des Jintiquites et Nobl. de Flandre

GRUTERE (PHILIPS DE) of Gruutheere, naar alle
waarschijnlijkheid stamgenoot van den laatsten , was een der
Verbondene Edelen. Het is naauwelijks te denken , dat hij
dezelfde zon zijn , die in 1515 te Gent, door den Aartshertog , naderhand Keizer Karel V, Bidder werd geslagen.
Zie Le Vrai Supplement au Nobiliaire des Pays.-Bas. p. 16, 17;
Te Water, Verbond en Smeekschrift der Edelen D. II. bl. 434.

GRUWEL (BAREND), van Emmerik afkomstig , klom in
bet Dominikaner-Klooster te Zwol tot bet ambt van Prior op,
doorreisde in 1546 als Commissaris van den Keizer en voorzien
met eene pauselijke bul , welke hem tot bet geloofsonderzoek
in de landen der keizerlijke majesteit delegeerde , vergezeld
van zijnen notaris Dirk Wol f, het hertogdom Gelderland.
Beide mannen waren in dit jaar te Arnhem en elders werkzaam. Het hof van Gelderland zag dit met misnoegen , en deed
poging om G r u w el, of om den sterken tegenstand , welke de
steden betoonden , waar hij zijne taak vervulde, of omdat zij hem
voor ongeschikt bielden , te verwijderen. De stadhouder en raden
beriepen zich onder anderen , blijkens het antwoord van Koningin Maria, den 10 April 1547 aan het hof geschreven , op de
pauselijke bul , waarmede G r u w e 1 "gesubdelegeerd was" , dat
deze namelijk de landen van Gelderland en Zutphen niet mede
begreep. Maar de Koriingin bevestigde den inquisiteur in zijne
betrekking , gelijk nogmaals in 1548 , toen bet hof eene nieuwe
poging had gedaan om van hem ontslagen te worden. Meer
vinden wij niet van dien man opgeteekeed , als dat hij voor
zijne verschijning in Gelderland, Overijssel en de provincie als
kettermeester werkzaam was , en wel in gedingen die eenen
bloedigen uitgang namen , gelijk ook later te Amersfoord. Daar
hij zeer hardhoorende was moest hij reeds daardoor weinig geschiktheid hebben voor de eindelooze disputatien , die bet ketter-proces eischte.
Zie van Bragt, Martelaars Spieg. D. II bl. 65 ; Revii Daventria
p. 264, 265; Brandt, Hist. der Reform. D. I bl. 173, 266;
van Bemme1, Beschrijv. der sled delmersf. D. I bl. 271; van H asselt, Kronyk van _Arnhem bl. 100 en Prof. Mo1, Johannes Veluanus
en der Leken Wechwyser
in zijn met Prof. Kist uitgegeven Kerkhistorisch iirchief D. I bl. 10, 18, 21, 44.
itlustr.

GRUWEL (JOHANNES) , ook Gruel i us en Grudelius
genoemd , IN as in 1564 Deken van West-Vriesland en een ijverig
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voorstander van bet R. C. geloof. Later werd hij afvallig en
ging hij tot de Hervormde kerk over.
Zie Drakenboret Aanhangsel op de Kerkel. Oudheden van .Arederland bl. 429; van Heussen en van Ryn, Kerkelijke Oudheden D.
IV b1. 235; van Bemmel, Beschrijv. van Amersfoort D. I. hi. 271,
die hem , gelijk ook Brandt en anderen met Bareud G r u w e 1 verwardde ; W . M o 11, Johannes Anastasius Veluanus en der Leken Wechwijser in zijn met Prof. Kist uitgegeven Kerkhistorisch Archief D. I
H. I bl. 44.

dienende als kapitein der infanterie onder
GRUIJS
Rabenh aupt, en hielp in 1673 Koevorden heroveren , blijkens het volgende rijmpje :
"Door Rabenhaupt sijn wijsen raet
"En door Ey bergens helden daet ,
"Vier S i c k i n g h e s van grooten moet ,
"Cling', Losecaet en Gruijs te voe ,
"Hebben Coevord met cleiue magt
"Dapper in een uur tijd vercragt ,
"Hetwelk den Bisschop dapper spiet ,
"En Groningen op 't hoogst verblied."
Zie Bosscha Neerl. Heldend. te land D. II bl. 133.

GRUIJTER (BARTHOLOMEUS DE) te Utrecht geboren , zou
in zijne jongelingsjaren naar Indie zijn uitgevaren en reeds op
dertienjarigen leeritijd geheimschrijver van den Raad van Indie
te Batavia zijn geweest. Zeker is het dat hij in 1639 den boogen rang van Opperkooprnan in dienst der Oost-Indische
maatschappij verkreeg , en na gedurende twee jaren Opperhoofd
ter Kust van Korornandel te zijn geweest , in 1646 in Nederland teiugkeerde. Later was hij in zijne vaderstad jaren achtereen lid van den Kerkeraad der Hervormde Gemeente , werd
Raad , Schepen en tweemual Burgemeester van Utrecht. Nadat
hij bovendien Heetnraad van den Lekkendijk Benedendams en
Gedeputeerde te velde was geweest , stierf hij op het einde
van 1685 , bij zijne h uisvrouw, de dochter van den GouverneurGeneraal van Neerlandsch Indie, 14 kinderen , 8 zoons en 6
dochters , nalatende. De meeste der eerstgemelde hebben op
het veld van eer voor het vaderland gebloed.
,

Zie Utrechtsche Volksalmanak 1847 bl. 135 , 136.

GRUIJTER (J. P.), Deze meester bloeide in bet midden
der 17 eeuw en schilderde o. a. een ildmiraalzeil op de Maas,
met het nitzigt op de stall Rotterdam (1658).
Zie Kramm, Levens der Hull. en Vlaamsche Schilders D. II bl. 611.

GRUIJTER (PIETER DE) Ieefde in de 17 eeuw, was in dienst
der 0. 1. compagnie en zwager van den Gouverneur-Generaal
van Neerlands-Indie v an Die rn e n. Wij vinden echter niets
merk waardigs nopens hem opgeteekend.
Virechtsche Volksalmanak 1847 bl. 134 , 135 ; Kronijk van het HistorGenoots. 4de Jaarg. bl. 24.

525
GRUIJTER (Mr. WILLEM DE), een beroemd regtsgeleerde
te Utrecht, in bet begin der XVII eeuw geboren. Na Raad en
meermalen Schepen zijner vaderstad te zijn geweest, werd hij
in het Hof aldaar geroepen en stierf, in bet jaar 1684 , als
voorzitter van hetzelve. 174 had 28 jaren zitting gehad en
huwde den 18 Jan. 1642 te Amsterdam met Sybilla Ho o ns.
Kronijk van he Histor. Genootschap D. II bl. 24; Utrechtsche Folksalmanak 1847 bl. 134.

GRUIJTER (Mr. WILHELM DE) , de vierde GouverneurGeneraal van Suriname. Hij aanvaardde die betrekking den 27
Februarij 1707 , doch stierf reeds den 2 September van dat jaar.
Zie Kroni;jk van het Hisior. Genootschap D. II bl. 34; Navorscher
4e Jaarg. bl. 24.

GRUIJTHUIZEN. Zie BRUGGE (LoDEwIni VAN).
GRUP (JousT DIRK) , volgens den Heer K ram m een beoefenaar der schilderkunst in den aanvang der XVII eeuw. Hij
woonde te Leyden en was een der rekwestranten , die in 1610 aan
den Magistraat dier stad verzochteu , een schilder- of St. Lucasgild te mogen oprigten , om aan hun bedrijf in de schilderknnst dezelfde voorregten te verzekeren als in nicest alle steden
van Holland plaats vond.
Zie Kramm, Levens der Boll. en Vlaamsche Kunstschilders
bl. 611.

D. II

GRIJPIUS (BARTHoLomEus) was deelgenoot van den togt
van C h risti a a n v an Anh ol t naar Rouaan , tot hulp van
den Koning van Frankrijk , die deze stad belegerde. B o r deelt
een brief van hem over dien togt, aan de Staten van Holland
geschreven , (15 Oct. 1591) mede in zijne Nederl. Oorl. B.
XXVIII bl. 55 vso.
GRIJPMOED (GEERLING) werd in 1760 te Zwolle geboren
en in de teeken- en schilderkunst door A. D. P rud homm e
onderwezen. Hij vestigde zich te Amsterdam, waar hij met
het schilderen van behangsels zijn brood verdiende, en in zijne
vrije uren schilderijen en teekeningen met landschappen vervaardigde , en zich ook op het etsen toelegde.
De Heer K r a m m vermeldt drie fraai gestoffeerde landschappen , waarvan twee op een plaatje , in 1780 op twintigjarigen leeftijd door hem geetst , en drie geteekende plaatjes
van deze kunstenaar, welke hij in zijn kabinet bezit. G r ij pmo e d stierf in den ouderdom van 28 jaren.
Zie Immerzeel, Levens der Hall. en Vlaamsche Schilders D. II bl.
299 ; K r a m m , Levens der Hull. en V laainsche Schilders D. II r hi. 611.
Catal. van Mr. J. van B u u r e n, Bailluw van Noordwijkerhout 1808
bl. 217.

GRIJPSKERKE (JACOB VAN) FLORISZ. , Med. Dr. , Heer
vast Grijpskerke en Poppendamme , gestorven den 21 October 1683 en te Grijpskerke onder een blaauwen zerk , met
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zijne 8 kwartieren er op uitgehouwen , begraven , liet een
belangrij k handsclirift na , van hetwelk Te Water en
K 1 u i t deze bij de bewerking van zijne Historia &jam
Comitatus Hollandiae et Zelandiae, gene van zijn Hoogadelijk en Adelijk Zeeland heeft gebruik gemaakt. Het voert
tot titel:
't Graafschap van Zeeland , of to cork representatie van de
.Regering van Zeeland onder haere Graeven tot den jaere 1579,
behelzende zeer oin8tandig den staet en recht van de .Ridderschap
en _Edelen' van Seelant.
Zie Te Water, t. a. p. Voorrede bl. 17 volgg. ; S mallen gang e, Chronijk vau Zeeland bl. 475; Van Leeuwen, Batavia Illustrata p. 1198;
Van Kampen, Beknopte Geschiedenis der Letteren cn Wetenschappen
D. III bl. 75.

GRIJSBACH (WrILEm). Deze dappere wachtmeester verdedigde in- den slag bij Talavera (Julij 1809) onder het oog van.
kapitein Trip, te midden van een geweldig schroot- en geweervuur,, langen tijd met groote tegenwoordigheid van geest ,
een onbruikbaren vuurrnond.
Niet minder onderscheidde hij zich in den slag bij Almonacid , vvaarin hij door een kanonkogel werd gekwetst.
Zie Bosscha, Nederl. Heldend. te Land D. 1II bl. 251, 259.

GRIJSPEERE (ANToNu vAN) en Gerrit van Ratingen,
gewezene Raden in het hof van Utrecht, en in het jaar 1580
woonachtig te Emmerik , hadden zich in datzelfde jaar ten voordeele van Parma, ingelaten met Willem van M on tfo or t,
Drost van Hattem , ona die stad in handen van den Koning
te leveren. Niets anders hadden zij daarvoor bedongen dan
vergiffenis en onderhoud voor hun en de hunnen , indien zij
hierom vervolgd zouden worden , 't geen hun ook werd toegezegd. Zoo zorgvuldig beleidden zij dit stuk , dat veertig man ,
door R e n n enb erg naar Hattem gezonden , door hen werden
ingelaten. Doch de Drost en zijn vader werden gevangen naar
Arnhem gevoerd en aldaar onthoofd , de -bespringer eerst uit
de stad en later uit de naast bijgelegene steden gejaagd. Waarschijnlijk was hij dezelfde met Anton ij v a'n Gr ij speer e
Commissaris in de troublen van 1567 en 1568 , wiens verbalen
op 's rijks archief berusten en weleer door Marcus voor
zijne sententien van den Hertog van Alba zijn gebruikt.
Zie Kok, Vaderl. Woordenb. o. h. w. Grijspeere, Kronijk van het
Berk'. Genootschap jaarg. VIII bl. 466.

GRIJSPEER of GRIJSPEERT (PIETER) afkomstig nit een
Zuid.-Nederlandsch geslacht , bekleedde van 1625 tot 1655 het
leeraarambt bij de vereenigde Vlaamsche en Doopsgezinde gemeente te Haarlem. Hij was een van hen, die de geloofsbelijdenis onderteekende , in 1626 door de Mennonieten aan de
Staten van Holland en West-Vriesland overgeleverd, en was den
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12 April 1632 met Jan Doom, een zijner ambtgenooten, op
eene conferentie te Dordrecht gehouden, waar hij een andere
belijdenis , die daar ontworpen werd , onderteekende , ook was
hij op een Vergadering der Mennonieten van Holland , Zeeland , Utrecht , Vlaanderen en Overijssel , in Junij 1649 te
Haarlem gehouden. Het blijkt dat hij toen een der oudste leeraars
te Haarlem was.
Zijn zinsprenk was : Ick ben jonck (Ps. CX VIII : 141.)
Hij schreef:
Een Christelyck Handboekje gemaakt onder verbeteringe , hoe
men beguaatnelyke , als elk zijn geloove beleeft , en zyne regeeringe waerneemt, Goddelyk de gemeente kan regeeren. Door een
liefhebber van de Apostolische Kerk en algemeyne Christelieke
vrede 1654 ; een geschrift waarin. G r ij s p e e r eenen zeer ver-

draagzamen en zachtmoedigen geest openbaart en dat G e rrit
M a e t s c h o e n in zijn vervolg op de geschiedenis der Mennoniten
van S c h ij n bl. 188-232 heeft opgenomen.
Ook gaf hij uit:
Sommige leerachtighe geestelycke Liedekens, gemaeckt uyt den
Ouden ende Nieuwen Testamente: met oock eenige Psalmen Dayids, nyt versclieyden boecken b een vergaderd, oin in de verderinge der geloovigen tot des Heeren prijs , ende stichtinge
onder malkanderen gesongen te worden. Vertneerdert met eenighe
nieuwe Liedekens door B. G. Hoorn Izaac Willemsz 1629.

24°. Behalve de Liedekens van G rij pspeer vindt men in
dezen Bundel er ook van Pieter Twisck en van anderen.
Achter bundeltje vindt men :
.

's Herten Vreucht, inhoudende eenige nieuwe Liedekens uyt
den Ouden ende .Nieuwen Testamente by een vergadert tot vermaeckinghe des gheests, door P. G. Noyt voor desen gedruckt.

Al deze liedekens hebben G rij speer tot autheur, uitgenomen het twaalfde: ook aan het einde zijn er zes kleine stukjes , die niet van hem zijn. Vier der twaalf eerste zijn opgenomen in de korte bekentenisse , benevens Psaltnen en geestelijke
Liederen, Haarlem 1635, van Frederik Knagt. Zijn portret
vindt men voor het aangehaalde werk van Maetschoe n.
Zle Maetschoen, Geschied. der Mennoniten D. III. bl. 183. very.
Paquot, Menwires pour servir a 1' Hist. litter. des Pays-Bas. Torn.
I. p. 427 ; G 1 a s i n s , Godget. Nederl, o. h. w. ; Kok. Vaderl. Woordenb. o. h. w. ; B l a u p o t ten Cate, Geschied. der Doopsgezind. in
Holland D. I. bl. 62.

GRIJZE (JAKOB DE). Mogelijk dezelfde of de vader van
Jakob de Grij z e , Ridder, Heer van Watervliet , baljuw van
het Vrije van Sluis, Commissaris-Generaal van de vivres van
den Staat gehuwd met M a r g a r e t h a Hi n ckaert, dochter
van Jan Hinckaert, Heer van Ohain, Corbais , Watignies
en Lafontaine, Generaal-Postmeester der Nederlanden, wier dochter A lij d, den 5 Aug. 1618, met Jacques de Chantraine
diet Broucqsaut, Kapitein en vervolgens Kolonel ter re-
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partitie van Zeeland , Hoogbaljuw van Brugge , in 1584 met
Joachim O r t e l door de Algemeene Staten naar Engeland
gezonden, om van de Koningin krachtdadigen onderstand te verzoeken , mits de Algemeene Staten of eenige bijzondere steden ter
barer keuze of hoar schuldbrieven leverden voor het beloop
barer verschoten penningen, en men zich daarenboven verbond,
geen verdrag met Spanje of eenige andere Mogendheid te zullen
aangaan zonder hare bewilliging. Dit gezantschap slaagde echter
niet, daar de Koningin op zulke geringe verzekeringen als de
schuldbrieven der Staten waren , van welke zij er nog vele in
handen had, geen hulp Wilde verleenen. In het volgende jaar
wend hij, met andere wederom naar Engeland gezonden om de
Koningin in naam der Algemeene Staten de opperheerschappij
aan te bieden.
ZieBor, Nederl. Oorl. B. XX bl. 63 (635 Remonstr. . van 01denbarn eve ld in de waarachtige Historie bl. 176 ; Wag en a a r , Vaderl. Hist.
D. VIII bl. 34-36, 88, 90; Kok, Vaderl. Woordenb. o. h. w. Nieuwenhuis, 1Vvordenb. van Kunsten en Wetenschappen, o. h. w. Cronijk
van het Histor. Genools. jaarg. VIII bl. 43.

GUALTERUS of GALBERTUS, Notaris te Brugge, leefde
in de XII eeuw , schreef het leven van Karel den Goede,
Grave van Vlaanderen (de Vita Caroli Comitis Elandriae) dat
te Parijs (1615) vervolgens in de Acta Sanctorunz (T. 1 Martii
2 p. 179-219 cum notis Henschenii), volkomener in het
.Recueil des ilistoriens des Gaules par Dom. Bouquet T. III p.
347 sqq. is gedrukt.
Zie Fabricius, Bibl. Lat. med. aevi, T. III pag. 114, 314, Meye r i , Histor. Flandr. p. 40; Curtis, Jaarb. van Brugge, lste D. ,
Raepzaet, Rist. des Etats gener et. prov. p. 106 en volg. ; V ossius, de Hist. Let. p. 712 ; de Wind, Babliotheek van Neerl. Geschieds.
bl. 25, Bibl. publ. Lugd. Bat. p. 287.

GUALTHERUS , bijgenaamd , naar zijne geboorteplaats ,
van Brugge, was eerst een Minderbroeder, vervolgens Provinciaal van Tours, eindelijk Bisschop van Poitiers , tot welke
waardigheid zijne verdiensten hem alle refit gaven. Alle schrijvers prijzen hem als een krachtig verdediger der kerkelijke
hierarchie. Hij koos in den strijd tusschen de aartsbisschoppen
van Bordeaux en Bourges over den voorrang , de partij van den
laatste. Paus Clemens V hierover vertoornd , beroofde hem
van zijne waardigheid en stak hem in een klooster , waarin hij
van hartzeer stied. Men zegt dat hij op zijn doodbed een brief
schreef, waarin hij van bet vonnis , door Clemens tegen hem
uitgesproken , appelleerde op het eerstkomend concilie of voor
Gods oordeel, en dat hij dien nog na zijn dood in de hand
Meld. De Paus, zulks vernornen hebbende, kwam in 1308 te
Poitiers , deed de kist openen, en dit geschrift nog in zijne
hand vindende, terstond het ligehaam op een heerlijke plaats
begraven. In 1604 liet de Generaai der Cordeliers op zijn
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kerkvisitatie , op eigen gezag dit graf openen 't geen hem.
bisschop G odfried van Blin hoogst euvel duidde. G u a 1therus was een geleerd man, die verscheidene weiken en handschriften naliet, zooals Rudimenta pro Conoinatori6u8 , — Cornmentarii in libros Sententiarwn , Tabula Originaliwn .Tractatu8
de Poenitentia , — Quaestion es Disputatae.
Zie Trithemius de Script4Accles, p. 290; Antonani, Chron. P.
III tit. 24 c. q. ; S w e e r t i i , Aiken. Belg. t. v. ; Thuani, Hist. 1. 131;
Spondanus, ad Ann. 1308; Meyeri, Annal. Flandr. L. XI; Molanu,s, in natal. S. S. Belgii 22 Januarii; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 300; Fabricii, Bibl. Med. et Infim. Latinit. t. v. b. 327.

GUALTERUS (CoRNELIus) , kanunnik van St. Do na t iaan te Brugge, zoon van Johannes Gualterus, Raadsheer in het Hof van Vlaanderen , leefde in d e tweede helft der
XVIe eeuw en was een vriend en reisgezel van George Ca ssan der, over wien hij te Keulen een latijnsche redevoering
hield en wiens grafschrift hij vervaardigde. Hij stierf den 22
Aug. 1582.
Hij schreef :
Annotationes in Hegesippum de Bello ludaico. Coloniae ap.
Cholinum 1559 en 1575 8°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 858, Brandt, Hist. de Reform.
D. I bl. 636.

GUALTHER US (MARcus) , in de Paltz geboren , werd in
1605 conrector en in 1606 rector der latijnsche school te
Kampen. Zoo zeer werd hij hier geacht , dat de regering in
1617 hem en zijne kinderen bet burgerregt schonk , terwij1 hij
in den kerkeraad voor twee jaren tot ouderling werd gekozen.
Daar hij zich echter een ijverig aanhanger der remonstrantsche
partij had getoond , werd hij , den 18den Aug. 1619 , voor de
Synode te Deventer geroepen. Hij schreef hierop een brief aan
den predikant van Vollenhoven, J o h a n n es V olcerus, scriba
Bier Synode , waarop onmiddelijk , den 20sten Aug. , zijne afzetting volgde. Ofschoon hij zijn ambt bleef waarnemen , wisten de synodale gedeputeerden echter te bewerken , dat hij den
15den Sept. door de burgemeesters werd ontslagen.
G u a l t h eras bleef in Kampen en schaarde zich aan de zijde
der vervolgde Remonstranten. Ten gevolge hiervan . kwam hij
in Februarij 1621. in groote moeijelijkheid. Hij werd verdacht
van geheirne verstandhouding met de gebannen predikanten ,
en na eenige verhooren op de Hagenpoort gevangen gezet en
streng bewaakt. Na elf dagen werd hij weder ontslagen , op
voorwaarde dat hij zich binnen zijn eigen huis zou houden ,
en met niemand over het gebeurde spreken. Doch in Mei begon men hem op nieuw lastig te vallen , nadat twee predikanten
naauwkeurig al zijne latijnsche papieren hadden doorsnuffeld.
De verhooren werden strenger hervat en Gualtherus andermaal in boeijen geslagen. Na ruim vier weken in de gevan34
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genis te hebben doorgebragt , werd hij ten eeuwigen dagen uit
de stad gebannen.
G u a l t h e r us begaf zich hierop naar Elburg. Wel liet men
bij de regering dier stad en bij het hof van Gelderland niets
onbeproefd , om hem ook deze stad te doen ontruimen, doch
dit mogt niet gelukken. Aan den anderen kant beproefde hij
en zijne vrouw te vergeefs al het mogelijke, om zijne in beslag
genomene papieren terug te erlangen. De regering verspreidde
inmiddels eene verklaring barer handelwijze in deze zaak , waartegen Gualth e r u s wel eene wederlegging schreef, die hij
echter nimmer uitgaf. Daarentegen deed D a n i el E i p a r d,
predikant te Kampen , een boekje tegen hem verschijnen , onder den titel: Aanwijsing van den dwael- en lastergeest van
M. Gualtherus, nit sifne eigene schriften.
Waarschijnlijk zullen de kwellingen , waarmede zijne vijanden
hem onophoudelijk bleven vervolgen, Gualtherus wel bewogen hebben , om eerlang naar Sleeswijk-Holstein te reizen,
waar de Remonstranten een toevlugtsoord hadden gevonden.
In 1624 was hij tegenwoordig bij de begrafenis van den hoogleeraar V orstius, in de nieuwe stichting Frederikstad. Twee
jaren later werd hem , als rector der stad , voor het eerst zijn
jaargeld uitbetaald. In 1625 werd hij secretaris der stad; in
welke betrekking hem werd opgedragen een stadsregt te ontwerpen , dat in 1633, na de goedkeuring des hertogs , door
hem bekrachtigd werd. Omstreeks 1635 schijnt hij gestorven
te zijn.
Van Gualtherus zijn ons slechts drie geschriften in druk
bekend:
Diologi de scholia libri duo , in quorum _primo dilucide ms.seritur scholarum dignitas , altero ostenduntur einolumenta et incimFranq.
moda corurr , qui en scholasticis functionibus vacanur
1613, 4°.
Temeritas recalcitrans sive dialogus intersanam rationem et
stultam temeritatem , scriptus A. M. G u a l t h e r o contra Tapeinophrosynen J. Ur ban i, Goudae 1616; 40., gerigt tegen
een zeker boek van Joha nn es Urbanus, predikant te
Hattem.
Oratio de vita et obitu C. Vorstii.
Bovendien schreef hij nog verschillende stukken , die echter
nimmer in het halt gegeven schijnen` te zijn. Brandt heeft
schriftelijke aanteekening van Gualtherus hand gebruikt.
Welligt berusten te Kampen nog vele zijner papieren.
Zie Brandt, Hist. der Refor. D. IV bl. 13-15 495-511. Epist.
clar. et . crud. vir. ed. 1704. Ep. 245, 264, 267 en p. 601 ; Tideman,
bl. 305, 313, 315; dezelfde Frederikstad
De Remonstr. Broeder8chap
a. d. Eider bl. 16-18; Bandartius, Memoryen, B. XIV bl. 14, Cat.
der Bibl. v. d. Remonstr. Geref. te .dmsterd.
bl. 15, Navorsclear D. 1X
bl. 131; Valer. Andreas, Bibl. Bela. p. 397) Rogge, Bibl. van
.Rernonstr. gcschrif
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GUALTHERUS (PAULUs) werd in 1587 te Huy geboren ,
legde zich op de Latijnsche en Grieksche taal , de dichtkunst,
wijsbegeerte en scholastische godgeleerdheid toe en werd door
zijne oversten (hij behoorde sedert 1603 tot de orde der Jesuiten) belast met het onderwijs in de beide laatste vakken te
Douai. Hij zelf verkreeg aldaar in beide de doctorate waardigheid. In 1630 , of in het begin van 1631 , vertrok hij naar
Weenen in Oostenrijk , waar hij gedurende tien jaren de godgeleerdheid onderwees. Omstreeks 1643 werd hij door zijnen generaal Mutio V i t e 11 e s c h i naar Rome geroepen , om daar
het censorschap over de door de Orde uitgegevene boeken te
bekleeden. Vijf jaren later keerde hij , in het gevolg der hertogen van Bouillon , wier biechtvader hij was , n.aar Douai terug
en stierf aldaar den 17 April 1672 , in den ouderdom van 84
jaar. Hij werd voor een in zijn tijd wijs en verdienstelijk dichter gehouden.
Het nageslacht oordeelt minder gunstig over poezy als deze :
"Fumante de Vesevo
"Voraginosis ructibus ,
"Nostro videmus aevo
"Mammas vomi cum fluctibus."

Wij bezitten van hem :
1. Septem Dolores B. Virginia , rythmo numeroao expresai.
Viennae , Greg. Gelbhaar 1631.
2. Canticum novum anirni salientis c't mundo , a terra , a caelo ,
a se ipso ad Deem : Melodiae lyricae genus rhythmometrum.
Viennae , Malik. Formica 1651 fol. met n. 3 en 4 herdrukt.
3. Affectus Eucharistici Rhythmometro expressi , '1640
12°.
4. Cogitationes seriae : Bivium duplex , unum mortalitatis , a _ lterum aeternitatis , Duaci , Joan. Serrurier ,
1653 12°.
5 Jesus-esus , novus orbis , famis et sitis , animi vera aatielas , in Pusil-mundo duce Amor lido quaesita et inventa , duobusque cantibus communione et unione gustato , Leopolde Ignatio
Imperatori scribeaat dicabatgue Gualterus Paullus, Duaci ,
4aur. Kellamus , 1661 fol. p.p. 152.
Een geestelijke roman in proza met verzen gestoffeerd , waarin
de dichter allegorische personen , zoo als die van Jean de
Palafox, in zijn Pasteur de la unit de Noel laat optreden
en spreken.
6. Triumphus Corporis Christi sub Euchariatid , .Leodio ductua
in universam Ecclesiam , duce Juliana Virgine Leodid , stipantibus Pontificurn , Caeaarum , Regum , Principum , populorum ag'ectibus
, achter N°. 5 p.p. 85.
7. Scalae et alae anirni ascendentis ad Deum ab inferno ,
mundo , a term, a caelo stellato , ab empyreo , a 8eip,90,. a nihilo Suo.-Duaci Vidua Joannis Serrurier 1663 12°. Dit is NO.
2 herzien.
8. Ilortua Olivarum : Dolor-Amor , Rosa-Spina; cui additur

34*
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cordoliwn Deiparae, et cor mancipium Jen et Mariae , rhythmometrice. Duaci , Viduae Joan. Serrurier 1667.
9. Rhythmometra Lyrica. Prayae
1686.
Hij liet in handschriften na:
sen fundaments totius Theologiae et Philosophiae
anders Summa humanae ac dvinae Sapientiae.
De B. Firgine Deipard.
Controversae fidei , disputatae (distributae 7) per secreta,
luibus natae cunt Haereses.
Zie Paquot, Memoires pour servir l' Hist. litter. des Pays-Bas
p. 50; Pe e rlk a mp, De Pails Latinis Neerland. p. 418.

T. I.

GU ALT HERUS (PHILIPPuS) , naar de stad Chatillon , de
Castellione bijgenaamd , bisschop van Magalo , werd. te Rijssel
in Vlaanderen geboren ; leefde in de de XIIe en XIIIe eeuw ,
en vervaardigde een heldendicht getiteld : Alexandreis , sive
fiesta Alexandri Magni in 10 boeken , aan Willem II aartsbisschop van Gent (1176-1201), opgedragen en in 1487 , vervolgens te Straatsburg 1513 4°, Ingolstadt 1541 8° , Lyon 1558 4°,
U/in 1559 , St. Gal 1659 en 1693 in 12° in het licht verschenen. Dit gedicht is , hoewel groote gebreken in stijl en
prosodie hebbende , niet zonder kracht en gloed ; doch verdiende niet , gelijk sommigen wilder met de Aeneas gelijk
gesteld te worden. In de XIne eeuw was het nog z66 algemeen geacht, dat het in plaats der klassische dichters op de
scholen werd gelezen. Zijn overige werken zijn : Libelli III
contra Iudaeos, in dialoyi formanz conscripti Lugd. Bat. 1692
8" door 0 u di n u s , en de S.S. Trinitate Tractatus in 1721.
door Bernard Pez uitgegeven. Men vindt in de keizerl. bibliotheek onder N°. 3245 een ms. getiteld Gualteri de Auld ,
doch deze bundel is niet het werk van Philippus G ua 1 t h erus maar van Gualtherus Mapes of Mapoeus, kapellaan van H e n d r i k II, koning van Engeland. Men heeft ook
een ms. Bpistola Walt eri, Magolensis Bpiscopi et sacrae
Bona. Bodes. Legati ad Praepositum et Canonicos Bcclesiae
Insulensis vOcir de Flores super Psalterium. Voorts bezat het
Karthuizer klooster te Gent van hem : Morale dogma Philosophorum en te Affiigem bij Brussel werd zijn ms. de Mahumeto
bewaard. Hij stierf te Chatillon , blijkens het volgende distichon.
"Insula me genuit , rapuit Castellio nomen ,
"Perstrepuit modulis Gallia tota meis."
Zie zijn leven , door S e b a s t i a n us Linck, vcior de Alexandreis en
door Oudinus v6Or de Libelli III contra Iudaeos ; Pagius, ad Annum 1102 num. XIII; Pezii, Dissert Isagog. p. XXII; Fab ri c i us,
Bibl. Med. et Inf. Latinat. T. VI p, 327 , 328 ; V al. Andreas, Bibl.
Belg, p. 773, 774 ; Hermanni, Conspect. Reip. Litter p. 56, Acta
Philosoph. P. XV p. 371. Biogr. Vniv. t. v. c. v.

GUALTHERUS , aartsdiaken der kerk te Terouanne , behandelde , op verzoek van Johannes, bisschop van Terouanne,
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hetzelfde onderwerp in de Acta Sanct. 2 Martii T. 1. p. 163 seqq.
GUALDORP GORTZI U S , gezegd Gel dorp, uitstekend
portretschilder, werd in 1553 te Leuven geboren, en omtrent zijn
1 7e of 18e jaar leerling van Fran s V ran ck s van Herenthals
en vervolgens van Francis c us P our b us, onder wier leiding
hij zulke vorderingen maakte , dat zijne kunst zeer gezocht en
hij hofschilder van den Hertog de T er r a No v a werd. Dezen
volgde hij naar Keulen , werwaarts hij tot het sluiten van den
vredehandel was gezonden , en bleef er wonen tot zijn flood , die
in 1616 voorviel. 'Leer talrijk zijn zijne portretten en beelden ,
en in een vloeijende manier geschilderd. V an Man der vermeldt bij uitnemendheid een D i an a- , een C hristu s- en
Maria-kop door Christiaan van der Plasse in koper
gebragt ; de Geschiedenis van Esther en Ahasveros, eene
Susanna enz.
Zie K. v. M a n d e r , Levens der Holl. en Vlaams. Schilders d. II bl.
Levens der Holl. en filaams. Schilders D. II 299. 60;Imerzl,

GUANTHO (Glyn° DI). Zie Mei r e (Gerard van der).
GUBERNATOR (JoHANNEs) of Jean le G ouv erne ur
werd te Gedines , een dorp in het Hertogdom Luxemburg,
geboren , en gaf in het licht:
Syrnbola Heroica Claudii Paradini et Gabrielis Sim:eonis e Gallico Latine versa. Antverpiae Joannes Steelsius, 1563 16° /t. 1600 16°.
Het oorspronkelijke werk van C la u de Par a d i n (Devises
Heroiques avec fig.) verscheen te Lyon 1557 in b° , Anvers
1562 16°, Douay 1563 16°, augmente par Fr an c 0 is d' Amb oi se, Paris 1620 12°.
-

Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p.510; Foppens, Bibl.Belg.
T. 1; P a q u o t , Mernoires pour servir Litter. des Pays-Bas
T. III p. 282; Papillon, Bibliotheque de Bourgogne II p. 122.
GUCHT (ADRIAAN DAN) , waarschijnlijk een schoolmeester
te Brugge , schrijver van een ciffer boek, Brugge 1569 met
-

Zie Schotel, Illustre school te Dordrecht

bl. 32 en 213.

GUC HT (BENJAMIN VAN DER) , van Vlaamschen oorsprong
en volgens Bryan-Stanley het 32ste kind van Gerard
v an der Gucht (die volgt). Hij bloeide tusschen 1750-75
te Londen , waar hij kunsthandel dreef , schilderijen herstelde
en portretteerde. Eenige zijner werken zijn gegraveerd , zoo als
Woodward in de rol van Petruchio door J. R. Smith, Moody
and Parker in the farce of the Register-office door J. S a u nders, 1773, en de Arts W. Bromfield door J. R. Smith.
Hij is in 1794 bij Chiswick in de Theems verdronken.
Zie IC r a m m , Levens van Arederl. en Plaarnsche Kunstsckilders
bl. 612.

D. 11
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GUCHT (GERARD VAN DER), Z0011 van Michiel van
der G uc h t van Antwerpen , was in de tweede helft der
XVIIIe eeuw te Londen portretschilder. Ook versierde hij
boekwerken , zoo als Some observations made on a traveling
through France, Italy etc. by E. Wright, London 1730 11
vol. 4°. , waarin de beelden wel het best zijn bewerkt. Volgens
Nayler overleed hij in 1776 te Londen, in den ouderdom
van 80 jaren.
Zie Kr a m m , Levens van Nederl. en Vlaamsche Kunstenaars
bl. 612.

D. II

GUCHT (JAN VAN DER) broeder van Gerard, volgens
Nayler in 1697 te Londen geboren , leerde de graveerkunst
bij zijn vader en de teekenkunst van Louis C hero n. Hij
graveerde zes Academie Studien naar teekeningen van Ch ero n
en vervaardigde vele boekprenten voor geleerde werken. Er is
eene kunstplaat , voorstellende Tancrede en Erminia, naar N.
Pouss in , van hem bekend.
Zijn sterfjaar is onbekend , tenzij hij en niet zijn broeder
Gerard in 1776 te Londen overleed.
,

-

Zie Kram m, Levens der Nederl. en Vlaamsche Schilders

D. II bl. 612.

GUCHT (MICHIEL VAN DER) werd te Antwerpen in 1661
geboren en had een der B out t a t s tot leermeester. Later vestigde hij zich te Londen , waar hij een aantal portretten in
prent bragt en in 1725 stierf.
Volgens Bryan was hij de leermeester van George V e rt u e ; ook vermeldt hij 21 portretten, meest van voorname Engelschen , die door hem gegraveerd zijn.
Zie Immerzeel, Levens der Holl. en Vlaamsche Schilders D. II
bl. 299 ; K ram m, Levens der Holl. en Vlaamsche Schilders D. 1I bl. 612.

GUCTER (H. H.) , een k unstgraveur , die gedurende den
vredehandel te Nijmegen , 1675--1678 , de afbeeldingen van
eenige afgevaardigden graveerde.
Zie K r a m m , Levens van Hollandsche en Vlaamsche kunstenaars ,
D, II. bl. 612.

GUDELINUS (PETRUS) of Goudelin, werd uit een aanzienlijk geslacht, den 8 Augustus 1550 te Ath, in Henegouwen
geboren , en in zijne geboorteplaats in het Latijn en Grieksch ,
en in de beginselen der poezy en rhetorika onderwezen. Ten
hij den ouderdom van 15 jaren had bereikt , begaf hij zich
naar Leuven , waar hij in het collegie de Valk zich op de
wijsbegeerte, en later op de regtsgeleerdheid , wis- en sterrekunde toelegde. Vervolgens oefende hij zich te Mechelen acht
maanden , onder leiding van zijn neef Jacques Buysset, gewoon secretaris des konings , en griffier van den hoogen rand , in
de praktijk en keerde vervolgens naar Leuven terug , waar hij , den
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7 Mei 1572 , licentiaat in de regten werd , waarna hij zich als
advokaat te Mechelen vestigde. Vier jaren later bewogen hem
Johannes Wamesius, Philippus Zuerius en Gerard
C a v e r t so n, onder wie hij te Leuven in de regten had gestudeerd , zich te Leuven neder te zetten. Hij gaf daar lessen
in de regtgeleerdheid , doch zonder wedde. Na te vergeefs
naar een vacerend professoraat te hebben gedongen , werd hij
in 1582, in plaats van Frans Goethals, koninklijk hoogleeraar in de Digesta en in den Codex. Den laatsten Augustus
1586 werd hij tot rector der Universiteit gekozen en drie en
twintig dagen later tot Doctor in de beide regten benoemd.
In 1589 bekleedde hij voor de tweede maal het rectoraat , en
in 1520 benoemde hem de regering der stad tot gewoon
hoogleeraar in de Digesta. In deze betrekkingen was Gudel in us gedurende 29 jaren met ijver en roem werkzaam , en
zoo was hij gehecht aan zijn post dat hij tweemaal de benoeming tot raadsheer in bet parlement te Mechelen en meermaal die tot raadsheer te Bergen afsloeg. Hij stierf den 19
October 1619 in de ouderdom van 71 jaren , en werd in de
Nieuwe Kerk der ongeschoeide Karmelieten in de straat St.
Quentin begraven. Op zijn zerk leest men dit opschrift :
D. 0. M.
D. P e t r u s Gudelinus, J. U. Doctor et Ante Cessor,,
et D. Maria van der St e g e n , nobiles conjuges , hic quiescunt. Ille stirpe apud Athenses Patricius , vita integerrimus ,
scriptis clarus ingenio , doctrina , industria optime de Academia meritus. Haec Brabantiae senatoris filia toto pariter genere eminens , indole suavissima , moribus conspicuA., affectu ,
modestia. , pietate tali marito digna. Vixit ille annos LXIX ,
mens. IX. dies X. Obiit MIXXIX. XV. kalend. novemb.
Haec annos LXVII, dies III. Obiit MM. XXVIII. prid.
kal. Julii. Erycius P u t e a n u s vervaardigde een ander grafschrift.
Zijn portret vindt men aan het hoofd van zijn Commentariorum de jure novissiino Libri VI en voor zijne Opera omnia, met
deze dichtregels van Erycius Put eanus
"Plena anirno facies, Sophiaque, Themique
"In picto vivus corpore sermo viget.
"Scripta viro Sophiamque stilo Themidemque loquantur
"ln scriptis dicas numen utruroque

Zijn ambtgenoot Maximiliaan Witteboort hield den
22 Oct. eene lijkrede op hem. Vijf dagen later werd er eene
andere gehouden in de kapel der Congregatie der H. Maagd, onder bestuur der Jesuiten, van welke orde de overledenen lid was. Hij
huwde met Maria, dochter van Nikolaas van der Steg e n, Raadsheer in den Raad van Braband en van Margaretha,
dochter van H e n d r i k Sterck, Tresorier van de orde van

'
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't guldevlies , en Tresorier-Generaal der koninklijke finantien
ten tijde van Karel V, en verwekte bij Naar 3 zonen en 4 dochters , die hem alle overleefden. 1 Philippus, waarschijnlijk
de oudste werd Lecentiaat in de regten ; huwde Maria
Florence Fogelwijder, en stierf den 17 Dec. 1678. Men
vindt zijn graftombe in het koor der parochie kerk van St.
Quentin. 2: P e t r u s Paul us , kanunnik van Seclin , in het
bisdom van Doornik , stierf den 1 Aug. 1609. 3. M aria werd
den 28 Junij 1630 non in het klooster der ongeschoeide karmelitinnen to Leuven. Van de overige is geen berigt tot ons
gekomen.
Volgens Valerius Andreas, bezat Gudelinus al de
eigenschappen , die een goed regtsgeleerde vormen ; een gezond
oordeel , een doordringenden geest en een vindingrijk vernuft.
Hij verstond het Grieksch en Hebreeuwsch , en had zich ook
op de wiskunde toegelegd. Hij prijst ook zijne zedigheid en
regtschapenheid.
Hij schreef:
Orationes Variae
o. a. ea in tandem S. I v o n i s. Lovanii 1618 in 12°.
Comnzentariorum de jure novissimo libri sex , optima' methodo ,
accurate ac erudite conscripti ; additis harunt , vicinarumgue
regionum moribus. Ante. Hieron. Verdussius , 1620. fol. It. drnhemii , Jacobus Biesius 1639 4° Ibid. Ident 1613 4°. 1661 4°.
editio altera (3a vel 4a) emendatior , indicibus et summariis
auctior. Ante. Hier. Verdussius 1644 fol. It. Francof,1668 4°.
De schrijver overleed onder het afdrukken der eerste uitgaaf.
Zijn beide zonen Philippus en Petrus Paulus bezorgden
de uitgaaf van 1620.
De jure pacis , Commentarii ad mores Belgii
Franciae
conscripti; ad constitutionem Frederici de pace Constantiensi. Los.;
Philippus Dormalius 1620 4°. Bditio 2a Lov., Jac. Zegere 1641 40. met dezen titel : Commentarius in quo praecipuae
de hoc jure Quaestiones distinctis capitibue eleganter pertractantur.
De Jure .Feudorunz , commentarius elegans et ad mores Belgii
scriptus, Lov. Henr. Hastenius 1624 4° It.
De Jure .Fe_udorum et pacis , Commentarii , ad mores Belgii
ac Franciae conscripti; quibus in hac iteratd editione accessere
Henrici Zolzii J. a Praelectiones Feudales , Los. , Jac. Zegem , 1641 4°. It. Lugd. Bat. 1648 12°. It. editio IVa correction Colon. Johan. Busaeus 1663 12°. It. Francof. 166840.
Syntagma Regularum Jurie utriusque novo method° , congruo ordine dzIgestum ; adjectis passim harum vicinarumque
regionum moribus Antverp. , Hier. Verdussius
1646 fol.
old Titulos Dig. & Cod. de Testamentis , commentarius , Inris Romani & morunz hodiernorum diferentias continens. Loy. ,
Petrus Zangrius & Petr. Sassenus 1653. kl. 120.,
door Valerius Andreas uitgegeven.
Alle deze werken, uitgenomen de Orationes, zijn verzarneld en
.
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met dezen titel nitgegeven : Cl. Viri Petri Gudeli ni, eTuris
utriusque Doctori8 , Academia Lovaniensis Antecessoris Opera
omnia in unum volumen redacta , ac de novo in lucem producta
opus adin avideque expetitum , de Scholis Foroque utilissimum ; additis Summariis Indice generali rerum et materia1655 ,
rum in Coto opere contentarum. _day. Hier. Verdussius
met zijn portret.
Hij liet in handss. na :
Praelectiones ad lit. Digestorum de Haereditatis petitione
de rei vindicatione , de usufructu , de servitutious.
Men schrijft hem nog Notae et scholia ad Decretales
Elucidationes ad Instituta toe.
Zie M. Witteboort, J. U. D. in "luthoris obitutn funebris oratio ,
habila Lovanii in exequifis,
22 Oct. 1619 opgenomen in Henn in g
-Witten,
Memor. juric. decade I. p. 57-66; Eucumium Parthenium
ex oratione funebri habita in Oratorio (S'odalitatis Ictorum
apud P.P.
Bibl. Belt/. Societ Jesu 27 Oct. 1619; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 740, 742; Fast. p. 45, 156, 198, 199; Paquot, Mem. pour servir a l' Hist. Litter. des Pays-Bas
T. III. p. 519 seqq. Biogr. Univ.
i. v. Goubelin; Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 980; voorts Kok,
Hoogstraten, Lucscius, Moreri.

GUEUDEVILLE (Nicolas), zoon van een geneesheer te
Rouaan, word aldaar omstreeks 1654 geboren , begaf zich, na
het voleindigen zijner studien , in de orde der Benedictijnen en
onderscheidde zich als kanselredenaar. Zijne bijzondere gevoelens en de stoutmoedigheid waarinede hij ze opentlijk uitsprak,
baalden hem het ongenoegen zijner oversten op den hall. Hij
vlugtte uit het klooster en vestigde zich te Rotterdam , (1690)
huwde aldaar en gaf onderwijs in het latijn. Doch daar zulks
hem spoedig verveelde, besloot hij van zijne pen te leven en
vestigde hij zich te 's Hage, waar hij "L'Esprit des Cours
de l'Europe." "Journal qui dut Coute La Vogue aux traits Sateriques , qu'el contenait contre les ministres de France" uitgaf. De Graaf d'Avaux, toen gezant in Holland , wist te
bewerken , dat het verboden werd ; doch 3 maanden later vervolgde hij het onder den titel van Nouvelles des Course de
l'Europe. Hij hield zich overigens bezig met het schrijven van
verschillende werken en het vertalen van klassieke schrijvers,
die hem een schamel stuk brood en weinig roem bezorgden.
Hij stierf in armoede te 's Hage omstreeks 1720. Bayle,
die hem gekend heeft , schreef dat hij aangenaam in gezelschap
was en een liefhebber van het vermaak. Zeer ongunstig is het
getuigenis van Jean le C lerc en L'englet ten zijnen aanzien.
Hij schreef:
L'Esprit des Cours de l'Europe en Nouvelles des Cours de
l'Europe. La Haye 1699 1710 18 t. in 12°.
1700
Critique general des .Avantures de 7e'limaque , Cologne
16°. pp. 334 ; Critique de la premirc et seconde suite des Avantures de Te'le'maque , seconde edition , ibid.
1700 pp. 196 ; La
-
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Critique ressuscitee , ou fin de la Critique des Avantures de
Telemaque, ou l'on voit le veritable portrait des bons et des mauvais roil. Ibid. 1700 160. p. 117.
Cologne 1700
Critique ge'ne'rale des Avantures de Te'ldmaque.
2 vol in 12°.
Dialogue du baron de la H o n t a n et d'un Sauvage dans
l'Ame'rique. Amsterdam 1702 in 8°. , en acbter de Voyage de
Hontan ibid. 1728 120.
Le grand The'atre historique ou Nouvelle Histoire universelle.
Leyde 1705 5 vol. in fol.
Eene vertaling van een Duitsch werk van I m h o ff , van
hetwelk de gravuren de voornaamste verdiensten zijn.
met
Atlas historique , ou Nouvelle introduction cl l'Histoire,
een Supplement van Limier s. Amsterdam 1713-21 7 vol.
in fol.
Le Censeur ou le caractere des moeurs de la Haye. Ibid 1715
in 120.
Parallele de Paul III et de Clement XI , suivi de pensees libres, aan bet einde der Maximes politiques de Pa u 1
III. La Haye 1716 in 12°.
Eloge de la lolie par E r a s m e. Leyde 1713 in 12°. ; Amsterdam 1728 in 120. ; Paris 1731 in 12°. ; verbeterd uitgegeven door Meunier de a uerlo n (Paris) 1757 in 120. ,
en door 11 alc onet, Paris 1757 in 120., Berlin 1761. 8°.
L'Utopie de Thomas Moru s. Leyde 1715; Amsterdam
1730 in 12°. , fig.
Colloques trasme. Leyde 1720 6 vol. en 120., fig.
Traite de Corneille Agrippa, sur la noblesse et excellence du sexe feminin, met een ander Sur l'Incertitude et vanite
des Sciences. Leyde 1726 3 vol. kl. 8°.
Come'dies de Plant e. Leyde 1719 10 vol. in 12°.
L e s c h e v i n (Notes sur le Chef d'oeuvre d'un inconnu) schrijft
aan Gueudeville toe een .doge de la goutte als verschillend
van die welke E t i e n n e C o u l e t en C o q u e 1 e t hebben geschreven ; doch hij is slechts de uitgever van l'Eloge de la
goutte van Coulet, waarbij hij eene fransche overzetting van
l'Eloge de la fievre quarte, nit het Latijn van G u i 11. M e n api us voegde, in de Catalogue de la Bibliotheque de M. de
Mac Carty ten on regte aan. Gilles Menage toegeschreven. De redacteurs van den Catalogue du Bialiotheque du Roi
noemen hem ook den schrijver van l'Eloge de l'ivresse , door
Sallengre geschreven. Men wil dat hij bet eerste gedeelte
van een kleinen roman Les Avantures de Lazaville de Formes
geschreven heeft.
-

-

Zie Biographie Universelle Tom. XIX p. 35 Suiv.; Lettres de Mr.
Bay 1 e p. 830 , 860, 161; Bibliotheque Raisonnee T. XVIII p. 337;
J. C h. Br un et, Mauuel du, libraire , Tom. II. p. 135 ; Bibliotheque
d'un homme de gout, Tom I p. 43 ; Le C 1 e r c , Biblioth. Ane. et moderne T. XXII. p. 221, 222; Du Fresno y, de L'usage des Romans
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p. 174-176 ; Calmet, Biblioth. de Lorraine p. 823; Ladvoeat,
Diet.- Historiq portatif Ed. de 1760, p. 648 ; Paquot, Mem. pour servir
a l'Hist. lilt'. des Pays-Bas T. III p. 191.

GUERARD (DomiNicus) geboortig van Arras, doctor in
de godgeleerdheid , werd monnik in zijne geboortestad en overleed in zijn klooster 7 Maart 1671 in den ouderdom van 65 jaren.
Hij schreef:
ilbrige des Indulgences, PrivW,qes et .Regles de l'Archiconfrairie du St. liosaire, Tournai 1639 , Douai 1640 , St. Quentin 1656 , Valenciennes 1661 , Arras 1663 120., volgens E c h a r d
en Q u e t i f: "opus exile sed Caudati8sinum."
La Guide spirituelle pour conduire les ames
a une bonne confession, Tournai 1639 , Douai 1640, Arras 1653 , 1663 120.
Nog berusten in mss. bij de Dominikanen te Arras , preeken van hem in 12 vol, en 4°.
Zie Scriptores ord. Praedicat. T. II. p. 638 ; Paquot, 111em. pour
Servir a l' Histoire Litter. des Pays-Bas T. 1 p. 619.

GUECHE (PETER) een landschapschilder , denkelijk een
leerling van den ouden Brueghel. Er bestaan weinig sehilderijen van zijn hand.
Zie K r a m m , Levens Cu Werken der Holt. en Vlaamsche schilders
D. II. bl. 612.

GUEPIN (JEAN), zoon van Jacob Guepin, boekhouder
der wisselbank te Vlissingen , en van Mary A t t w e 1, werd aldaar den 15 Jan. 1715 geboren en oefende zich , onder den
rector J un gius, aan het Vlissingsche gymnasium in de Latijnsche en Grieksche talen , terwijl zich tevens zijn aanleg voor de
poezy , beide in het Fransch en Nederduitsch , ontwikkelde. Voor
den koopmanstand bestemd, bezocht hij geen onzer hoogescholen ,
maar bleef hij in zijn snipperuren de beste en beroemdste dichters
beoefenen ; legde zich vooral toe op een zuiveren nederduitschen
stijl en rigtte met eenige letterkundige vrienden in 1736 te
Vlissingen een rederijkkamer op, die zij De klimrnende Leeuwerik noemde. In 1752 werd hij lid van het te Vlissingen in
dat jaar gestichtte genootschap Conamur tenues grandia. Ofschoon lidmaat en diaken der Waalsche gemeente , woonde hij
echter somtijds de godsdienstoefening der Nederduitsche gemeente bij en hoorde dan de bespottelijke en ergerlijke wartaal
van D a t h en u s opzingen , die voor zijne kiesche ooren onverdragelijk was. Dat gaf hem aanleiding tot het schrijven
eener satyre , onder den titel : Petri D a t h e n i CL Psalmi,
ad fidem veterum membranarwn curis Philomasi sedulo castigag 1725. Hij gaf voor oude manuscripten geraadpleegd
te hebben , verdedigt de zotste uitdrukkingen met de geestigste
schijn-critiek en het gezag der ergste lettterzifterij in den
smaak van het bekende Chef d'oeuvre d'un inconnu met een
opdragt , voorrede en lofzang door P. Dathenu s.
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G it e pi n gaf zijn handschrift aan zijne vrienden te lezen ,
die , met of zonder zijn weten er afschriften van vervaardigden ,
't geen hem bewoog het in 1758 onder den titel van .Datheniana of ophelderingen over de vermaarde Psalmberyminge van
P e t r u s Dathenus, op den versierden naam van J u v e n a l i s
Glaucomastix met eene zinspelende plaat , door S. F o k k e
gegraveerd , in het licht gegeven. Scherp werd dit werkje benevens de .danmerkingen van Andriessen op de P8almberijnzing van Bath e n u s beoordeeld , waarop G u ep i n zich
op zijne gewone ironische wijze verdedigde in een Loidicht
op P. Dathenus of Datheniaansche bedenkingen over de
Plaandelijksche Bifdragen, opgedragen aan 3. 11 v e n a l i s G l a uc o m a s t ix, uitgever der Datheniana. Behalve deze satyre ,
bezong hij de inhuldiging van Willem V als peer van
Vlissingen den 30 Mei 1716 in een Fransch dichtstuk. Zijn
overige Fransche en Nederduitsche gedichten zijn verspreid.
Hij was een schrander , vrolijk en opgeruimd man , schepen
en raad van zijne geboortestad, hij beoefende ook de teekenkunst. Ten minste hij vervaardigde vignetten voor gedichten ,
die hij wenschte in het licht te kunnen geven. Hij overleed
den 15 Junij 1766.
Zie Witsen Geysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. II. bl.
438. volgg. ; Hulde aan de Nagedachtenis vau wijlen J. Guepin, in
Mnemosijne, St. VI. bl. 177 , 202 ; Glasius , Godgel. Nederl. Afi. IV.
bl. 590 ; J. van I peren, Kerkel. Hist. van het Psalmgezang , D. I.
bl. 249 ; Maandelijksehe Bijdrayen, tot opbouw van Neerl. Taal- en
Diehtk. D. I. bl. 65, 189; van Kampen, Gesehied. der Ned. Lateren en Wetensehappen, D. II. bl. 157; Nieuwenhuis, Woordenb.
van Kunsten en Wetensehappen (Aanhangsel) D. VI. bl. 257 ; Catal.
d. Meats. v. Neerl. Letterk. D. I. bl. 18 , 160.

GUERRE (PIERRE) die in 1585 in het beleg van Antwerpen sneuvelde , en in de 0. L. Vrouwe kerk te Breda werd
begraven. Op zijn graf leest men :
"Ill , ac generoso viro do Pet r o Guerr e, nobili Medio &
unius cohort : mil : Ttal : duci extra qui in obsidione Antverp :
a acerrimo conflictu prope flumes Schaldim viriliter inter primal acies pugnans ictu tormenti percussus occubuit pridie non :
Junii d 1585.
Zie van Goor, Besehrijo. van Breda, D. I. bl. 82.

GUERICKE (DAVID VAN) , geboren te s' Gravehage den
9 December 1748 , zoon van Fred e r i k Johan en van P etronella Verdooren.
In 1762 trad hij in dienst als kadet bij eene der infanterie-regimenten , ging daarop naar Berbice en keerde in 1765 terug , In
1772, begaf hij zich , onder den kolonel Fourgeoud naar Suriname en woonde de expeditie tegen de Boukaegers bij. In 1778
kwam hij in het vaderland terug. Hij was toen majoor, , rigtte
bet korps van Salen op , en was in 1781 kolonel kommandant
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daarvan. Bij den aanval der Pruissen trok hij met zijn troep
op Amsterdam , alwaar hij met het burgerregt werd beschonken.
Hij trok op lieusden terug en leefde daarna ambteloos te
Nijmegen tot 1795. Bij het uitbreken van de omwenteling in
1795 werd hij als generaal- inajoor bij het Bataafsche leger
aangesteld en heeft alzoo als bevelhebber eener brigade een
zeer werkzaam aandeel gehad in de zamenstelling van dat
leger onder de generaals Du M onc eau en Da en del s.
Bij het leger dat, in Noord-Holland onder de bevelen van
Da end e ls was geplaatst , toen de landing der Engelschen in
1799 geschiedde, had hij het bevel over dat gedeelte , betwelk
bij het dorp Huisduinen stond. 're vergeefs trachtte hij D a e nd els te bewegen hem bevelen te geven tot den aanval tegen
den linkervleugel der Engelschen daardoor moest hij werkeloos blijven en kreeg hij eindelijk orde om terug te trekken
waardoor de Helder aan de v ijanden werd prijs gegeven.
Aan den misslag, welke D a endels op dies dag beging , was
G u e r i c k e niet schuldig. In dat jaar werd hij belast met
het kommando te Amsterdam , welke stay toen door K r a i j e nh o ff in staat van verdediging was gebragt en , na den aftogt
der Engelschen in November, werd 'hij inspecteur-generaal der
nationale werving , welke betrekking hij vervulde tot Mei 1.800.
Daarna werd hij weder kommandant der divisie Daen d els, waarvan, het hoofdkwartier te Utrecht was , en in 1802 bevelhebber
der kusten en eilanden van Voorne , enzv. Nadat hij den 15
Januarij 1804 tot luitenant-generaal was bevorderd , had hij het
bevel over de troepen in Zeeland. Onder de regering van
Koning Lodewijk werd hij in 1807 benoemd tot gouverneurgeneraal van Curacao , maar vermits die kolonie kart daarop
in handen der Engelschen viel , heeft hij zijne bestemming
niet gevolgd. Hij werd daarop benoernd tot komrnandeur der
orde van de Unie. Daarna kreeg hij het bevel over de tweede territoriale divisie , vervolgens over het departement van Oost- Vriesland , dat hij waarnam tot den len Januarij 1808 , toen hij gesteld werd op nonactiviteit , en nadat Holland in het Fransche
keizerrijk was ingelijfd , gepensioneerd met f 4000.— 's jaars.
Hij overleed den 23 Junij 1816. Uit zijne eerste huwelijk
met Jacoba Elisabeth Bouwier liet hii Been en uit dat
dat met Catharina Moorrees een zoon na namelijk Fr eder i k A d r i a a a die is overleden als maj oor der kavallerie.
Zie Bosscha, Need. Heldend. te land D. III. bl. 166 , 173 —176,
en particul. berigten.

GUERIN. De schrijver van het leven van Mons. d e P le ssi s deelt mede , dat de abt van St. Geertruida zeker persoon,
Guerin genoemd , geboortig van Marseille, een welbekend
giftmenger , voor de som van f 20,000 , waarvan hij hem
f 10000 in de hand gaf , omkocht om Don J u an door vergif
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te doen sterven , 't welk hij ook volvoerde. Dewij1 bet vergiftigen van Don Juan zoo gelukt was , maakte de genoemde abt
en andere geestelijken een toeleg om zulks ook Prins W i 11 e m I
te doen , en handelden daarover met G u e r i n. Hij nam het
aan , vertrok ten dien einde naar Antwerpen , waar hij zich
onder bet gezelschap van eenige Fransehe heeren verschool.
De Prins echter.werd gewaarschuwd , zoodat hij zich voor hem
wachtte.
Zie Beaufort, Leven van Willem I D. III bl. 225, 226; Van
Wijn, flanm. op Wagenaar D. VII bl. 65; Hooft, Ned. Dist. D.
XIV bl. 591; Bor, Nederl. Hist. D, XII bl. 1104; J. L. Motley,
De opkomst der Ned. Repub. St. XI en XII bl. 167.

GUI. Lie GUY.
GUIARD (GuILLA.umE) behoorde tot het gevolg van R e
n i e r G r i m a l di van Genua , admiraal over de vloot van
Philips, Koning van Frankrijk , die tot onderstand van Graaf
Jan II van Holland tegen de Vlamingen werd gezonden. Hij
beschrijft dien togt en den zeeslag voor Zierikzee in een gedicht dat de geschiedenis van Philippe Auguste tot 1306
bevat en tot titel voert: Branche aux Royaux Lignages. Men
vindt een uitvoerig uittreksel van dat gedicht in de Nalezingen
op de Vaderl. Historie van Wagenaar D. I bl. 153 volgg
Zie Le Grand, Tableaux et Conies T. II p. 65; Huydecoper,
op Stoke D. 1II bl. 331; van Wijn, Bijvoegsels en ilanmerk. op het
3e deel van Wagenaar bl. 49.

GUIBERTUS van Doornik , van de orde van St. Franciscus ,
een beroemd godgeleerde te Parijs , schreef in de XIIIe eeuw
op bevel van Johannes, bisschop van Doornik :
Vita S. Bleutherii , in Adis Sancti per P. P. Societ. Jesu ad
diem XX Febr. Zomo
Voorts:
Sermones de statibus hominum variis. Lovanii Typis
J o a n.
de Westphalia circa annum 1473; Lugduni 1511 ; Paris,
1513 8°.
De o cio Rpiscopi et Ecclesiae caeremoniis. Coloniae 1571 ,
edit. a T h e o d. C o e s veldio Ord S. Antonii Religioso.
In handschrift bestaan van hem :
Sermones super Ave Maria.
Quadragesirnale.
DP Pirginitate.
De Verbis Domini in truce.
De Re/ormatione pacis.
De 1Vomine Jesu sermones VIII.
De Morte non timenda.
Brudimentum Doctrinae.
De modo addiscendi.
Chronica.
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Regula Begun S. De eruditione Begun ad B. Ludov. Galliae
Regem.
Ouod libetum.
De Voto.
De Pace et animi tranquillitate.
Hodoeporicon primae profectionis S. Ludovici Galliae regis
in Syrianz.
Sommigen schrijven hem ook toe :
Gommentarius in Epistolas D. Pauli.
Cornmentarius in Magistrum Sententiarum.
Hij ligt begraven te Doornik in de St. Maartenskerk. Zijn
grafschrift vindt men bij Foppens, Bibl. Belt'. p. 387.
Zie ook Henr. a Gandavo, de Script. Eccles. cap.LIV; Fabricii,
T. VI p. 368, 369.

Bibl. Mediae et Infim Latinat.

monnik te
GUIBERTUS of WIBERTUS MARTINUS
Gembloux , vervolgens abt van Floraux (1188) , eindelijk abt
van Gembloux (1194) , waar hij , na meer dan 63 jaren de
priesterlijke waardigheid bekleed te hebben , in bijna negentigarigen ouderdom stierf. Zijne ..2Varratio de exustione Gemblacensis Monasterii Ao. 1137 , door hem , toen hij nog monnik
was , geschreven , hebben L a rn b e ci u s en M ab ill° n uitgegeven.
In handschrift liet hij na :
Vita St. Hildegardis.
De solemnitate paschali.
De miraculis S. Martini.
Apologia pro S. Severo Sulpitio lib. II.
.Epistola de Scriptoribus Vilae S. Martini. In het -Me D.
der Biblioth. Patrunz.
Ook berustten er nog te Gembloux en Leuven :
Epistola Radulphi, Monachi Villarensis, ad Guibertunz Gemblacensem en Guiberti ad Radulphunz. en andere brieven aan hem
geschreven als ook Collectanea pro consolatione injimorunt.
,

Zie Mabillon, Analect. T. II p. 538; Fabricii, Bibl. Med. et
Inf. Latin T. VI p. 361; Foppens,. Bibl. Belg. T. II p. 588; De
Wind, Bibl. van Geschieds. St. V bl. 509.

GUICHE (ARMAND DE GRAMONT Graaf de) luitenantgeneraal , werd in 1638 geboren , er was de zoon van den
maarschalk de G r am ont, en de achterkleinzoon van de
schoone Corisandre d'Andouin in les Amours du Grand
Alexandre, onder de benaming van Diana voorkomende , de
hartvriendin van H e n d r i k IV, v6Or dat Gabrielle hare
plaats innam. Hij ontving een uitstekende opvoeding , kende
behalve het Latijn de voornaamste Europeesche talen en was
in vele wetenschappen ervaren. Voor de krijgsdienst bestemd ,
woonde hij in 1655 het beleg van Landrecies bij , en onderscheidde zich in den ganschen oorlog. Hij diende als vrijwilliger in den kortstondigen veldtogt tegen den bisschop van
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Munster in 1665, op onze vloot onder de Ruiter, en
woonde in 1666 den slag voor Texel bij ; doch streed in
1672 mede tegeri ons , zijnde hij toen de man geweest , die de
waadbare plaatsen opspoorde , om den overtogt van den Rijn
te beproeveu , en er het eerst met zijn paard overzwom , waarop
Boileau doelt:
Grammont le premier dans les Hots
"S'avance soutenu des regards du heros :
"Son coursier , ecumant sous son maitre intrepide
"Nagea tout orgueillieux de la mains qui le guide."

Belast een convooi naar Duitschland te geleiden , werd hij
den 22 Nov. 1673 door Montecucu l i geslagen , en stierf
7 maanden later te Creutznach in de Paltz. Mad. de Sevigne
maakt in een barer brieven melding van zijn dood en de droefheid van den maarschalk , zijn vader. Men kan dien brief niet
zonder aandoening lezen.
Twee jaren te wren had zij van hem gezegd:
"Le Comte de G u i c h e est a la tour tout seul de son air
et de sa maniere , un heros de roman , qui ne ressemble point
au reste des homilies." Hij was gehuwd met Marie -Louis e
d e Bethune Sull y. Men heeft van hem: Memoires concernant les Provinces unies , et servant de supple'ment et de con- firmation a ceux d'Aubery du M a u r i e r et du comte d'Es-

tr ad es, Londres 1744 12°.; ook in het Nederd. , Groningen.
1745 80. Zij werden door hem , gedurende zijn verblijf in Holland van 1666-1669 , opgesteld en zijn door Prosper Marchand in het licht gegeven. Men vindt een beoordeeling van
dit werk bij Collot d'Escury.
Zie P. M a r ch a n d , Dict. Hist. T. I o. h. w., Biogr. Univ. T. XX
p. 76 ; Boileau, Oeuvres T. II p. 70; Lettres de Mad. de Se vi g n e (de
198ste der lste der uitgave van den abt de Pauxcelles) ; Collo t d' E scury, Holl. Roem van Kunsten en Wetens.
D. II bl. 167 ; Bosscha,
iYederl. Heldend. te Land 1),
II bl. 23 , 29 , 58 , 60 ; van W ij n,
Bijo. en - ilantn. op Wagenaar, Pad. Hist. D. XIII bl. 34 , 85 , 99; Sax,
Onons. T. V. p. 57.

GUICHERIT (D. J.) in 1764 te 's Hage geboren , was
een uitmuntend liefhebber en teekenaar van figuren. Omtrent het jaar 1808 zette hij zich te Haarlem , waar hij tot
intendant van het Koninglijk Paviljoen was benoernd , neder ,
en bekleedde aldaar later een ontvangers post. Ondertusschen
bleef hij zijne kunstoefeningen voortzetten en vervaardigde
zeer naauwkeurige ontleedkundige teekeningen voor Dr C.
Bakker, Praelector in de ontleed- en vroedkunde te Haarlem, en in de vergelijkende ontleedkunde bij Teylers stichting. Hij beoefende ook de etskunst , blijkens eenige weinige
Manshoofdjes met laarden. Zijn portret te Parijs in profiel
geteekend, is door CI,u enedey in aquatint gegraveerd. Hij stierf
te Haarlem in 1813.
Zie behalve van Eyndem en van der Willigen ; Immerzeel,
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Lev. en Werken der Holl. en Vlaamsehe Kunstsehilders
D. I. bl. 359 ,
360 ; Kramm, Levens en Werken der Holl. en Vlaamsehe Sunstschilders D. II. bl. 631.

GUICHERIT (THOMAS AuvE) zoon van Abraham C aes a r en van Maria Willer , geboren te 's Gravenhage den
3 Julij 1778.
In het jaar 1801 als 2 luitenant der infanterie naar de
Kaap de Goede Hoop vertrokken , werd hij reeds het v olgende
jaar naar Java overgeplaatst , atwaar hij tot in 1811 diende en
tot den rang van luitenant-kolonel opklom. Van 1804 tot
1808 streed hij tegen de opstandelingen op Cheribon en van
1809-1811 op Bantam en tegen de Engelschen aan wie de
volksplanting werd overgegeven.
Na de ommenteling van 1814 werd Guicherit als luitenant kolonel bij een der bataillons infanterie geplaatst en was
in 1825 als kolonel aan het hoofd der 8e afdeeling gesteld.
Bij het uitbreken van de Belgiscbe revolutie in 1830 had hij
het bevel over eene brigade infanterie en was te Namen.
In Noord-Nederland teruggekeerd werd hem het provinciaal kommandernent van Zeeland opgedragen en kort daarop is
hij tot generaal-majoor bevorderd. Na eenige jaren die betrekking
te hebben vervuld went hij in 1837 opperbevelhebber der vesting Gorichern en na den vrede met Belgie tot provincialen
kommandant van Groningen en Drenthe aangesteld. Korten
tijd vervulde hij die betrekking daar hij den 27 April 1840
werd gepensioneerd.
Hij was versierd met de militaire Willemsorde 4e klasse
en overleed te Rosendaal bij Arnhem den 2 Augustus 1855.
Zie Bo s s c h a, Ned. Held. te land en particuliere berigten.

GU ICHERIT (Mn. MAXIMILIAAN ANNE S' GRAVESANDE)
zoon van Mr Abraham Daniel de Guicherit, Solliciteur militair te 's Hage en van Jeanne Georgette Tit a
A m e d e a Eckhardt, werd den 12 Dec. 1793 aldaar geboren. Na zijne ouders verloren te hebben , werd hij door zijn
bloedverwant en voogd Mr. Maximiliaan van s' Gray esande te Delft opgevoed , waar hij zich , na in 1810 te Leyden in de regten gepromoveerd te zijn , vestigde. Daar beoefende hij de kunst en vervaardigde hij tusschen 1817 en 1827 ,
een honderdtal aquarel gezigten uit Zwitserland , waaronder er
(meldt de heer K ram m) vele fraai en op effekt behandeld
zijn , met een Fransche beschrijving , die een geregeld overzigt
geeft van een niet onbelangrijk gedeelte van het land. Ook
vervaardigde hij , tusschen 1826-1834 , bloemstudien met een
daarbij behoorende beschrijving in twee groote folio deelen.
Hij wijdde als medeopzigter het oorspronkelijk aan de teekenkunst gewijde genootsehap Tandem fit surculus arbor , den 26
35
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Jan. 1828 in de Waalsche kerk in en bekleedde tot zijn dood
toe de betrekking van Secretaris bij hetzelve. Ook was hij
lid van den raad zijner woonplaats. Hij overleed te Delft den
23 Sept. 1831. Hij was gehuwd met Anna An tonia van
H o e c k e. Zijne nagelaten kunst berust onder zijn noon Mr.
Maximiliaan Anne Michiel s'Gravesande Guicheri t, advokaat te Delft en bij zijne dochter C. G. 's Gray esande Guich er it , echtgenoot van Dr. A. W. M. v an
Hasselt te Utrecht.
Hij vertaalde met J. H, Wesseling, van Bree's Lessen over de Teekenkunst Delft 1830 , waarvan wegens z inn
overlijden , allee n de eerste affevering het licht ziet. Volgens
Kr am na beoefende hij ook de dicht- en letterkunde.
Zie K r a m m , Levens en Werken der Holl. en Vlaamsche KenstschilD. II. bl. 612.

ders

GUICHERIT (WILLEM SAMUEL).

Schreef:
Dissertatio de eo quod sub Comit. in Holl. J^uris fuit in privily. sub-et obrept. obtenti4 , L. B. 1789 4°.
Zie Cat. der Bibl. van Ned. Letterk.

Bijv, 1848, 1852, bl. 60.

GU ICCIARDINI (LuDovico) neef van Francisco G u i cci ardini, bekend door zijne , ook in het Nederd. overgezette Geschiedenis van Italie 1490-1534 , werd in Junij 1523
te Florence geboren ; bekleedde verschillende betrekkingen
onder Alexander de Medicis en zijn opvolger Cosmo
II , reisde vervolgens door Europa , hield zich lang te Antwerpen op , waar hij eerst in gunst stond van den Hertog
van Alba. Later geraakte echter hij in ongunst en werd op
diens bevel in den kerker geworpen . waaruit hij door bemiddeling van den Groot-Hertog van Toscanen werd ontslagen. Zijne vijanden moisten te bewerken dat hij verwijderd bleef
van het hof van Florence. Hij was zeer ervaren in de geschiedenis latijnsche en grieksche taal , de wis- en ontleedkunde. Hij stierf te Antwerpen den 22 Maart 1589. Men vindt
zijn grafschift in Foppen s.
Hij schreef o. a.
Commentarii delle cose piu mernorabili seguite in Europa ,
specialmente in questi Paesi-Bassi dalla pace di Cambrai del
MDXXIX insino a tutto anno M DL , te Venetie 1566 in
40. uitgegeven , aan den Groot-Hertog van Florence opgedragen en door P. P. Kerckhovius (Antv. 1566) in het latijn
overgezet.
Descrizione di tutti i Paesi Bassi , aitrimenti detti Germania
inferiore , waarvan hij drie uitgaven , de eerste Antw. 1567 , de
laatste in 1587 in fol. bezorgde. B e 11 efor e s t zette het in
het fransch , Anvers , 1567 en 1582 in fol. avec fig , Paris
1612 in fol, J. Brant in het latijn over. De overzetting van
den laatste is niet uitgegeven ; maar wel eene andere Amst.
-
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1613 , Arnhemii 1616 in fol. obl. Reg. Vitellio interprete c.
Amst. 1635 2 vol. in 120.
tab. & delin. urbium
Meermalen is dit werk in het Nederduitsch overgezet , zoo
als door Corn. Kilianus en Pet. Montanus Amsterd.
1612 bij W i 1 1. Jans z. Blaeu, Arnhem 1617 met pl. 40.
lang formaat , Amst 1648 , 1672 fol. Pon tus Heuterus
schrijft in zijne Rer. Austriac.
"Qui ex ordine scire cupit (inaugurationem P h i l i p p i II)
legat J o. C h r. Calvetaeum Estrellanum , a quo non pauca
L u d. Guicciardi, suppresso auctoris nomine, in Belgica
descriptione est mutuatus". — Het werk van G u i c c i a r d ij n
Descrizione , werd door den Raad van Utrecht op zoo hoogen
prijs gesteld , dat aan C h r. Plant ij n voor de uitgave der
fransche vertaling eene ondersteuning en vereering werd toegekend , bij besluit van 14 Aug. 1581.
Zie behalve Kok, en Nieuwenhuis, Valerius Andreas, Bibl.
Belg. p. 461, 754, 767; Sweertius, Jithen. Belg. p. 520; Thuanus, Lib, CXVI Sub. fin. ad ann. 1589; Pocciantius, de Script.
Florent. p. 118; Ghelini, 'Peer° T. I. p. 150. Diet. Hist. et Critig;
de P. Bayle, T. VII. p. 335. 536; .Biogr. Univ. Tom. XIX. p, 73;
Bibliotheque raisonnee T, XXVII p. 15 ; Biblioth. d'un honime de
gout T. III. p. 358; Brunet, Manuel. des libr. T. II. p. 135) Foppens, Bibl. Belg. t. v. T. II. p. 832) van Asch van Wyck, Oud
Handelsverk. D. D. bl. 18; A. P i n c h a r t , Message,. des Sciences Historiques 1855. T. II. p. 155-166 (over de uitgaveu in de XV1e eeuw);
Catal. v. d. Velde, bl. 311; Catal. Meerman, T. II. p. 52; Catal.
Koning, D. II. p. 208 en p. 212; Arrenberg, Naamreg. bl. 168,
Navorscher, D. II. bl. 117.

GUIDO I, ook GUIARD US en GUIARDINUS genoemd ,
werd te Laon geboren , was eerst Kanselier der Universiteit
te Parijs en in 1258 bisschop van Kamerijk. Hij muntte door
vroomheid en geleerdheid uit en vereenigde zijne pogingen met
die van den bisschop van Luik , Rob e r t u s en diens aartsdiaken Jacobus, ter uitbreiding van het H. Sacrament des
altaars ; wijdde de kerk van de H. Dympna te Geel , en overleed in 1247 , terwijI hij , ter bekeering der ketters , naar Antwerpen op rein was , in de abdij van Aftlighem.
Hij schreef:
De olliciis divinis sive Ecclesiasticis , welk werk echter door
G a z a e u s aan een zijner voorgangers werd toegeschreven.
Dialo,quin de creatione mundi.
Sermones II de passione Domini.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 384; Miraei, .Dipl. T. III.
p. 402 ; Craywinkel, Leven van de H. _Dympna, Cap. XXIV. p.
292 ; van Gils, KatholOk Myerysch Memorieboek
p. 51; van G i 1 s en
Coppens, Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch
D. I. bl. 99.

GUIDO Zie GUY.
GUIDONIUS Zie GUYAUX.
35*
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GUILIELMUS , uit bet huis van Savoye , broeder van den
Graaf van Vlaanderen , soms Valentinus genoemd , wijl hij
voor zijne verheffing tot den bisschoppelijken stoel van Luik
(1238) voor den zetel van Valence in Frankrijk was bestemd.
Toen hij als bisschop van Luik werd gekozen , waren de stemmen tusschen hem en Otto van E berstein, proost van
Maastricht , verdeeld. Om het geschil te doen beslissen , reisde
G u i l i e l m us met dezen naar Rome , waar hij door Greg orius IX als bisschop werd bevestigd , die hem te gelijk het
bisdom van Winchester in Engeland opdroeg. Hij stierf op
zijne terugreis te Viterbo den 1 Nov. 1239.
Zie Ernst, Hist. du Limb. T. IV. p. 184-188; van Gils, Catholijk Myerysch Memoiieboek bl. 29, van Gils en Coppens, Nieuwe
D. I. bl. 53.
Beschrijv. van het Bisdom van 's Hertogenbosch

GUILIELMUS III VAN CROY , neef van Jacobus van
Croy, uit het huis van Arenberg , werd in diens plaats nog
zeer jong tot bisschop van Kamerijk (1517) gekozen. Paus
Leo X verhief hem tot Kardinaal. In 1519 we rd hij aarts
bisschop van Toledo. Hij is den 6 Januarij 1521 te Worms
overleden , en in de kerk der Coelestinen te Heverle bij Leuven begraven.
bl. 57 ; van Gils en
Zie van Gils, Katholyk Myerysch Memorieb.
D. I.
Coppens; Nieuwe Beschrijv. van het Bisdom van 's Herlogenb.
bl. 116.

GUILIELMUS of WILHELMUS uit Gelderland , zoon
van Wikingus en broeder van Wichardus, voogd van
Gelderland . "een dapper, kloek en schrander man" werd in
1054 tot den bisschoppelijken zetel van Utrecht verheven. Hij
was zeer bevriend met keizer H en d ri k IV , van wien hij de
bevestiging der voorregten van de Utrechtsche kerk verwierf
en diens partij tegen Greg o r i u s VII omhelsde. Hij maakte
zich meester van het Graafschap Westerlin,qe , en andere goederen van den minderjarigen Dirk V , 't geen een oorlog tusschen hem en R o h r e c h t de Vries ten gevOlge had; trok
in 1064 naar het H. Land en stierf waarschijnlijk den 27
April 1075 in het 21ste jaar zijner regering.
Zie Chronicon Johannis de Beka p, 29 ; Chronyk van Holland van
de klerk uit de laage landen bij der zee
bl. 52 ; Het wide Goudsche kronyczken bl. 34, 35; en P. Scriverii, Toetsteen bl. 236; Chronicon
Egmund. ed Matthaeo, p. 188; Lamb. Schafnaburgensis, ad
annum 1064, 1065: Batavia Sacra. T. I. p. 174; Wagenaar, Pad.
Hist. D. II. bl. 178 ; van Gils, Katholyk Myerysch Memorieboek
bl. 66 ; P. 0. van der C h ij s , de Manten der Bisschoppen , van de
heerlijkheid en de stad Utrecht;
zie ook tekst bl. 31 en de Munten van
Overijssel bl. 24.

GUILHELMUS of WILHELMUS , zoon van Walterus
V, Heer van Mechelen en van Maria van Auvergne,
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proost van Leuven en sedert 1296 bisschop van Utrecht. Hij
was een zeer godvruchtig herder , ook zeer geleerd , bijzonder
in de kerkelijke en burgerlijke regten. Hij werd door sommige
edelen in zijn bisdom , omdat hij , een schrander regtsgeleerde ,
alles naar den letter der regten onderzocht , en de leenen die,
volgens zijn oordeel , aan de kerk van Utrecht vervallen waren , weder opeischte , gevangen gezet , en begaf zich , na zijne
verlossing , naar Rome om zijn bisschopss.taf aan den Paus terug
te geven. Deze weigerde hem echter en verwees hem naar den
bisschop van Munster, die hem de behulpzame hand zou bieden om de weerspannigen te onderwerpen. Wedergekeerd zijnde ,
poogde hij , met rnedehulp van den gemelden bisschop , hem
door de wapenen te dwingen , doch werd den 4 Julij 1301
in een veldslag gedood.
Zie Chronicon Johannis de Beka, p. 167; Matthaei, Anal. t. v.
p. 563; Barlandus, Cat. Episc. Ultraj.; J. Gerbrandtz. van
Leyden, Chronicon Corn. Hollandiae et. Episcop. Ultraj. L. i. ,c. i.
Bat. Sacra T. I. p. 244; van Gils, Katholyk Myerysch Memorieboek
bl. 71, 72 ; van der C h ij 8, de Malden van Overijssel bl. 53, 54;
de Marten der Bisschoppen enz. van Utrecht bl. 90.

UILIELMUS of WILLEM VAN ENCKEVOORT of
ENKE V OORT , in 1464 te Mierlo geboren , was eerst kanunnik der 0. L. Vrouwenkerk te Antwerpen, vervolgens proost
der kerk van Mechelen , in 1521 deken van het Collegiale
Kapittel van 's Hertogenbosch , proost van St. Salvator te
Utrecht , door den afstand van A d r i an u s , VI die den kardinaalshoed had ontvangen. Toen deze Paus was geworden , benoemde hij hem tot Dataris , bisschop van Derthuse in Spanje
en in 1523 tot kardinaal. Nadat H en drik van Beij er en
afstand had gedaan schonk Clem ens VII hem den hisschopsstoel van Utrecht (1529). Hij bleef echter te Rome,
waar hij in 1534 overleed en in de kerk van de H. Moeder
Gods de anima, bij de grafstede van A d r i aan V I , is begraven. Een uitgebreid grafschift vindt men bij F o p p e n s. Behalve het apostelhuis, door hem in zijne geboorteplaats opgerigt ,
bezat oak de kerk van Mechelen twee stichtingen welke door
dezen kardinaal waren tot stand gebragt . en tot den inval der
Franschen , in het laatst der vorige eeuw , bestaan hebben.
1 4 had wijders aan het pauselijk collegie , door Adriaan
V I te Leuven gesticht , het patronaat der parochie Assche bij
Brussel bezorgd. Men vindt vermeld dat En c k e v o or t een
werk heeft uitgegeven , hetwelk een aanspraak of redevoering
bezat , aan de faculteit der godgeleerdheid te Leuven gerigt.
-

Zie Valerius Andreas, in Fastis Acad. Bibl. Belq. p. 313 ; Mur aei, Donat. Belg. c. 44: Sweertii, 4th. Belt'. p. 304, Foppens,
Bibl. Belt'. T. I p. 398; Id., Hist. Episcop. Ultraj. p. 31, Batavia Sacra T. I p. 336; van Gils, Kathol. Myer. Memorieb. bl, ri7 ; v an
G i 1 s en Coppens, Nieuwe Beschrijv. v. h. Bisdom van 's Hertogenb.
D. III bl. 394, 395 ; Kist en Itoyaards, Archief voor Kerk. Geschted., inzonderheid voor Nederland D. IX. bl. 119-176.
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GUILIELMUS (DivEs) een Gentenaar,, bloeide omstreeks
1520 en is als dichter bekend door zijn Carmen eligiacum de
Passione Dominica, meermalen uitgegeven , ook met het Carmen
de Quatuor virtutibus D o m i n i c i Marcini, Any. a. 1562.
Zie Sweertius, dith. Belg. p. 427 ; Peerlkamp, de Poetis Latinis
Neerl. p. 29.

GUILIELMI (ADRIANUS) of A d riaan Willemsz. , te
Vlissingen geboren , was zeer ervaren in het arabisch , waaruit
hij eenige nog onuitgegevene boeken overzette. Hij stierf in
1604 te Parijs in den bloei zijns levens , in tegenwoordigheid
van lzaak Casaubonus, die in zijne brieven met hoogen
lof van hem gewaagt, en meldt dat hij zijne nagelaten papieren bij Francois Aerss en s, gezant van wege de Staten aan
het Fransche hof, liet bezorgen. Ook hebben Thomas E rp eni u s en Ludoyi cus de Dieu met grooten lof van hem
gesproken. F o p p e van A it s e m a vervaardigde een lijkdicht
op hem.
Zie Js. Casanboni, Epist. ex edit. Th. Jansz. ab Almeloveen,
Epist. 365, 402, 412, 414, 548; Th. Erpenii, Praef ad Proverb.
Arabic. Cent. , L. de Dieu, Dedicat. Mist. Christi Persice, Foppe
van A i t z e m a , Poemala Juvenilia Helmstadii 1607, M. Z. van Boxho r n , Chron. van Zeel. D. I bl. 465 ; De la Rue, Geletterd Zeel.
bl. 122, 123; Kok, o. h. w.

GUILIELMI (JoH&NNEs) of Willi el m i , ook , naar zijne
geboorteplaats , J an van H a a r 1 e m genoemd , Hoogleeraar
in de Hebreeuwsche taal in bet kollegie van Buslidius te Leuven , Licentiaat in de Godgeleerdheid. Hij was zeer ervaren in de
oude talen en heeft mede aan den , op last van Philipp u s II ,
uitgegeven bijbel (de koninklijke bijbel genoernd) gearbeid ,
en vervaardigde er een bladwijzer op , die wel klein maar van
groote nuttigheid is. Hij stierf te Leuven in 1578.
Fopp en s vermeldt van hem :
Index Biblicus , afzonderlijk en met de Biblia regia uitgegeven.
Variae lectiones in Latinis Bibliis Editionis Vulgatae , ex
manuscr. collegit et ad texture Hebraicurn , Chaldaicum , Graecum ac Syriacum discussit. _Deze Lectiones vindt men in Apparatu Bibliorum Regium , curante Bened. Aria Montano.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 653 ; Batavia Sacra T. VI p.

77 en ,aangeh. schrijvers.
GUILLAUME , abt van St. Thierry , bij Rheims werd in
het einde der XI eeuw uit een aanzienlijk geslacht te Luik
geboren. Hij en zijn broeder Simon, in hunne jeugd naar Rome
gezonden om aldaar te studeren , werden monniken en abdij van
St. Nicaise. Later werd Simon abt van St. Nicolas aux
Bois te Laon, en G ui 11 aume, na sedert 1112 prior
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van zijn klooster to zijn geweest , in 1120 in plaats van
Geoffroy, abt van St. Thierry Toen Guillaume nog
monnik van St. Nicaise was , had hij een reis naar Clairvanx , op het gerucht dat S t. Bernard ziek was geworden , ondernomen , met G e o fir o y kennis gemaakt en vriendschap gesloten , en gevoelde zich zoo aan hem gebecht , dat
hij hem naar St. Me'dard de Soissons , waar hij tot abt was
benoeind , wilde volgen , en toen hij daartoe geen verlof kon erlangen , deed hij afstand van zijne waardigheid en werd monnik in het Cestercienser klooster van Signi , waar hij in 1150
stierf. Hij was een man van groote geleerdheid en stond hoog
bij S t. B e r n a r d , die hem een zijner werken opdroeg , aangeschreven.
Hij schreef :
Speculum *lei.
Aenigma fidei.
Orationes sive Meditationes. Lovanii 1546 160. Antv. 1550
en 1690 160. , ook in de Bibl. Patr. Lugd. 1677 T. XXII
p. 1142-1159.
Tractatus de naturci et dignitate Amoris , met de vorige in
de uitgaven van Leuven en Antwerpen en in de Opera S. Bernardi. Paris. 1690 T. V. Col. 243-262.
Tractatus de contemplando Deo , in de aangehaalde Opera
S. Bernardi T. V. Col. 233 243 en in de Bibliotheca Patrum
T. XXII, pag. 1159 1163.
De natura corporis et animae Libri TT ad Theophilunz.
Disputatio Catholicorunz Patrunz contra Dogmata Petri Abaeltardi Libri , III inter S. Bernardi, .Epp. 391.
lie erroribus Guilielmi de Conchis.
Expositio in Cantica Canticorum.
Commentarius in priora duo Capita Cantici Canticornm , in
de Opera S. Bernardi T. V. Col. 263 282.
Commentarius in Canticrt Canticorum, ex verbis S. Gregorii
Papae in Veterum aliquot Galliae et Belgii Scriptorunz Opuscula Sacra van C. Oudin, Lugd. Bat. 1692 120.
Commentarius in Epistolanz ad Romanos.
Tractatus de Sacramento altaris.
Epistola ad quendauz Monachum (11 u pert abt van Tuy)
S. Bernardi Abbatis Clarae Valensis vita et res gestae bij S urius en de Bollandisten op den 20 Augustus.
In handschrift:
Sententiae de fide , potissimum ex S. Augustine et aliis S. S.
Patribus.
Sommigen schrijv en hem Epistola seu liber ad fratres de
More Dei, in Opera S. Bernardi T. V. Col. 199-232 toe.
-

-

-

Zie D. Remy Ceillier, Hist. Geiser. des 2luteurs Sacres et Eccles,
T. XXII p. 267-274; Du Boulay, Hist. Univ. Paris, Saec. IV p
74, 162, 199. 743 ; De Visch, Biblioth. Scriptor. Cislerc. p. 137 •
138; Guilielmi, Praef. Vitae S. Bernardi, Paquot, Mem. T. I p,
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161 , 162; Bulaens, Hist. Acad. Paris. p. 743; B. Tissierius
S. Textor, Bibliotheca Gisterc. T. IV ; Fabricii, Bibl. mediae et
infim. Latinitatis T. VI p. 497, scqq.

GUILLAUME , bijgenaamd WALON, waarscbijnlijk te Luik
of in de omstreken er van geboren , had tot onderwijzer zekeren Alestan of A d el mann, onder wien hij zich op de
letteren en de godgeleerdheid toelegde. Na de scholen doorloopen te hebben werd hij monnik te St. Arnoul bij Metz ,
waarvan hij in 1050 , na den dood van den abt Warin, tot abt
werd verkozen. Manasse, aartsbisschop van Reims bonoemde
hem tot abt van St. Remi. De pans was zeer ingenomen met die
keus, doch Guillaume, die veel van den aartsbisschop, die zeer
inhalig was, te lijden had, besloot spoedig afstand te doen. Op
een brief naar Rome , waarin bij de redenen van zijn afstand
mededeelde, geen gunstig antwoord ontvangen hebbende , begaf
hij zeif zich in 1073 of in den aanvang van 1072 derwaarts.
Te Remi wedergekeerd , gaf hij den staf aan Manasse teruo . ,
en sloot zich te St. Al noul op. Toen Keizer H e n d r i k 1 V
Herman, bisschop van Metz , in 1085 verjaagd had , werd
Guillaume door hem in zijn plaats gekozeu , doch ook
van deze waardigheid deed hij afstand , en begaf zich in de
abdij van Gorze , niet verre van Metz. Later werd hij wederom
abt van St. Arnoul , waar hij den 22 December 1098 stierf.
Mabillon heeft in zijne Analecta le edit. T. I p. 247-276
2e ed. 456-459 van hem in het licht gegeven.
Wilhelmi Abbatis 111ettensi8 Epistolae VII.
°ratio domni Wilhelmi Abbatis , in commemoratione S. Augu8tini ante coneecrationem dicenda. Anal.
le edit. p. 281
286 , 20 ed. p. 460 , 461.

—

Zie Hugonis, Flaviniac. Chronicum p. 237, 238, Mabillon,
Annal. L. LIX n. 89, LXIII n. 89, LXIV n. 6 &LXV D. 75 et anPOI. ad Epp. Willelmi; D.
Rivet, Hist. Litt. de la France T. VIII.
p. 304-312; D. Remi Ceillier, Hist. gen. des Auteurs etc. T.
XXI p. 40-42; Paquot, Mem. T. I p. 418; Fabricii, Bibl. Med.
et Infim. Lat. T. VI p. 406.

GUILLEM (GuILLAumE) , een Belgisch kunstenaar uit het
laatst der XV eeuw , blijkens de volgende post uit de stadsrekeningen van Montpellier "A° 1495 Pierre Bra cin tailleur
d'ymages — et Guillaumme Guillem, pintre ont passe
quittance de la somme de cincq livres tournois tant pour une
image de Nostre-Dame taillee en Pierre de deux pans et demy
de long, que pour la peinture d'icelle mice au portal de Montpellieret.
Zie Le Comte de Laborde, Les Dues de Bourgogne etc. , Paris
1849 Tom. I Introd. p. LXXXI; Kramm, Levens der Holt. en Flaams.
Kunstschilders D. I bl. 147.

GUILLEMOT (SlmoN), in 1619 te Bergen in Henegouwen
geboren , trad , na voleindigde studie, in 1638 in de orde der
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Benedictijnen en deed in de beroemde abdij van St. Guslain ,
onder den abt S u 1 p i c e de Blois, zijne gelofte. Toen A ug u s ti n Cr u lay, opvolger van de Blois, zijn klooster bervormde , omhelsde hij met vijf andere monniken deze hervorming,
en werd wegens zijne godsvrucht en bekwaamheid meermalen
naar de congregatie van 0. L. Vrouw, , waarvan zijne abdij lid
was , gezonden. Later werd hij subprior en eindelijk prior. Hij
stied 30 Maart 1687 in den ouderdom van 67 jaren. Hij verstond en schreef bet Latijn zuiver en legde zich vooral op de
geschiedenis zijner abdii toe. Ook hielp hij Mabillon hij
zijne Acta Benedictorum en stelde bet le‘ en van St. Guslain
er voor op.
Hij liet in hands, na:
.Epitome Remit gestarum monasterii S. Ghisleni.
Afire e' des faits memorables arrives dans l' Abbaye Imperiale
et Royale de St. Ghislain.
Zie Paquot, Mem. T. I p. 244.

GUILLION (A EGIDIus) , priester te Luik , uitstek end godgeleerde en wiskundige in bet einde der XVI eeuw , wiens
werken zijn opgegeven door Foppen s, Bibl. Belg. T. I p. 30.
GUINARDUS. Zie GUIDO.
UINELLUS (PETRus) of Winellius, werd waarschijnlijk omstreeks 1520 te Harderw* geboren , legde zich op de
wijsbegeerte toe en onderwees ze van 1548-1561 , volgens
sommigen tot 1580 , te Keulen.
Hij schreef:
Compendiosa librorum Aristotelis de ante dialecticd Isayoge ,
Pueritiae accommodatissima. Coloniae 1551 12°.
Commentarius de doctrina et ante demonstrandi. Noviomagi

1554 12°.
.ziccuratissima et brevissima Aristoteliorum libroruai , de Dialectica , Inductio , rudiori aetate pernecessaria , Coloniae 1563 12°.
Lie Valerius Andreas. Bibl. Belg. p. 350; Foppens,
Belg. T. II p. 981; Paquot, Memoires cet. T. III p. 269.

Bibl.

GUILBAUT (Guy) was Raad-Tresorier en Gouverneur van
de Financien van F i l i p s den G oeden, Graaf van Holland
in de jaren 1433 en 1437.
Zie ,ian den C h y s , De Munten van Holland en Zeeland bl. 394,
395 en 411.

GUINES. Zie LAMBERT.
GUIM ARD was van 1765 tot 1786 als architekt te Brussel
gevestigd•en is omstreeks 1792 in de omstreken van Parijs
overleden. Onder zijne leiding werd de Place-Royal, (le groote
ingang der St. Jacobs kerk het park met de omliggende hotels , het paleis der Staten-Generaal, de fontein in de Rue
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Haute, kasteelen bij Laeken en dat van Wanneghem bij Oudenaarde gebouwd.
Zie Irnmerzeel, Levens der Boll. en Vlaams. Kunstschilders
bl. 300.

D. I

GUINOSEAU (HENDRIK ZACHARIAS ALEXANDER) was ,in
1794 Luitenant op de Brik de Meerman van 16 stukken , en
sedert 1 Julij 1814 Kapitein ter zee bij de Nederlandsche marine. Hij overleed 5 April 1816. Hij gaat in portret uit ,
naar J. Kamphuizen door J. W. C as p a r voorkomende
op eene allegorische hulde hem toegebragt. Op deze plant komt
voor een acht regelig gedicht van Mevr. K. W. Bilder d ij k
Schweickhar t. Bij zijn dood was hij Commandant van 't
fregat de Euridice.
Zie d e J on ge, Zeewezen D. IV. a. bl. 545.

GUISSE (JAcQuEs DE) ook J a c. G u i si u s of G u i s i an u s , in de XIV eeuw te Bergen in Henegouwen uit een aanzienlijk geslacht geboren , werd Dr. in de godgeleerdheid en
gaf gedurende 25 jaar on(lerwijs in de wijsbegeerte en wiskunde. Zijn overigen tijd besteedde hij aan de beoefening der
geschiedenis van zkin vaderland , en doorzocht voor dat d.oel
kloosterboekerijen en charterkamers. De vrucht daarvan was
de Annales Hannoniae, sea Chronica illustrium Principnm
Hannoniae , ab initio rerum usque ad annum Christi
1590 ,
3 vol in fol. Het oorspronkelijke hands. , 3 vol in fol. , behoorde aan de Recolletten te Mons , en is in 1691 , gedurende het beleg dier stad , verbrand ; een and er was in 1609
in de stads bibliotheek te Antwerpen. Het eerste deel beyond
zich in hands. in de Cathedrale te Doornik. De stijl er van
is stroef en het latijn barbaarsch. Philip s de G o e d e liet
er eene fransche overzetting van vervaardigen , van welke het
overschoone hands. thans wederom in de Bourgondische Bibliotheek te Brussel berust. In 1531 is het op nieuw in het
fransch gedrukt (Paris chez Franc. Regnault 1531 en 1532
3 vol.) , doch de uitgever heeft er veel belangrijke gedeelten uitgelaten en eindigt met het jaar 1258, terwijl het vierde
deel , 't well: hij op den titel van het eerste deel had beloofd ,
niet is verschenen. Eene nieuwe uitgaaf verscheen in 1831 te
Parijs met dozen titel : Histoire d' Haynaut par Jaques de Guise,
tradaite en Fran9ais avec le texte Latin en regard , par M.
M. le Marquis de Fortia , Paris 1831 8°.
Allergunstigst is het oordeel van d e Nelis, R ei ff eh berg
en de Wind over dit werk , waarop bijna de geheele geschiedenis van het zuidelijk Belgisch-Gallie berust.
De Guise stierf te Valenciennes den 6 Februarij 133:. Op
zijn marmeren tombe leest men:
Chy gist Maistre Jacques de Guise , Doctear et Frre Mineur , Auteur des Chroniques de Hainan , qui trespassa ran
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mil III c.. nonante huict le 8ixiesme de febvrier. Priez Dieu
pour son ame.
Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 411; Sweertii, Aiken.
Bat. p. 363; Sanderi, Bibl. Belg. .Ms. T. 1. p. 222, 251; Boussu,
Hut. de Mons , p. 118 , 119; Le Long, Biblioth. Historiq. de la France
p. 812 n. 15672; Wadding, Script. Ord. Min. p. 183, Brasseur,
Sydera Illustr. Hannoniae Scriptor , p. 70, 83 , 84 Foppens, Bibl.
Belt/. T. I p. 515; Paquot, Memoires T. IV p. 225; Reiffenberg,
Aaut. op van der V ynekt, Nederl. Beroerten , D. IV bl. 522 en in
_Nouvelles Archives Historiques des Pays-Bas , 1'. VI p. 279 (No. 9 , Avril,
Mai 1831); Lesbroussart, _711 enr oires sur Herman , Conde de Hainaut, in de Nouv. Memoires de 1,' Acad. de Bruxelles T. I p. 270, 273:
Van Wijn, Huiszittand Leven St. I bl. 13; De Nelis, Prodromus p.
52; De Wind, Bibl. van Nederl. Geschieds. bl, 59, 513, 514; Nieuwenhuis, Woordenb. van Kunsten en Wetenschappen , Aanhangsel D.
III bl. 265.

GUISE (Nicolas DE), zoon van Nicolas de Guise en
van Marie Warl u, in bet midden der XVI eeuw te Bergen in Henegouwen geboren ; werd Licentiaat in de beide
regten ; omhelsde de kerkelijke staat en werd Secretaris van
Francois Bunseret, Bisschop van Natnen , die hem zijn
kanunnikaat in de hoofdkerk van Karnerijk afstond. Hij stierf
den 17 Julij 1621.
Hij was een geleerd man en beoefende vooral de gesehiedenis van zijn geboortestad. Van zijne band bezitten
D.D. Irancisci Bunseret , Archiepiscopi et Ducis
Ill"ti ac
Caineracensis vita et Panegyris , Cameraci 1616 40.
Mons, Rannoniae Metropolis ; interjecta 012141u/71 Hannoniae
Chronologia brevi usgue ad Philippuin Secundunz. Gamer. 1621
49 . ook in J. B. G r a m ay e Antiguitates Belgicae etc. Lova-

Ell & Bruxell. 1702 fol. Paquot en Dewez prijzen dit werk
zeer. Doch de eerste merkt aan dat hij wel wat partijdig is
voor zijne vaderstad en te kort over sommige zaken , die
breeder verdienden vermeld te worden.
ZieSweertii, Athen. Belg. p. 577 ) Brasseur, Sydera Illustr. Hannoaiae Scriptor. p. 83, 84 ; Bo u s s u , Hist. de Mons , p. 256, 433;
Valerius Andreas, Bibl. Belt'. p. 681; Foppens, Bibl. Belg.
T. II. p. 911 ; Paquot, Memoires T. IV. p. 228) De Wez, Dist.
Gen. de la Belg. T. VII. p. 21; De Wind, Bibl. v. Neerl. Geschieds.
bl. 354; \ Nieuwenhuis, Woordb. van Kunsten en Wetensch. Aanh.
D. III. bl. 273.

GUISIUS (MATTHIAS vAN) te' Amersfoort geboren , was
eerst kruisbroeder, zonder zijne geloften gedaan te hebben te
Emmerik , werd later priester , bediende Stoutenberg , Leasden , Hoevelaken, Zoest en Baarn , werd eindelijk pastoor in
zijn geboortestad en overleed aldaar 24 Febr. 1696.
Zie Kok, ['ad. Woordenb. D. XX. bl. 764.
GUITET (MATHURIN) Ordinaris Kapitein van het Edel
flog. Collegie ter achniraliteit van Friesland , vervaardigde
eene zeekaart onzer kusten , in twee folio bladen , geheeten
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Nieuwe wad- en buitenkaart der vaart van Amsterdam naar
Hamburg met de monden van Weezer en Elve, gesneden door
J. van Thiel ornstreeks 1700.
Zie Navorsc her D. IX. bl. 6.

GUITTON (MARCUS) afkomstig uit een beroemd geslacht
hetwelk onder zijne leden mogt tellen den beroetnden maire
van la Rochelle , Gait ton, bekend door zijne dappere verdediging van die plaats tegen Lod e w ij k XI V. I i ij was de
zoon van Marcus Guitton, Hervormd predikant in Frankrijk , die met zijn vader Isaac G u i t t o n , mede predikant ,
na de opheffing van het Edict van Nantes , in de Nederlanden veilige schuilplaats vond en te Hoorn tot leeraar der
VVaalsche gemeente beroepen werd. Daar werd Marcus G u i tt o n in 1692 geboren en vertoonde al ras , welke gaven en
talenten hij later ten toon zou spreiden. In 1712 , voor het
bereiken van zijn 20ste jaar werd , hij als Waalsch predikant
beroepen te Maastricht en in 1720 gekozen tot waarnemend
predikant bij den Nederlandschen Arabassadeur te Parij$,
jaren was hij als zoodanig met lof werkzaam , toen hij
naar zijne gemeente verlangde terug te keeren. Dear kwam hij
in 1727 aan en verkondigde er het Evangelie tot aan 1757 ,
toen hij zijn eervol ontslag verkreeg. Hij bleef echter voortgaan met van tijd tot tijd te prediken en onderwijs ;even hen
de jeugd tot aan zijn dood , die den 14den Januarij 1767
plants had Van hem ziet het Licht :
Lettre d'un The'ologien d'.Hollande a un nouveau converti de
France an sujet du Batthne des .En/ans. (Tijd en plaats van
uitgave worden niet vermeld).
La dette du ministere et l'attention aux verges de Dieu, on
Sermons sur .Rom. I. 14 , 15 et Mic. VI. 9 ; Itotterd. 1721
in 80.
Lettre a un Protestant francais touchant la declaration concernant la religion , du 14 Mai 1724 Londr. 1725 2 vsl. 12o.
Zie Boekz. der gel. Wereld, 1767. a. bl. 305-307; Haag, La
France proteslante T. V. p. 418.

GULDEKNEGT (BAREND PlETERSZ.) , Burgemeester van
Schiedam , een der onderteekenaars der acte van afzweering
van den koning van Spanje als regent over deze landen , op
den 26 Maart 1581 ; is omstreeks denzelfden -tijd als buitengewoon Commissaris der Staten van Holland en West-Friesland near de stad Bremen gezonden , ten einde de afschaffing te bewerkstelligen van eene aldaar ingevoerde belasting
op (le Hollandsche pekelharing.
GUL DEMO NT (SAMUEL) predikant te Krimpen aan de
Lek (1641) en te Monster (1649) , wear hij in 1687 overleed.
Hij werd in 1647 door de Zuid-Hollandsche synode belast
om die schriften , welke tot de Dordrechtsche kerkvergadering
betrekking hadden , te Franeker uit handen van Doctor Doman.
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(of D °man 's), Boger man's boedelbezorger , over te.nemen.
Hij deed zulks en leverde ze in het volgende jaar aan de
synode te Delft over.
Zie Kist en Royaards, Arehief roor kerkel. Gesehied. D. V. bl. 174;
Loerroans, Kerkel. Reg. bl. 71, 132.

GULDE VIONT (SIIoN) , schrijver van eon treurspel , getiteld :
Virginia , uit het Fr, vert. Rott. 1700 met pl. van P. v. d.
Berge en van (R. de Hoogh e) kl. 8vo.
Zie Witsen Geysbeek, Biogr. Anthol. Crit. Woordenb. D. II. bl.
448 ; Cat. der Bibl. v. d. Meats. v. Red. Letterk. D. I. b. bl. 104.

GULDEWAGEN (MR.. ABRAHAM) geb. 5 Julij 1967 , zoon
van Mr. Daman Guldewagen en van Judith Loreyn,
was 17 Febr. 1693 Read , 1695 , 1696 , 1704 , 1704 en 1705
Schepen , 1715 en 1718 Burgemeester te Haarlem , 17981702 Gecommitteerde ter admiraliteit te Amsterdam , in 1712
Rentmeester van Rijnland en stierf 30 Jan. 1728. Hij was gehuwd, eerst met Anna Margaretha de Ridder, later met
Maria Dicx, weduwe van Francois Druyvestein.
GULDEWAGEN (CoRN Ems) zoon van Dirk Guldewagen
en van Cornelia Cornelisd r. , gedoopt den 11 Febr. 1599,
was in de vroedschap te Haarlem 1625 , Schepen , Burgemeester 1644 , Ontvanger der gemeene landsmiddelen , Gecommitteerde ter Staten-Generaal 1659 , Thesaurier , Weesmeester ,
Kerkmeester enz. enz. te Haarlem ; huwde A a c h je van der
Horn, waarbij hij elf kinderen won. Hij stierf 17 Nov. 1663.
Zie Van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1488.

GULDEWAGEN (MR. DAMAN) zoon van Mr. C ornelis
Guldewagen, gedoopt 3 Febr. 1626 , was Raad in de vroedschap te Haarlem en daarna Secretaris aldaar. Hij huwde
Adriana Citjes en daarna Judith Loreyn. Hij stierf
den 27 Jan. 1685.
GULDE WAGEN (MR. DAMAS) geb. te Haarlem 8 Dec.
1694, zoon van Mr. Abraham Guldewagen en van Margaretha d e Ri dder, werd in 1717 Secretaris zijner geboortestad , voorts Raad, en Burgemeester , Bailliu en Stadhouder
van de Leenen van Brederode. Hij stierf te Haarlem 12 Jan.
1761 en was gehuwd met Sophia Magdalena Crommelin.
GULICH (ABRAHAM VAN) , zoon van Nikolaas van G ulich en van Anna van Ravestein, werd omstreeks 1642
te Heusden geboren. Twaalf jaren bereikt hebbeude nerd hij
naar de Latijnsche school te Nijmegen gezonden en aldaar
door Petrus Weric hius Onderwezen , waarna hij aan de
Akademie aldaar de lessen van J o a n n e s S c h u l ti n g i u s in
de fraaijeletteren en die van Christophhorus Wittichius
in de wijsbegeerte bijwoonde. Van daar begat' hij zich naar
Leyden waar hij in de wijsbegeerte het onderwijs van den
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Hoogleeraar Joanne s de Rae y volgde , maar zich onder
Co cc ej u s en Hey d a n us op de godgeleerdheid , en vooral ,
op het voetspoor van den eerste , op de prophetische schriften
toelegde. Zoo groot was toen reeds de roem zijner geleerdheid , fiat men hem aldaar het buitengewone professoraat in de
godgeleerdheid aanbood , welke betrekking hij , den 17 Januarij
1667 met een Oratio de vero ac perpetuo oinni8 Prophetiae
obiecto aanvaardde. Omstreek een jaar daarna werd hij tot
gewoon hoogleeraar in de wijsbegeerte en welsprekendheid en
tot buitengewoon in de theologie aan het gymnasium te Ham
beroepen. Na twaalf jaren in die betrekking werkzaam te zijn
geweest werd hij tot Hoogleeraar in de Cartesiaansche wijsbegeerte te Franeker benoemd , en aanvaardde , na tot Philos°.
phiae doctor et artium liberalium magister bevorderd te zijn,
die betrekking met den 6 Oct. 1679 met eene Oratio de admiranda hominis naturcl.
1)och reeds 31 Dec. van dat jaar overleed hij. Hij was een,
Cartesiaansch godgeleerde en een Cartesiaansch wijsgeer, , die uitmuntende gaven bezat en wiens braaf heid en godsvrucht hoog
werden geprezen. Zijn ambtgenoot Johannes Schotan us
van Sterringa hield den 12 Januarij 1680 een lijkrede
op hem.
Hij schreef behalve de gemelde oratie , Disputationes Philosophicae te Ham uitgegeven , onder welke verhandelingen de
notitia communi , de 8ub8tantia en de. accidente.
Theologia Prophetica 2 vol. 40. Amst. 1675. Ibid. 1690
(infinitis mendie ea,:purg ata).
Oratio de via Pacis An° 1675 , ()ratio de Temporibus S.
in 1677 te Ham
Script, memorabilibu8 usque ad Christurn ,
gehouden.
Lectio valedictoria Noviornarnsi8 An° 1667 door J o h. T h.e o d.
Schalbruch, Rector te Amsterdam , aldaar 1694 uitgegeven.
Hij liet bij zijne vrouw G e er truid Japin twee kinderen
een zoon (die volgt) en eene dochter na.
; Vriemoet,
Zie J. Scbotanus, Oral. fund. in obit=
21th. Fris. p. 597 seqq. ; G 1 a s i u s , Godgel. Nederl. Al 4. bl. 591
R.
Programme; N i c. Blancardi, Rhenferdius Programma ,funeb.;
Andala, Apol. pro vera et saniore Philosophia p. 130 J o. Flendarns, ad logicam contractam Claubergii, T. I. p. 13, 28; Ypey
en Der moat, Gesch. d. Ned. Herv. Kerh D. II, bl. 457.

GULICH (FRANCISCUS HENRICUS) zoon van den voorgaanden , studeerde te Franeker , waar hij , na de verdediging eener
Oct. 1694 tot doctor in
Disputatia*de Veritati8 Criterio XV .
de wijsbegeerte werd bevorderd.
Zie Vriemoet, Ath. Fris. p. 600.
GULIK (GERRIT VAN) tooneeldichter uit het midden der

XVIII eeuw,, schreef:
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Der Poezge en Phoeiu8 Gunstgroet ; voorsp. ter geleg. van
het openen van het Tooneel, onder de zekere Liefhebbers der
Tooneelpazge ten Zinspr. voerende Uit lief de to de kunst:
Gedr. voor het Gezelschap 1754.
Ericia of de Vestaalsche Maagd , trsp. naar het Fr. van
Fontenelle, met de Voorreden van den Franschen uitgever
en Nareden van den schrijver Leyd. 1770,
Alme'norade , boertig Insp. n. h. Fr. vertaelt , Gedr. voor de
Liefhebbers z. p. of j. met gekleurde titelpi. kl. 8vo.
Gezarnentlijk uitgegeven onder den titel van Tooneelpoezg.
Leyden 1770. 8 °.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. D. II. bl. 448; J.
van der Marek, Naamrol der Tooneelspelen No. 1036 ; Cat. der Bibl.
v. d. Maats. v. Ned. Letterk. D. I. b. bl. 104; Cat. van R. v. d. Aa,
bl. 70.

•
GULIK (JACOB vAN) een Minnebroeder , die zich in het
jaar 1392 te Utrecht voor een geestelijk prelaat uitgaf, en
zulks door verdichte brieven bevestigde. Bisschop B 1 a n k e nheim stelde hem tot vicaris en wijhisschop nan , welk ambt
hij bijna zes jaren bediende. Daarna ruchtbaar geworden zijnde ,
dat hij ongewijd was , werd hij gevangen en veroordeeld orn
in een ketel net kookend water geworpen te worden , waar de
bisschop hem levendig liet uithalen en vervolgens onthoofden.
Die van hem tot priester waren gewijd moesten op nieuw gewijd worden. Sommigen van deze verlietend en geestelijken staat
en begaven zich in het huwelijk.
Zie Appendix Suffridi Petri van Chronicon J o h. de Beka, p.
132; Kok, (Tad. Woordenb. D. XVIII. bl. 765; Niewenhuis,
Woordenb. v. Kunsten en Wetens. (ilanhangsel) D. III. bl. 265 ; van
den Monde, Tijdsehrift voor Geschied. en Oudhecten D. I. bl. 423.

GULPEN (Timm). vAN)
Schreef :
Wettige redenen waarom

hij het Pausdoin verlaten hee ft.

Gron. 1737. 8°.
Fransche Spraakkunst , 's Rage 1740 80.
0/ficina Scholastica of Schoolwinkel , opgerecht naar de Regels van de Syntaxis , en verdeeld in vijf classen ; wear in to
koop Thenzata, Ernblenzata, Epigrammata eu Anagrammata ;
met Kantteek. naar de vorderingen der Scholieren enz. Rott.

1713. 80.
Scholastica et methodica Latini Sermonis institutio , cui accedit
14
_Elegantrarum fasciculus , Rott. 1742 80.
Manuductio studiosae juventutis ad nativam linguae Ronzanae
puritatenz, continens Phrases et Proverbia, alphabetic° ordine
collecta , Ibid. 1742 8°.
Zie Arrenberg, Naamregister bl. 214; Cat. van de Meats. van Ned
Letterk.

D. II. bi . 264 , 617.
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GULIK (Timp. vAN) Medicinae Doctor te Rotterdam.
Schreef:
Schakel der Genees- en Heelkunde ens. waaraan volgt : de
Latijnsche en Nederlandsche woordenschat , ten dienste van alien (lie zich oefenen in de practijk der Genees- en Heelkonst ,
Rott. 1751. 80.
Kabinet der Natuurkunde , voorzien van nuttige wetenschappen , fraye Konsten , Zinnebeelden en merkwaardige Geschiededeuissen , benevens eene ornstandige beschryving van de slate
Rott. 1752.
ran wijlen den .Eristadhouder Willem IV ,
Schakel der Genees - en Heelkunde, omvattende eene korte
beschrijving aangaande de kragt der heilzanze kruiden , zaden,
bloemen , basten , worlds en bolgewassen , s! Hage 1753. 8°.
Proefkundige bevindingen aangaande het ontdekte Medicinaal
H e rwater op het terrein van den Weledel. Gestrengen Heer
m a n Smith, Heer van Langeweede en Drossaard te Vianen ,
Rott. 1753 , 1756. 8°.
Verhandeling over de Aerdt van allerhande volken met geneeskundige aanmerkingen Amst. 1762 8°.
Handleiding tot onderzoek der goddelyke waarheid , Rott.
1755. 8°.
1751b. bl. 308, 1752, 1753a. bl.
Zie Boekzaal der Gel. Wereld,
309 en b bl. 76; Arrenberg, Naantregister bl. 214; Cat., Th. v. d.
Groe, p. 157, 163, 196.

GUMOENS (NicoLAAs EMANUEL FREDERIK DE) noon van
den luitenant-kolonel de Gumöens, die in 1798 bij de verdediging van zijn vaderland sneuvelde , de kleinzoon van den generaal de Gum o e n s , kolonel van het Bernsch regiment
van dien naam in Nederlandsche dienst , werd in 1790 te Orbe
in Zwitserland geboren , te Weenen op de militaire genieschool
geplaatst en trad daar uit in 1805 ale vaandrig in het Regiment van den prins van Ligne ; woonde met onderscheiding
de veldtogten van 1805 en 1808 bij en werd in den laatste
tot Luitenant der Grenadiers bevorderd. Na den vrede van Weenen
en het bondgenootschap van Oosteurijk met Frankrijk (1810)
nam hij zijn ontslag en vertrok over Turkye met aartshertog
Frans, broeder van den aartshertog F erdinand, dien hij
daar ontmoette, en die , om dezelfde reden , dienst op het
Schiereiland ging zoeken , naar Spanje , en kwam , juist toen
de Franschen de stad belegerden , te Cadix aan. Terstond
stelde het regeutschap de Gumoens als Kapitein aan , en
belastte hem met te oprigting van een nieuw corps , onder
bevel van 'den Engelschen generaal D o y 1 e , die spoedig zijne
verdiensten opgemerkt hebbende , hem tot zijn adjudant koos.
Na het opbreken van het beleg van Cadix werd hij geplaatst
bij de algemeenc staf van het Engeisch-Spaansche leger,
dat de Franschen tot de ontruiming van Valencia in Kalalonie dwong. Hij nam ijverig aandeel aan de herovering
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van Tarragona en van het fort van Baleguer ; nam deel
aan onderscheidene gevechten en werd voor het einde van
den veldtogt tot Luitenant-Kolonel bevorderd. Begeerig om zijn
vaderland nuttig te zijn , keerde hij in 1815 , toen het bondsleger op de been werd gebragt , naar Zwitserland terug en
werd terstond bij hetzelve geplaatst aan het hoofd van den
algemeenen staf der iste divisie , die Franche-Comte binnentrok , en onderscheidde zich ook in die betrekking. Toen de
Zwitsersche troepen naar hun vaderland waren teruggekeerd ,
begaf zich de Gumoens naar Nederland, en hij was Luitenant-Kolonel van den staf, toen de belgische omwenteling uitbrak.
Toen hij in herfstmaand van 1830 als parlementair door Prins
Frederik der Nederlanden naar de zoogenaamde Brusselsche regering was gezo ► den , was hij op het punt ma door de
menigte vermoord te worden en word gevangen gehouden.
De mood en kloekmoedigheid , waarvan hij bij deze °Tiegenheid blijken gaf,, werden algemeen bewonderd. \To& den6korten rnaar roemrijken veldtogt van 1831 verkreeg hij zijne vrijheid.
Tot den rang van Kolonel bevorderd , was hij gedurende verscheidene maanden werkzaam in het kasteel van Antwerpen ,
onder den generaal Chasse, waarna hij door den Prins van
Oranje in het hoofdkwartier werd geroepen. Toen echter het
kasteel werd aangevallen , bewogen de gevoelens van gehechtheld , die hij voor zijnen dapperen bevelhebber koesterde , hem
verlof te vragen om zich bij dezen te voegen. Welke diensten
hij Chasse gedurende het gedenkwaardig beleg bewees , kunnen diens rapporten getuigen. Daags voor de overgave van
het kasteel viel een born nabij hem , toen hij de gewone
ronde deed. ilij bekwarn negen worden en overleed zes dagen
daarna (21 Dec. 1832) in het hospitaal te Antwerpen.
De Gumöens paarde aan de belovaamheden eens krijgsoversten al de hoedanigheden van het hart , welke achting en
eerbied inboezemen , en zijn verlies werd innig door Nederland en zijn vrienden betreurd.
Ter zijner nagedachtenis besloten de oflicieren van en generalen staf een eenvoudig gedenkteeken op te rigten , tot welk
einde eene inschrijving door den luitenant-generaal baron d e
Constant Rebecque, als chef van' dat korps , geopend
werd , aan welke al de effectieve en honoraire officieren van
genoemden staf, als ook de gedetacheerden daarbij en eenige
andere oflicieren en vrienden van den overledene , door ruime
bijdragen deel namen. De regering te 's Hage uitgenoodigd
zijnde dat deze naald op de burgerlijke begraafplaats der residentie mogt worden geplaatst , vond zich vereerd met de
onderscheiding , hare stad te beurt gevallen , en nam goedgunstig het gedane aanbod aan ; terwijl het hoofd van het
stedelijk bestuur tevens de vrijheid nun aan de krijgsrnakkers van de Gumöens to verzoeken , dat hij onder het aantal der vereerders van hunnen gesneuvelden wapenbroeder
36
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mogt worden opgenomen. Het lijk van Bergen op Zoom , waar
hetzelve het eerst was geplaatst , naar herwaarts gevoerd zijnde,
werd, in tegenwoordigheid van den luitenant-generaal baron
d e C on stout R e b e c q u e, en de overige zich thans in
deze residentie bevindende officieren van meergernelden staf,
in den daartoe vervaardigden kelder geplaatst. Het monument
is te Deventer vervaardigd in de ijzergieterij van de heeren
Nederburgh, Nering Bogel en Comp. Het is van
gegoten ijzer,, zijnde ongeveer vijf ellen hoog met de drie
ijzeren trappen, waar het op rust , en heeft .den vorm eener
naald of zuil. Het onderste gedeelte is een vierkant: op de
eene zijde staat het nn apes van den afgestorvene , met het
motto of de spreuk: Vertu surmonte envie, in vergulden letters ;
hieronder ligt eene krans van eikenloof, waaraan hangende is
de militaire Willemsorde , bet metalen kruis en de medaille
der Citadel , op welke ook hij voile aanspraak zou gehad hebben , indien het vijandelijk lood zijn Leven gespaard had. Op
de tweede zijde leest men , insgelijks in vergulden letters , de
volgende latijnsche inscriptie: Nic. Freder. Emma n. d e
umbens, nato in Helvetio Orbe d. XIX April. MDCCXC ,
iribuno militari castris Neerlandicis ordinandis praefecto , in
defensione arcis Antverpiensis militi voluntario , ex vulneribus
MDCCCXX.XII, hoc monumentum
mortuo d. XXIX Decemb.
posuerunt moesti commilitones.

Op de derde zijde staat het beroemde kasteel , tot welks
heldhaftige verdediging hij toegesneld was , kunstmatig afgebeeld; in de hoeken ziet men de vijf bolwerken dier sterkte
duidelijk aangetoond, terwijl men naast bet bastion I (Hermando) leest: Plaats der verwonding , 22 Dec. 1832; welke
plaats aangeduid wordt door eerie springende born. Midden in
hetzelve stoat : Citadel van Antwerpen, geschreven met vergulden
letters , gelijk het voorgaande. De Schelde is bier ook op
aangeteekend , die er zigtbaar langs been stroomt. Eindelijk
leest men op de vierde zijde , insgelijks met vergulden letters ,
het volgende Nederduitsche opschrift : Aan de uagedachtenis
van Nico]aas Frederik Emmanuel de Gumoens,
geb. to Orbe , in Zwitserland , 19 April 1790 , Kolonel by den
Generalen Staf van het Nederlandsche _Leger , overleden om zyne
bekomen wonden bij de verdediging der Citadel van Antwerpen,
waaraan jiij vrijwillig deel nano , 29 December 1832, door zone
wapenbroeders of vrienden toegewyd.

Het bovenste gedeelte , of de spits bijloopende vierkante
zuil, rust op bet vierkant door" middel van vier ijzeren bornmen ; regts en links van hetzelve zijn militaire zegeteekenen
afgebeeld.
Zie Nieuwenhuis, Troordenb. van ICunsten en Welensehap Aanhangsel D. III. bl. 264 ; Bosscha, Nederl. Heiden& te land 1) III.
bl. 610, 620, 677 Bijv. en verb. 46 ; S/ads Almanak van 's Gravenhaye
1835 bl. 28, 29,
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GU MORNS (NIxoLAAs DE) grootvader van den vorigen ,
diende met een Regiment Zwitsers dezen lande in den zoogenoemden Posten-oorlog en overmeesterde , den 22 Maart 1793 ,
stormenderhand Raamsdonk waar de Franschen zich hadden
versterkt. Ook onderscheidde hij zich in het gevecht bij Landrecy.
Zie Boss c h a , Neerl. Heldend. te land D. III. hi. 47 , 56 , 77 , 87

GUMMER (J.)
Schreef:
Verhandeling over he stikken der Drenkelingen en de herstelling der verdronkene ; Gron. 1768. 80.
GUNKEL (CAREL AUGUST) , zoon van Frederik Lod ew ij k Gun k e 1 opzigter der fortificatien en van C a t h a r i n a
H o e k, werd den 20 Jan. 1775 te 's Hage geboren. Op vijftienjarigen leeftijd (11 Maart 1790) werd hij kadet bij de
artillerie , en klom vervolgens op tot Sous-Luitenant (22 Febr.
1790) eerste Luitenant-Adjudant (17 Julij 1795) . tweede Kapitein (van 1795-1798), tweede Directeur op de artillerie-school
te 's Hage (8 Julij 1799) , Kapitein bij de garde artillerie van
den Raadspensionaris van Holland (28 Julij 1805). Op den 24
November 1806 werd b ij Luitenant-Kolonel bij de garde rijdende artillerie van Koning L o d e w ij k , en bleef in die betrekking bij de vereeniging van Holland met Frankrijk (1.
Sept. 1810) , den 14 Maart 1811 Kolonel in Nederlandsche
dienst , in 1812 Kommandant der artillerie van de 30ste divisie onder de orders van den Luitenant-Generaal Stan d elet,
den 12 Febr. 1814 Kolonel der artillerie, den 4 Maart 1814
Kommandant der veldartillerie , den 4 April 1815 GeneraalMajoor,, den 15 Junij 1816 Luitenant-Generaal; voorts Kommandant der rijdende en veld-artillerie , den 21 April 1828
Gouverneur der militaire akademie , den 8 October 1830 Opper-Commandant den vesting Breda waar zijn eenige zoon
overleed. Den 31 October 1830 werd hij op nonactiviteit
gesteld , den 5 September 1835 gepensioneerd.
Gunk e1 diende in 1794 in Brabant, in 1795 te Breda, was
in 1799 bij den veldtogt in Noord-Holland ; in 1806 in Hessen , in 1809 in Zeeland, in 1812 in de Groote Armee , was
in 1813 bij het beleg van Dantzig , en in 1815 in Frankrijk.
Den 14 Junij 1794 wend hij bij Traisignies aan het linkerbeen geblesseerd.
Hij stierf in 1860 in den Kerker,, nadat hij wegens vergiftiging van zijn bijzit ter dood was veroordeeld , welke straf
door den Koning , uit aanmerking zijner vroegere verdiensten en
zijnen hoogen ouderdom, in levenslange gevangenis was veranderd.
Den 9 Junij 1813 wend bij Ridder van het Legioen van
eer en den 18 Julij 1815 Ridden van de Militaire Willemsorde 3e klasse.
Zie Bosscb a, Nederl. Heldend. te land. 1). III. bl. 418.
delsblad 7 Febr. 1859 (Zondagseditie) en partieutiere berigten.

Ilan-
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GUNST (PIETER VAN) dichter uit het begin der 18e eeuw.
Hij gaf in 1136 to Utrecht en Amsterdam eene Psalmberijming uit , waaraan hij reeds 18 jaar had gearbeid. Het is een
woordelijke berijming van de Staten-overzetting, waarin het
getal der verzen van D a t h e n u s stiptelijk is nagevolgd. (De
CL Psalmen des Prof. D a v i d s met de gewoone Lofzanqen Utr. 1736 8 °.) Uok gaf hij : De Belijdenis des Geloofs ,
de 12 Artikels , Zieketroost en Heidelbery$che Catechismus in
dichtmaat Amst. 1743. 40.
Zie v a n I p e re n, Kerk. hat. v. h. Psalmqez. D. I bl. 224 ; W i tsen Geysbeek. B. A. C. Woordenb. D. I. bl. 449; Arrenberg,
Naamreg. bl. 205; Cat. d. JMlaats. v. N. Letterk. D. I. b1. 257; Cat.
J. van V o o r s t T. I. p. 184; Nieuwenhuis , Woordenb. van K. en
Wetens. Aanhanysel I). III. bl. 267 ; C o 11 o f d' E s c u r y. Hollands
roem A IV (2) 418; Cat. Rob. v. d. As, bl. 84; Catal. eeue nilerst
zeldz. verzameling van Holl. Bijbels enz. , verzameld door F. M u 11 e r

bl. 17.
GUN ST (PETER VAN), waarschijnlijk de vader van den voorgaanden in 1667 to Amsterdam , waar deze , zelf plaatsnijder was,
geboren en in 1724 gestorven. I m m e r z e e 1 geeft een schraal berigt nopens hens, en noemt hem een Hollandsch plaatsnijder, bekend
door de portretten van zijne hand, die men aantreft in het geschiedkundig werk van L a r r e y , waaraan , volgens hem , geen
moeite is gespaard, doch die plat en stijf zijn. De Heer K r m m
heeft echter in een uitvoerig artikel den handsehoen voor zijnen
landgenoot opgenomen , en zegt dat hij een aantal portretten heeft
gegraveerd , die bij de liefhebbers der prentkunst zeer zijn geacht,
en waarbij kapitale bladen , zoo als dat van Johan Baro de
Churchill dux Marlborough naar van der W e r f f. Zijn meesterstuk is bet portret van Guilielmo Caesarino , in een ovaal
gevat, van voren to zien , met sierlijk bijwerk , zonder naam
van teekenaar of schilder , en zoo fraai gesneden , dat men
het op den eersten aanblik voor werk van J. H o u b r a k e n
aanziet. In de Beredeneerde (Jatalogus van Portretten van
Fred. Muller vindt men 70 stuks van zijn werk besch reven. Ook graveerde hij , volgens K r a m m, geschiedkundige
ordonn an tien , zoo als de Liefdehandel der Goden naar T i t i a a n
in 9 bladen en de alma bekende 5 kapitale gravuren , de
veldslagen van Alexander naar Le Brun, enz.
Zie I m m e r z e el , Levens en Werken der Holl. en Vlaamseke Kunstsch.
D. I. bl. 300 ; K r a m m , Levens en Werken der Holl. en Y laamsche
Kunstsch. 1). II. hi. 614; van Eynden en van der Willigen,
Geschied. der Ned,. Schilderk. D. I. hi. 255; Nieuwenhuis, Woordenb. van Kunsten en Wetens. , Aanhanysel D. III. hi. 267 ; Cal. J.
Schouten hi. 97.

GUNTFRIDUS of GANFRIDUS , zoon van den heiligen
martelaar A r n u l p h u s, was in 7 63 bisschop van Kamerijk.
Zie v an G i l s, Katholyk Meyerysch Memorieboek hi. 40.
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TJNTHER Hoogleeraar te Duis burg , was onde de Duitsche Geneeskundigen zeer geacht , en hield tot in hoogen onder dom zijnen naam staande. Hij stond in 1808 op de nominatie te Harderwijk tot Hoogleeraar.
Zie Bouman, Geschied. d. Geldersche Floogeschool

D. II. bl. 555.

GUNTHER (ANToNius) een Fries , was geneesheer te Oldenburg.
Hij gaf uit :
Observationes ad Paradoxorum Chymiaticorum Libros
II Lug .
duni Batay. 1631. 4 0 .
-

Zie Foppens, Bibl. Bela. T. I. p. 71,

GUNTHER wordt als dichter vermeldt. Men vindt een
zesregelig versje van hem in de Friesche Honigbye , Leeuw 1770
D. V. bl. 161 getiteld : Aanmerkingen over den dood.
Zie H e r i n g a , Bijdrage tot de Lijst d. Nederl. Dickers

51. 40.

GUNTHERUS of GONTIER , Benedictijn in de abdij van
St. Amand in Vlaanderen , bloeide in het einde der XI en in
den aanvang der XII eeuw. Hij schreef :
Historia miraeulorum S. Amandi , corpore per Bragbantum
delato , in de Opera P h i 1 i p p i abbat. de Bonne Esperance ,
Duaci 1621 fol. p. 737-739 en in de Vitae Sanct. der
Bollandisten T. I. p. 900 , 901.
Zie Sigebertus, de Script. Eccles. p. 166; Ed. Fabricii, p. 113;
Trithem. Chron. Hirsaoug. T. I. p. 210 en 480; de Script. Eccles. p.
354 p. 90; Ed. Fabricio; Hist. Later, de la France T. IX. p. 381,
382; Paquot, Menwires T. I. p. 70.

GURMAN (JAN DE) , Kapitein sneuvelde bij het beleg van
Amiens in 1597.
Zie B o r , Ned. Oorl. B. 34 bl. 64 v. s.

GURNEZ (JoANNEs ANToNnus) een geestelijke te Mechelen en Rector der school aldaar,, schreef,, behalve vele tragoedien ,
Vita & Martyrium S. Liberti , Malinatis , Mechliniensium
Principum Adonis et Elisae ; cum erudit. Dissertationibus.
Mechlinae 1639 40.
Laca , Bruxellense Suburbanum , cultu ac prodigiis Deiparae ,
a Normandorum temporibus cekbris. Bruxellae
1647 40. S a nd e r u s heeft dit werk geheel in zijne Brabantia illustrata opgenomen.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 564.

GURTLERUS (NrcoLAAs) , zoon van Nicolaas Gur t-
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1 e r us , koopman te Bazel en van A nn a M aria K ok , werd
den 8 December 1654 aldaar geboren. Na drie jaren zich op
het Gymnasium zijner geboortestad op de taalkunde , wijsbegeerte , meetkunst en vooral op de geschiedenis toegelegd , en
(1672) den graad van Lib. artium Mag. verworven te hebben , woonde hij de Godgeleerde lessen van J o h. R a d. W etstein, Joh. Zuingerus, Petrus Werenfels en Lucas
G e s 1 er u s bij , en verliet in 1676 de Hoogeschool, na het
verdedigen eener Disputatio de ordine actuum Decretorum Dei.
Hierop deed hij een wetenschappelijke reis door Frankrijk , en
begon, na zijne wederkomst te Bazel, privaat onderwijs in talen ,
geschiedenis en godgeleerdheid te geven , doch in 1685 werd
hij te Herborn als Hoogleeraar in de wijsbegeerte en welsprekendheid beroepen , welk ambt hij aanvaarde met eene Oratio
de 1/ato philosophiae in .Ecclesia Christiana, en verkreegin
het volgende jaar den titel van Doctor in de Godgeleerdheid ,
na het houden eener Disputatio de munere Christi regio. Niet
lang daarna werd hij tot Hoogleeraar in de Godgeleerdheid ,
bijzonder echter voor het onderwijs in de theoretische en praktische philosophie , naar iianau beroepen , waar hij door zijne
intreerede de migratione doctorum et scientiarum, en de door
hem uitgegevene schriften , ook in ons vaderland , zich zulk een
naam verwierf , dat er zelfs sprake was hem in 1691 te Groningen te beroepen. In 1696 werd hij op de eervolste voorwaarden tot gewoon Hoogleeraar te Bremen , benoemd en aanvaardde die betrekking met eene Oratio de adventu et habitatione
Jesu Christi iu plaga Breemensi , en toen hij zes jaren later
(1699) tot opvolger van Bij n a e u s te Deventer beroepen was ,
met eene Oratio de filio .Dei doctore et discipulo ab aeterno et
in tempore.
In 1705 beriepen hem Curatoren der Hoogeschool te Franeker,
na vergeefsche pogingen , om Were n f el s tot opvolger van den
naar Utrecht vertrokken R o ell te bekomen , gedaan te hebben.
Eerst weigerde hij , doch toen zij hem voor de tweedemaal den
leerstoel hadden aangeboden, aanvaardde hij dien en opende
den 6 Oct. 1707 zijne lessen met eene ()ratio de vita contemtoque statu lent Christi post ipsius introitunz in gloriam.
Hij stierf den 28 September 1711 "den lofnalatende van
niet alleen een braaf en godvruchtig maar ook een beschaafd
en wetenschappelijk man geweest te zijn". Hij liet bij zijne
vrouw An na Magdalena Baron vijf kinderen na.
Zijne schriften zijn :
Lexicon Lat. Gr. Germ. Gallicum. Basileae 1684 , 1715 8 0 .
Historia Templariorunz, ObservationibUs ecclesiasticis aucta.
Amst. 1691. 80. Ibid 1703 80.
Institutiones _Theologicae (editio auctior) Amst. 1694. 40.
Halae 1721. 40. (Notulis posthumis auctoris , & praefixa Oral.
fun. Jo Waieni , nee non Indice locupletissimo , auctior) Marpurgi 1732. 40. Cui adjecta Ma tt h. Martini Epitome S.
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Theologiae methodice disposita rocum Typico Propheticarum brevis Explicatio. Bremae 1798 40. Trai. ad Rhen. 1615. 4o.
Dialoqi .Eucharistici de eat ult. Paschatis Christi , Bremae
1699, 40.
Systema Theologiae Propheticae, Amst. 1701 40. Trai. ad
Rhen. 1724. 40.
Origines Mundi, Amst. 1708. 40.
Forma Sanorum Sermonum in usum Scholarum privatarum
Amst. 1709. 80. Ook met den titel : Synopsis Theol..Reformatae.
Dissertationes de J. Christ° in gloriam evecto fatisque populi,
ipsius, ex hist. & vaticiniis repetita. Franeq. 1711. 4.
Orationes inaugurales , Franeq. 1707. fol.
Praefationes ad Criticorum Sacrorum Opera in S. Script.
Vet. et N. Test. Editionis Francofurtanae , 1696 fol.
en ad Forbesii Opera 1703 fol.
Zonder zijn naam gaf hij uit :
Petit traite historique de l'e'lat des Ike,
en France
1685 , en
De, ensio Catechesis Heidelb.
Onafgewerkt bleef zijn geschrift Idea 'Doctrinae de Conscientia.
-

Zie J. van der Waeyen, Oratio funebris, voor: Guntler,
Institutionibus Mot. Halae 1721 ; Vriemoet, Athenae Frisiacae, p.
744, seqq. ; Miscell. Groning. T. I. T. IV ; Bibliotheca Bremensis, Fasc.
V. p. 145 ; Buddeus, Isagog. T. I. p. 419 ; Bibliotheque raisonne,
T. IX. p. 78; Rab us, Boekzaal van Europa , D. XIX. bl. 719 volgg.;
Glasius, Godgel. Nederl. o. h. w.; Niceron, .111-emoires , T. XXI. p.
20/. suiv. p. 386. suiv.

GURTLERUS (NIcoLAAs), zoon van den voorgaanden
schreef eene Praefatio v6Or de Institutiones Theologicae (Halae
1721) van zijn vader.
Zie Vriemoet, Athenae Frisiac. p. 748.

GUSSENKLO (RoBERT), Luitenant-Kolonel , Ridder der
Militaire Willemsorde 4e Kl. , stierf te Utrecht den 22 Febr.
1859.
GUTSENIE , een deelgenoot van het Verbond der Edelen,
nopens wien niets bekend is.
Zie Te Water, Verbond der Edelen D. II bl. 434.

G USSET (JA.cos) een Hollandsch geneesheer in de XVII
eeuw over wien E y s s o n (R u d ol
oratio de vita et marte
J. G us sett e. Gron. 1705 4°.
Zie Bibliographie Biographique par E. M. Oettinger p. 687.

GUTBERLETH (HENDRIK) , in 1592 te Hirschfeld geboren , werd Rector aan de Latijnsche school te Dillenburg ,
Hoogleeraar in de wijsbegeerte en Rector te Herborn , Rector
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te Hammon en eindelijk Rector en Hoogleeraar te Deventer ,
tvaar hij in Maart 1635 stierf.
Hij gaf uit
Vindicatio aliquot Disputationum nonnulli8 Schediasmatibus
M. C a p a r i s F i n c k i i in 8chola Giessensi Professoris , oppositarum. Herbornae Nassov. Anno 1610.
Pathologia , hoc, est , Doctrina de humanis affectibus Physia
et Ethice tractata , Ibid. Anno 1615.
Physicae , hoc eest naturalis Philosop hiae compendiosa institutio , edit. 2a. Ibid. 1623.
Ethicae liberunus edit. 2a. _Ibid. 1630.
Na zijn dood verscheen zijne Chronologia te Amsterdam
1639 door Henricus Laurentius uitgegeven.
Zie Rev i i , Daventr. illustr. p. 608 , 699 ; S e x e, Onom. lit. ; Biogr.
Univers T. XIX. p. 236 ; Aanhangsel op N i e u w e n h u i s Woordenb. van
Kunst. en Wetens. 1). III bl. 269.

GUTBEREETH (ToBIA.$) , (de oude) werd in 1609 geboren te Hessen-Cassel , moest , nadat zijne ouders door de
Kroaten vermoord waren , uit zijn vaderland vlugten en vond
bescherming bij zijnen , boven genoemden , oom te Deventer,
die hem in de letteren opleidde. Zijn studien volbragt hij te
Leiden en Groningen en werd , nadat hij het jaar 1625 te
Bremen had doorgebragt , in 1627 Conrector te Dokkum en
twee jaren later Rector , als opvolger van H e n. U b. S c h on i n g (in 1618 de uitgever van v. Munster's Spookenboek). Vervolgens werd hij Conrector te Leeuwarden , in welke
betrekking hij curatoren zoo goed voldeed , dat hij zijn traktement in 1643 met f 100.— verhoogd zag en in 1652 opvolger van Col de werd als Rector. Volgens getuigenis van
een leerling als Camp. V it ri n g a heeft de school onder
zijne leiding bijzonder gebloeid. Hij stierf in 1662 en liet
vele latijnsche verzen na , welke zijn zoon Werner in 1667
uitgaf onder de titel van 1'. G. PoOnzata pleraque posthuma,
met eene opdragt aan aanzienlijke vrienden , welke een levensschets bevat. Behalve deze had hij bij zijne gade A nn a S p r o n g
nog een zoon , B r o n g e r. Beide hebben ook in de letterkundige wereld naam gemaakt.
Een merkwaardig Album van T o b. G u t b e r 1 e t h , van
1624 tot 1655 , voorzien van ruirn 60 inschriften van geleerden , waaronder uitstekende personen , bezit Jhr. F. A. Ri dd e r van Rapp a rd te 's Hage , die het beschreef in zijn
Overzigt eener verzameling van A lb a Am i c o r u m, in de
Werken der Maats. van Letterkunde te Leiden.
Volgens mededeeliug van onzen medewerker W. Eekhoff, met verwijzing naar d e VV al, °ratio de claris Frisiae jurisconsultis , p. 188 ; Boot,
de historia Gymnasii Leocardiensis , p. 26.

GU TBERLETH (ToBus) , (de jonge) zoon van W ern e r
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Gut b e r 1 e t h , advokaat bij het Hof van Friesland , kleinzoon
van den voorgaanden , werd te Leeuwarden , in 1675 geboren ,
legde zich eerst op de letteren , onder P e r i z o n i u s en Coetier,
en vervolgens op de regten toe , en verkreeg den doctoralen titel ,
na het verdedigen eener Disputatio ad Leg. 1. §. 6. 7. 8. 9. D. de
censib. , den 28 Junij 1697 , na kort te voren tot Bibliothecaris benoemd te zijn. Hij stierf den 8 Jan. 1703 , bij zijne
vrouw Hildegonda Cunira Lomars, met welke hij in
1696 gehuwd was , en die in 1742 stierf, eene dochter, Titi a
Johanna, in 1748 overleden , nalatende. Zijn portret is uitgegeven voor een zijner geschriften.
Gutberleth was een uitstekend letterkundige , blijkens
zijne :
Animadversions Philologicae in antiquam Inscriptionem Graecam Smyrnae repertam , Franeq. 1699 kl. 8°. editio secunda ,
pluribus in locis aucta et nummorum ectypis ornata ,
Franeq.
1704 kl. 8°.
Coniectanea in Monumentum .Heriae Thisbes Monodiariae et
Titi Claudii Glaphyri Choraulae ; cum fig. aeneis. Franeq. 1704
kl. 8°.
Dissertatio philol. de Mysteriis Deorum cabirorwn.
Franeq.
1695 ; editio altera manu Auctoris plurimis in locis aucta et
emendata. Franeq. 1703 kl. 8 0 .
De &Xis Martis Sacerdotibus aped Romanos , Liber Singularis , cum figuris aeneis Franeq. 1704 kl. 8°.
Middelb. 1689 4°.
Tijd- Tresoor van .Kerk- en Weereld Historic.
Ook gaf hij uit
C. A. R u p e r t i Observationes ad Hist. Universalis Synodin Besoldi minorem , c. Observationibus
Gutberlethi,
Franeq. 1698 8 0.
A e g. M e n a g i i efuris civilis Jimoenitates. Edit. 4e , cum
Praefat. Gutberlethi , Franeq. 1700 8°.
Simon Abbes Gabbema, Verhaal van de stad Leeuwaarden , met opdragt en voorberigt van G. Franek. 1701 ,
40. lietzelfde boek werd twee jaren daarna uitgegeven onder den titel van : S. A. G. Historic van Friesland , Gouda
1 703 4°.
Simon A.bbes Gabbema, Nederlandse Watervloeden , met
aanteekeningen van T. Gutb erica , Gouda 1700, kl. 80. ,
Ald.176980
Gasp. Scioppii Grammatica Philosophica Annotationibus
suis locis insertis , et lectione intricata restituta , atque ita
Scholarun usui destinata a. T. Gutberleto, Franeq. 1704 80.
Zie Vriemoet, Athenae Frisiame, p. 891 ; Biogr. Univ. T. XIV
p. 236 ; Aanhangsel op Nieuvrenhuis, Woordenb. van Kunst. en
Wetens. D. III bl. 269 ; R a b u s , Boekzaal van Europa , D. XI bl.
147 volgg.; Brouckhusii, Poem. p. 224; Arrenberg, Naamregister o. h. w. ; de W al, °ratio de claris Frisiae jurisconsultis p. 190;
Halbertsma, Hulde aan Gysbert Japiks, D. II. bl. 390.
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GUTTE (JoEs VAN), schilder en beeldsnijder in Vlaanderen
in de 2e helft der XVe eeuw.
Zie K r a m m , Levens en Werken der Holl. en Vlaamsche Schilders
D. III bi. 614.

GUTTERSWIJK (ALEin vAN) , Vrouwe van Culenborg,
Weerd enz., overleed den 3 Junij 1448. Zij had bij testament
besproken aan de zusteren van Mariencroon een huffs binnen
Culenborg "omme daer uit te doen keeren elke Hoogtijd
over Maaltijd vier mingelen wijn."
Een gedeelte van haar grafsteen , waarop haar wapen met
dat van Culenborg is uitgehouwen , was nog in 1570 aanwezig.
Zie V o e t van Oudheusden, Beschrijv. van Culenburg

bl. 90.

GUTTERSWIJK (EvERT vAN) , een Edelman uit de eerste helft der 15 eeuw , op de grenzen van Overijssel , later
graaf van Bentheim , viel in November 1417 bij Oostmarsum
in Trenthe , en rigtte daar met rooven en branden zulk eene
groote verwoesting aan , dat de Utrechtsche bisschop Fred er i k van B 1 a n k e n stein zich op hem moest gaan wreken.
Zie van der Chijs, de Munten i der Heeren en Sleden van Overijssel
bl. 80.
GUTZLAFF (KAREL FREDERIK AUGUST) werd den 8sten
Julij 1803 geboren te Pyritz , eene kleine stad in PruissischPommeren. Zijne ouders , geringe doch brave lieden , leidden
hem voor een handwerk op , doch de knaap liet reeds vroeg
eene groote zucht blijken om zich aan het werk der evangeliebediening toe te wijden. De middelen , om hem daarin genoegen
te geven , ontbraken , tot dat de K oning van Pruissen , met
wien hij , in 1820 , door eene bijzondere leiding der Voorzienigheid , to Stettin in aanraking kwam , zich zijner aantrok
en hem aan de leiding van den god vruchtigen Janicke,
die aan het hoofd van het zendeling-instituut te Berlijn
stond vertrouwde. Na cenige jaren hier met ijver zijne studien
voortgezet te hebben vertrok hij in 1823 naar Rotterdam , om
zich verder als kweekeling van het Nederlandsche ZendelingGenootschap te bekwamen.
In Junij 1826 te 's Hage geordend, vertrok hij in September van dat jaar naar Oost-Indie , voorloopig tot de tending
onder de Batta's op Sumatra bestemd. Te Batavia gekomen ,
werd hij aldaar door den Engelschen zendeling M e d h u r s t
tot den zendelingsarbeid onder de Chinezen ingeleid , omdat
de toen uitgebroken oorlog op Sumatra zijn eerste plan in
duigen deed vallen. In 1827 en het eerste gedeelte van 1828
hield bij zich te Singapore en op Riouw op , zich met het prediken van het evangelie , en het aanleeren der Chineesche taal
onledig houdende.
Eer dat hij zijne groote taak in het Hemelsche rijk aan-
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vaardde. had hij , om des te beter te slagen , zich in een der
Chineesche stammen , dien van Kwo , doen opnemen en de
Chineesche kleederdragt aangenomen. Van het hulpgenootschap
te Batavia ontving hij vergunning tot het doen eener zendelingsreis , in Augustus 1828 , naar het vaste land van Indio ,
van welke reize een lezenswaardig verhaal in de Maandberigten van het Nederlandsche Zendelinggenootschap is opgenomen. Hij had zich voorloopig het koningrijk Siam tot werkkring gekozen , in welks hoofdstad Bancock hij zich vestigde.
Daar trad hij ook als geneesheer op, waartoe hij zich door
eigene oefening had in staat gesteld , en waardoor hij , om niet
geneesmiddelen uitdeelende , velen tot zich trok en in de gelegenheid, was om - ook als medicijnmeester der ziel op te treden. Bij vele werkzaamheden en moeite zette hij ook bier zijne
taalstudien met ijver voort en voltooide hij de vertaling van
het Nieuwe Testament en van de meeste historische boeken
des Ouden Verbonds in het Siameesch.
Te Malakka verblijf houdende , begaf hij er zich in den echt
met Mary Newell, eene vrouw zijner waardig , die aan buitengewone vrouwelijke begaafdheden eenen vurigen ijver paarde
voor de zaak aan welke haar echtgenoot zijn leven gewijd had.
Niet Lang mogt hij haar bezitten , daar zij hem reeds in het
begin van 1831 ontviel , na hem tweelingen hebben geschonken. Thans was het gewigtige tijdstip zijns sevens gekomen en in Junij van laatstgenoemd jaar ging hij , na een driejarig verblijf te Siam , als tweede stuurman scheep aan boord
eener Chineesche pink.
Na enkele plaatsen te hebben aangedaan , bereikte hij in
September 1831 Tien-Chin , waar hij zich eenigen tijd als doctor en leeraar ophield , waarna hij op verschillende plaatsen als
zendeling zijnen arbeid van het Chineesche rijk voortzette. Wij
kunnen hem van plaats tot plaats niet volgen en niet in bijzonderheden treden van hetgeen door hem verrigt is , soms op
gevaar of van zijn leven te verliezen , ter uitbreiding van het
koningrijk zijns Goddelijken Meesters. Waar hij kwam vond
hij hasten begeerig naar het woord dat door hem werd verkondigd , maar waar hij de voet ook zette , overal vond hij
ook vijanden van hetgeen door hem word geleerd , en talrijke
bezwaren , die anderen , met minder geestkracht , moed en ijver
bezield , spoedig zouden hebben doen terug deinzen. Deze waren echter niet in staat om G ii t z 1 a f f te doen verslappen in
het aangevangen werk en geene moedeloosheid greep hem aan ,
waar hij meende te moeten werken terwip het daq is.
In zijne tweede gade , mejufvrouw Wan stall, eene Engelsche vrouw , met wie hij omstreeks 1834 te Malakka in het
huwelijk was getreden , vond hij iemand die in ijver voor de
zaak van de bekeering der Heidenen zijne overledene echtgenoote op zijde streefde; loch ook deze moest hij later verliezen , even als de tweelingen uit zijn vorig huwelijk.
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In 1837 bezocht G ii tzlaff Japan , doch toen hij Jeddo ,
de hoofdstad naderde , was hij verpligt onverrigter zake terug
te keeren , wilde hij zijn leven niet verliezen. Te Macao en te
Canton , waar hij zich veelal ophield , teruggekeerd , ging hij
voort met zijnen arbeid ter bekeering der Heidenen en met
het schrijven van werken , die ook daartoe moesten medewerken.
Na het sluiten van den vrede tusschen Engeland en China
in 1842 , bij welke onderhandelingen G ii t zla ff tot tolk gebruikt werd , was hij door het Engelsche Gouvernement tot
Chineesch Secretaris der Engelsche Ambassade aangesteld. Als
zoodanig was hem meer dan vroeger de gelegenheid aangeboden om voor het Godsrijk werkzaam te zijn , zonder daarom
zijne pligt als ambtenaar te vergeten. Allerwege in het beschaafde
Europa vond zijn edel en rusteloos streven toen bewondering
en belangstelling. Ook ons vaderland bleef niet achter , om
den vreemdeling , die het als jongeling opwassen en vormen
zag voor de veel omvattende taak , die hij zich zelven vrijwillig
had opgelegd , de hulde der erkentelijkheid te brengen. De
senaat der Groningsche hoogeschool benoemde hem in Mei
1843 honoris mesa tot doctor in de godgeleerdheid , en de
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden , bood
hem in 1850 het lidmaatschap aan. Maar te midden van de
goedkeuring der wereld , soms vermengd met de bespotting ,
belastering en verguizing van de vijanden des lichts , vergat
G ii tzlaff niet dat hij zendeling was , en bleef hij alleen roemen in bet kruis van zijnen Heer.
Na bet sluiten van den bovengenoemden vrede had hij zich
te Victoria , de nieuw aangelegde Engelsche stad , op het eiland Hong-Kong, bij dien vrede aan Engeland afgestaan , gevestigd. Daar wijdde hij zich bepaaldelijk aan de armen , en
had het genoegen de groote zaak van China's bekeering weldra ook aan andere zendelingen opgedragen te zien , waardoor
hij nogtans niet in zijnen ijver en werkzaamheid vertraagde.
Neen , toen in 1845 de Chinesche Keizer Taou-Kwang verlof had gegeven tot aanneming van het Christendom en zulks
door andere gunstige bepalingen had vergezeld doen gaan , toen
zag hij niet alleen zijn vurig verlangen bekroond , maar ging
hij voort met arbeiden , totdat hij in October 1846 schrijven
kon : "het Evangelie baant zich hier met kracht eenen weg en
overal waar het gepredikt wordt vindt het ingang."
Maar hij moest ook schrijven : "alles is nog in zijne kin dsheid ; er is nog niets gedaan , dat aanmerking verdient." Krachtiger nog , zoo mogelijk , moest er gewerkt worden , om het
Evangelie te verkondigen en den Bijbel te brengen in de huizen en harten van millioenen Heidenen. Om dat doel te bereiken moesten de handen worden in een geslagen ; daartoe
had hij de hulp noodig niet alleen van enkele zendelingen of
van een genootschap , maar van alle Christenen in Europa.
En om die hulp te vragen voor het groote werk , waaraan hij

57 3
nu reeds twee en twintig jaren onder afwisselenden zegen gearbeid had , ontzag de groote man eene reize naar Europa niet.
Op het einde van 1849 kwam hij er aan , werd er met den
eernaam van den Apostel van China begroet , waar hij optrad
door duizenden bewonderd en waar hij opwekte tot hulp met
een vuur dat alles moest verteren , door velen krachtig ondersteund , maar ook door velen miskend en door anderen gewantrouwd. En terwijl de edele man niet ophield hier en elders
de bekeerings-zaak der Chinezen aan te bevelen en ingang te
doen vinden , waren zijne vijanden na zijn vertrek uit China
er op uit om hem lagers te leggen. De medebroeder in China
in wien hij vertrouwen had gesteld , rnisbruikte dat op schandelijke wijzen en zocht hen op allerlei wijzen te benadeelen. Hierdoor nerd het vertrouwen geschokt , de onderlinge liefde en
zamenwerking verwoest. Van dat alles reeds hier verwittigd ,
keerde hij in 1850 naar China terug , om weder te vereenigen
wat verbroken was, maar de vijandschap rustte niet, en overal
vervolgden hem smaad en laster. Door talrijke ligchaams aandoeningen verzwakt , uitgeput door eenen onuitdoofbaren ijver,
lag het verdriet de laatste hand aan de slooping van zijn
krachtig gestel en vurigen geest , en met een gebroken hart
bezweek hij den 9den Augustus 1851 , te Victoria, vol geloof,
vol liefde en vol eenvoudigen , reinen en edelen zin.
"Wij willen het gaarne bekennen ," zegt de hoogleeraar H.
C. Millies, "ook na bet langdurigst en onpartijdigst onderzoek , kunnen wij van G ii tzlaff niet zonder hooge ingenomenheid spreken. Hoe lang wij hem persoonlijk of schriftelijk mogten leeren kennen aanvankelijk , wij belijden bet, met eenig
vooroordeel , later ook vaak met twijfeling of opgewekt wantrouwen , steeds is onze achting voor hem toegenomen. Zelden
zagen wij zoo vele Christelijke deugden in heerlijker , Dimmer
die deugden in liefelijker gedaante. Boven alles blonk zijn geloof uit , een geloof dat Bergen kon verzetten , dat met hart
en ziel , gansch in hem en vurig leefde in de gemeenschap met
zijnen Heer , steeds ademde door het gebed , tot rustelooze
werkzaamheid voor Christus werd gedreven." Die lofspraak op
hem over dat Been , waarop het het allereerst en allermeest aankomt , nemen wij bier gaarne over en verwijzen voorts naar de
verdere uitweiding in zijnen lof, die genoemde hoogleeraar, in
de hieronder aangehaalde bron , gemeend heeft aan den in
zijn stand eenigen te hebben moeten brengen.
Wij hebben het reeds gezegd dat G u tzlaff bij al zijn werk
veel heeft geschreven. In verschillende Europesche en Aziatische talen zijn 's mans geschriften , meerendeels in de Engelen Hoogduitsche talen opgesteld en oorspronkelijk uitgegeven,
overgezet. De heer Millies, die de voornaamste opgeeft , naar
welks mededeeling wij verwijzen , acht het evenwel niet mogelijk eene volledige opgave er van te doen. Die, welke in bet
Hollandsch vertaald , het licht zien , zijn de volgende:
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Smeekschrift ten behoeve der Heidenen en Mahomedanen , gerigt aan alle Christenen van Nederland, Amst. 1826. 8°.
Geschiedenis der uitbreiding van Christus Koningrijk op aarde ,
Rott. 1828. 80. 2 deelen.
Verslag van een driejarig verbliji in Siam , en van eene reis
Tangs de kust van China naar Mantschou-Tartaride. Naar het
Engelsch , met een levensberigt des schrijvers , Rott. 1834. gr. 8 .
langs de kusten van China en bezoek op Coreca en de
Loo-choo-eilanden, in 1832 en 1833, Uit het Engelsch , Rott.
1836. gr. 8°. met 1 pl. en 1 kaart.
Aan mijne mede-Christenen in Nederland ; ofscheidswoord van
Dr. K. Gutzlaff, Amst. 1850. 80.
Milne reis van China naar Engeland en door de verschilknde landen van Europa , in 1849 en 1850 in het belang der
evangelie-verkondiging in China , uit het Hoogduitsch door J.
Oudijk van Putten, Rott. 1851. 8°.
Zie Erdbrialc, Giitzlaff, de Apostel der Chinezen, in zijn leven
en zijne wericzaamheid gesehetst, Rott. 1850. 80. ; Hofstede de
Groot, de Zending in China , volgens 't geen Dr. K. Giitzlaff den
13 April 1850 daarvan te Groningen mededeelde , Grou. 1850. go. ;
Over Giitzlaf f, bij de treurmare van zijnen flood , Gron.Dezlfd,
1852 80.; H. C. Millies, levensberigt van Dr. Karl Friedrich
August. Gutzlaff, in de Hand. der jaarl. very. van de Maatseh.
der Nederl. letter. te Leiden , Levensberiyten bl. 44-71.

GUIOT (JEAN), werd den 5 Mei 1710 in de valleijen van
Piemont geboren , en starnde of van de Waldenzen , zoo eerbiedwaardig, door den ouderdom van hunnen afkomst, eenvoudigheid hunner zeden en getrouwheid aan hunne belijdenis.
Zijn vader bewoonde de vallei van Pragelas, en bekleedde er
het notarisainbt. Hij was hemiddeld en genoot het vertrouwen
zijner medeburgers. Deze vallei was in 1685 ondcr de heerschappij van Frankrijk en deelde in de gevolgen der herroeping van het van edict van Nantes. In 1713, tengevolge van
den vrede van Utrecht , teruggekeerd onder de magi van de
Hertogen van Savoye, hare oude rneesters , genoot zij eenigen
tijd rust en vrijheid van geweten. Maar in 1728 vervolgde de
Roomsche geestelijkheid hare bewoners op zulk een wijze, dat
800 hunner, wetende dat zij geen regt hadden op de voorregten in 1694 aan de overige valleijen gesehonken , en dus
geen regt op eenige bescherming, besloten in 1730 naar
Zwitserland de wijk te nemen. Tot dat getal behoorde de
vader van J e an G u i o t. Hij had reeds twee zijner zonen
naar Geneve gezonden , den oudsten orn er de chirurgie te
leeren , den tweeden om in de godgeleerdheid te studeren.
De eene helft deter 800 vlugtelingen vestigden zich in Zwitserland , de andere in Holland. Onder de laatsten was onze
J e an Guiot, die in het Staten-Collegie te Leyden en in
1739 als proponent werd aangenomen. In 1744 werd hij te
Arnhem beroepen , en gaf zoo veel genoegen en was zoo be-
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mind dat de Regering zijne wedde vermeerderde. In 1747
sloeg hij het beroep van adjunct-prediker te Amsterdam af,
doch nam dat van Rotterdam aan , waar hij den 22 October van dat jaar werd bevestigd. Eene ongesteldheid noopte
hem twee jaren later naar Geneve te reizen. Teruggekeerd
bleef hij , schoon zwak , zijne dienst waarnemen tot 1777
toen hij door eene beroerte getroffen , zijn emeritaat nam.
Hij stierf den 5 Mei van dat jaar. Zijn opvolger de 1 a
S a u s s a y e gaf in zijn Intree-rede deze getuigenis van hem:
"11 est peu d'emplois qui demandent autant de dons que
le Ministere Evangelique. Clue n'exige t-on pas de celni qui
en est revetu ! On veut qu'il ait de l'etendue et de la justesse
dans l'esprit , de in fermete et de la douceur dans le caraetere. Dans sa fagot] de penser , on veut une liberte honnete
et genereuse , qui l'affranchisse de l'esclavage honteux du prejugs, et dans son ame cette elevation de sentiment, qui ne
permet pas qu'on se regrade , soit par les bassesses de l'adulation , soit par les petitesses de l'orgueil , ou les pretentions
pueriles de la vanite. — Ces qualites ne suffisent point encore.
Il faut y ajouter toutes celles qui sont le fruit de l'etude et
de l'experience , le savoir,, la connoissance des hommes , l'intelligence et la dexterite dans les affaires. — Cependant tous
ces divers genres de merite , le pasteur auquel nous succedons ,
les reunit dans un degre peu commun.
Si je vous entretenois de l'nniversalite de ses connoissances , de la solidite de son jugement, de cet art si difficile et
qui semble lui appartenir en propre de rendre avec clarte et
interet, ce qu'une imagination heureuse concoit avec facilite:
Si je vous montrois dans sa personne i'accord si rare de la
simplicite et de la profondeur , de l'erudition et du goilt , je
tracerois un eloge veritable, mais je manquerois aux bienseances que ce lieu m'impose. Clue les Orateurs du Siecle fassent le panegyrique des talens , la severite de notre Ministere
nous interdit toutes les louanges dont 1' homme est l'unique
objet. Celebrons dans les serviteurs de Dieu , non pas les
dons qui les distinguent, mais l'usage qu'ils en font , l'orsqu'ils les consacrent a la .Gloire de celui qui en est l'auteur
et la source. — C'est par cet endroit sur-tout , que le veritable pasteur dont nous parlons , s'est rendu recommendable
a cette Eglise. Dans ses travaux , it a consulte les besoins du
troupeau , et n'a rien donne h sa propre gloire. La Charite
gui edifice lui a dicte ses devoirs et la maniere de les remplir.
(duel homme plus modeste dans le commerce de in vie !
loin d'avoir dans la societe ce ton decisif , que son experience
et ses lumieres auroient pu l'autoriser a prendre, vous diriez
qu'il ne cherche qu'a s'instruire lui-meme; et l'on ne s'appercoit de sa superiorite que par le talent qu'il a de se proportionner aux diverses capacites. —
Na zijn dood verschenen:
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Sermons sur divers 7'extes de l'Ecriture sainte,
Rotterdam
1771 3 t. gr. 80. met zijn portret door H o u b r a k en naar
la Croix.
Achter dezen bundel zijn Six sermons sur la Guerre, die
in het Nederduitsch overgezet en in 1787 te Amsterd. in gr.
80. onder den titel van Leerredenen over den oorlog zijn in het
licht gekomen.
Zie preface de L'Editeur voor

de Sermons.

GUY bijgenaamd de Colloinedo , Bisschop van Kamerijk (1297)
werd door Paus Clemens V tot Aartsbisschop van Salerno
in Italie verheven. Hij was zeer ervaren ie de godgeleerdheid
en schreef:
Dialogus de VII Sacramentis.
Sermones.
Zie Ainnales Cameracenses; F o p p e n s , Bibl. Belg. T. I. p. 387;
Sammarthanos, Galilee Christ. T. I. p. 241; Joh. Carpentarins, Historia Camerae. p. 384 ; V a l e r i u s Andreas, Bibl. Belg.
i. v.; Sweertii,
Belg. i. v . Fabricius , Bibl. Mediae et in .fim , Latin
T. VI. p. 380 ; Katholyk .Meyerysch Memorieboek ,
bl. 52 ; Van Gils
en Coppens, Nieuwe Beschrijv. van het Bisdom van 's Herlogenb.
D.. I. bi. 102.

GUY III van Auvergne, ook wel van Bologne genoemd ,
eerst bisschop van Teurane , later (1324) door Paus J o an n e s
XXII tot bisschop van Kamerijk benoemd. Hij vergunde 1328
aan de abdij van Tongerloo de oprigting eener afzonderlijke
bidplaats voor de ingezetenen van het dorp Tongerloo , buiten
den omvang der abdij. Hij leefde nog den 16 September
1334 , toen hij aan de kerk der H. Dyrnpna te Geel een aflaat van veertig dagen schonk.
Zie Foppens, Hist. Ep. Sylv. p. 216; Craywinkel, Leven van
bl.
C. XXIV. 293, Katholyk Meyerysch Memorieboek
52 ; van G i 1 s en Coppens, .Nieuwe Beschrijv. van het Bisdom van
s' Hertogenb. D. I. bl. 103.
de II. Dympna

GUY VI, was van 1342-48 bisschop van Kamerijk. In
dat jaar deed hij afstand , wij1 hij zijne eigene onderdanen
niet tot rust en getrouwheid kon brengen. Hij had in 1343
de overgaaf der Kluis van Groenendaal bij Brussel aan
J o a n n e s van R e y s b r o e c k en zijne gezellen bekrachtigd.
Deze stichtten bij dezelve eene kapel , die den 19 Maart 1344
door Matthias, bisschop van Trebizonde en suffragaan. van
Kamerijk werd gewijd.
Zie Wiehmans, Brab. Mar. Lib. III. C. 46. p. 803, 804 ; Levens
D. IV. bl. 464 ; Meyerysch Catholyk Memorieboek
bl. 53 ; van G i 1 s en Coppens, Nieuwe Beschrijv. van het Bisdom

der voorn. Heijl.

van 's Hertogenb. D.

I. bi. 105.

GUY, bijgenaamd van A venne of van Henegouwen,
broeder van J an II Graaf van Holland , schatmeester der
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LuiItsche kerk. Hij volgde in 1301 Guilielmus II als bisschop van Utrecht op. Hij bekrachtigde in 1307 het door den.
H.eer van Naaldwijk in die plaats gestichte Collegie van Kanunniken; woonde in 1311 het vijftiende algemeene Concilie
dat te Vienne in Frankrijk werd gehouden , bij.
Bij 'die gelegenheid hood Paus Clemens V hem , op aanzoek van den Koning van Frankrijk, de waardigheid van Kardinaal aan , waarvoor hij echter bedankte. In zijn afwezen ,
ontstond er in zijn bisdom een oproer , dat nogtans door hem
bij zijne terugkomst werd gestild. Hij stierf den 29 Mei 1317
schielijk en onverwacht. Men roemt zijne voorzigtigheid en
beleid , ootrnoed en eenvoudige levenswijs. Volgens Fab rici u s worden zijne kerkelijke verordeningen van 1310 in de
Bibliotheek der Leidsche Hoogeschool bewaard.
Zie Fabri eii, Bibl. Med. ac. infim. aetatis T. VI. p. 397; Miraei, Dipl. T. I. p. 321; Bat Sacra. T. I. p. 174, 177 ; .Matthaei,
Anal. T. V. p. 868 Chronicon; Joh. de Beka, p. 90; van Gils,
Katholyk Meyerysch Memorieboek
bl, 72; van Gils en Coppens,
Nieuwe Beschrijv. van 's Hertogenb.
D. I. bl. 137, 138 ; Brandt,
Hist. der Ref. D. I. bl. 26 ; van der C h ij s , de Munten der ,Heeren
en steden van Overijssel bl. 54 ; Dez. de Munten der Bisschoppen van
de Heerlijkheid _en de &ad van Utrecht
bl. 93.

GUY VAN DAMPIERRE (Graaf), Margareth a, dochter
van Graaf B o u d e w ij n den IX van Vlaanderen , die , Konstantinopel bemagtigd hebbende, in 1204 tot Grieksch Keizer
gekroond werd , doch het volgend jaar overleed , huwde in
1212 met Rochar d, Heer van Avenues, bij wien zij twee
zonen , J a n en B o u d e w ij n, had. Toen dit huwelijk in 1215 ,
in de vierde Lateraansche Kerkvergadering was onwettig verklaard, wijl pans Inn ocen tius III oordeelde, dat R och ard
M a r h a r e t h a te to in den bloede bestond , hertrouwde zij in
1218 met Willem van Dampierre en St. Dezier, een
onbemiddeld edelman , die haar drie zonen , W ill e m, Guy
en Jan , schonk. Nadat zij , in 1244, tot Gravin van Vlaanderen was verheven , toonde zij zich genegen aan hare zonen
van het tweede bed het aanzienlijkste deel barer nalatenschap
toe te voegen. Daaruit ontstond groote twist tusschen de broeders. De r'broeders van Damp i.e r r e ontzagen zich niet de
zonen van Rochard ba8taarden te noemen , 't welk Jan van
Avennes , de oudste dezer zonen , niet slechts ernstig tegen 7
sprak,mhijbewdzlfs,atchonbrd,als
oudste zoon der Gravin , voor alle zijne broeders , tot de opvolging in 't G raafschap van Vlaanderen geregtigd was , en
schroomde niet in 1246 zijne moeder den oorlog te verklaren.
Doch in hooimaand van hetzelfde jaar werd er, door tusschenkomst van Lodelijk XI , Koning van Frankrijk , een verdrag
getroffen , volgens hetwelk Vlaanderen aan Willem v a n D a mpi err e en Henegouwen aan Jan v an A vennes werd toegewezen , mits dat Willem aan Gu y en J an zijne broe37
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ders , en Jan v a n Ave n n e s aan B o u d e w ij n, een behoorlijk
aandeel in deze twee Graafschappen afstond. Toen Koning
W i l l em de II , Graaf van Holland , in 1252 de Zeeuwsche
eilanden bewester ,Schelde niet van M a r g a r e t h a wilde komen verheffen , ontstond er oorlog tusschen de Hollanders en
Vlamingers , welke laatste , onder Guy van Dampierre,
bij Westkapellen , door F 1 o r i s , 's Konings broeder , werden
verslagen. Een groot gedeelte en onder anderen Graaf G u y
werden gevangen genomen. Deze laatste werd in 1255 , tegen
betaling van een groot losgeld , geslaakt. Hij die sedert met
zijne moeder als Graaf van Vlaanderen , regeerde , sloot met
Floris, die na Willem's dood , met den titel van Voogd ,
Holland bestuurde een verbond.
In 1386 werd Guy door de Zeeuwsche Edelen bewogen
een inval inWalcheren te doen en Middelburg te belegeren ,
doch toen bij vernam dat zijn schoonzoon Floris V, die
volgens overeenkomst van 1266 met zijne dochter Ma rg ar et h a gehuwd was , met een welbemande vloot voor Zierikzee
was genaderd met het plan om naar Walcheren over te steken ,
en Middelburg te ontzetten , verzocht hij , beducht voor die
magt , J a n 11, Hertog van Brabant , tusschen te treden en
Graaf Floris van den togt naar Walcheren te doen afzien.
Dit gelukte. De Vlamingen verlieten Walcheren en Graaf
Floris dankte zijn leger at% Zelfs haalde de Hertog dezen
over om , in persoon naar Biervliet te komen en aldaar een
mondgesprek met Graaf G u y te houden zich verbindende
om hem derwaarts te geleiden en in veiligheid wederom op
eigen bodexn te leveren. Floris echter beklaagde zich dat
hij den Hertog te veel had vertrouwd. Naauwelijks had hij te
Biervliet voet aan land gezet, of Guy deed hem opligten en
in hechtenis stellen. De Hertog , die waarlijk onkundig van
het voornemen des Vlaamschen Graafs schijnt geweest te zijn,
toonde zich ten hoogste begaan met Graaf Fl o r i s en pogde
G u y te bewegen om hem onder borgtogt te ontslaan , 't welk
plat uit geweigerd werd , ten ware hij zelf, tot s' Graven wederkomst toe , gevangen wilde blijven , waartoe hij , eindelijk
ongaarne besloot. Na den moord van Graaf Floris V , lokte
olferd van Borselen de Vlamingen wederom in Walcheren. Wederom sloeg Guy het beleg voor Middelburg,
dat hij echter kort daarna weder opbrak, In 1303 werd hij
in een veldslag tegen de Franschen gevangen genomen , Hij
overleed in zijne gevangenschap den 7 April 1304 in den ouderdom van meer dan 80 jaren. Hij was gehuwd 1 met Meha u 1 t
van Bethunes en 2 met Isabelle van Luxemburg.
Zijn zoon Robert volgde hem op.
Zie L. A. Warnkoenig, Hisloire de la Flandre et de ses institutions Brux. 1835 2 vol. 8 0 . ; lironyk van Vlaenderen van 580
tot 1467
Gent, 1839, 2 d. 8; (uitgegeven door de Maats. der Pl. Bibliophilen door
P C. Serrure en Ph. Blommaert); .Rer. Flandrie. Tom. I. any.
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tore J. Meyero. Brugis 1843; Jac. Meyerus, Annales rer. _Flandric. Libri XVII. Antv. 1561. fol.; Pierre d'Oudegherst, Les
Chroniques et Annales de Flandre, Anvers. 1571. 80. ; publies par Lesbroussart, Gand. 1789. 2 vol ; Annales de Flandres par Emanuel
Sueyro, Senor de Poorde , Antv. 1624. 2 T. in fol; Chronique de
Flandres — nouvellement mise en lumiere par
Denis Sauvage,
Lyon 1562 in fol; Nic. Despars, Chronyke van den lande ende
graefscepe van Vlaenderen , uitgegeven door
S. de Jon ghe, Brugge
1839 4 d. in 80. De rebus Flandriae memorabilibus liber singularis ,
per J. Marchantium, Antv. 1567 in -18. ; Did° die excellente cronike
van Flaenderen , Antw. by Willem Vosterman; Chronyke van Vlaenderee , uyt de vermaerste ende uytmuntenste oude schriften , opgeheldert
door N. D. en F.R. (Vernimmen, Blootacker en Whyts)Brugge
4 d. in fol; Histoire de la Flandre depuis Guy de Dampierre jusqu'aux ducs de Bourgngne 1280-1383 par Jules van Pr aet, Brux.
1828 2 vol; Bataille de Courtrai ou des eperons d'or , gaynies par ees
Flamands en 1302— avec des augmentations , des notes et des corrections
par A. Voisin, Gand. 1834 in 12o. ; .Memoire sur la querre de Zelande (1303-1305) par J. J. de S met in 40. (Extrait des Memoires
de l' Acad. royale de Bruxelles) ; Les Genealogies et anciennes descentes
des Foresliers et comtes de Flandre — par Pierre Balthasar, p. 96;
M. Stoke, Rijmkronyk (uitg. van H u y d e c o p e r) D. II en III. passim; Wilhelm. Procurator, Chron. Egmund , bij Matthaei,
Anal. vet. aevi. T. II. p. 2. ad annum 1287 ; Thesaur. Marten. en
Durand, T. I. C. 1132, Butkens, Trophees de Brabant T. I. p.
332 ; Chronycke van Zeelandt , Antw. 1551 ; Die Chronike van Hollandt bl.
71; v an Kampen, Vad. Karakterlc.
D. I. bl. 134; Wagenaar,
Pad. Hist. D. 1I en III (Zie het Register) ; en van W ij n op W a g e-

naar t. a. p.

GUY, Graaf van Namen zoon van Graaf G uy van Vlaanderen en van Mehault van B et h u n e s had , terwijl zijn vader
te Compiegne in hechtenis zat, het bevel over de Vlaamsche vloot,
waarmede hij , in 1302 , in Walcheren viel , en Jonker W ill e m
van H e n e g o u w en bij Arnemuiden sloeg , Middeilburg en
Zierikzee belegerde. Van hier stak hij over naar Holland , 't
geen zulk een groote ontsteltenis veroorzaakte , dat Graaf Ja n
besloot tot het waken van een verdrag , dat in den zomer
van 1303 gesloten werd. In 't volgende jaar verklaarde G u y
hem op nieuw den oorlog , overwon hem in een scheepsstrijd en
won Noord-Holland en Utrecht. Witte v an H a a m s t e d e,
natuurlijke zoon van F lo ris V, bewoog de Hollandsche steden de Vlaamsche bezettingen uit te drijven , Jonker
veroverde Schoonhoven , 't geen G u y, die zich gedurende die
omwenteling te Utrecht beyond , bewoog met zijne Vlamingers
naar huis te keeren. In Vlaanderen gekomen , vertoefde hij niet
lang , maar rustte een nieuwe vloot uit , om Zierikzee te belegeren ; doch de Hollanders , bijgestaan door eene Fransche
vloot , onder Ile in i e r Grimaldi van Genua , trachtten de
stad te ontzetten. Er viel een hardnekkige scheepsstrijd voor
op 't Gouwe voor Zierikzee , waarin de Viamingers de nederlaag bekwamen , en G u y van Vlaanderen werd gevangen genomen , doch in 1305 wederom geslaakt.
Zie behalve de in het overige artikel aangehaalde Vlaamsche Chronyken ,
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Melis Stoke, Itijmehr. . op Jan II; Spiegel- Historiael Cap. LXV. bl.
299, 300, 301; Wilhelmns Procurator, Chron. Egmund. ad annum 1303 1304; Chronike van Zeelandt (Antw. 1551); Boxhorn, op
Reigersberghs' Chron. van Zeel. D. II. bl. 108, 109; Ongenoemde
Klerk hl. 194 ; B e k a , in Guidone p. 106 ; N. Trivet, Annal. ad
annum 1303 p. 336; G. Nancii, Chron. contin. ad annum 13'03;
Balen Beschrijv. van Dordrecht bl. 731; Traj. veter. chron. aped
Matti; aenrn , Analect. T. I. p. 162 ; v an Wijn, Levenssch. der HeeD.
ren van Patten in Verhandel. der Maatsch. van Nederl. Letterk.
I. bl. 22, 23; Le Grand, Tableaux et Contes T. II. p. 65; de
j on g e , Geschied van het Ned. Zeew, D. I. hi. 18. volgg. ; W agen aar , Pad. Hist. D. III. (Register) en van Wij n op dat deel ; P. J.
S oh o t el, Gesch. v. h. Neerl. Zeewezen, (slag op de Gouwe).

GUYN (Sergeant-Majoor) onderscheidde zich in den veldslag bij de kleine stad Ocana in Spanje , onder leiding van
von Pfaffen rat h, in Nov. 1809 tusschen de Spaanschen ,
onder Generaal Areizaga, en de .Franscben onder den
Maarschalk M o rt i e r, Hertog van Treviso.
Zie Bosscha, Neerl. Heldend. te land D.

III. bl. 369.

GUYAUX (JoHA.NNEs), of Guidonius letterkundige uit
de XVI eeuw, geboren te Chatelet in de provintie Luik , aan
de regteroever der Sambre. Hij onderwees waarschijnlijk de
ithetorica te Maastricht, toen hij het volgende werkje in het
licht gaf.
Minervalia Joannis Guidonii, Castiletani , in quibus
Scientiae praeconium, atque ignorantiae socordia consideratur ,
Artium Liberalium in Musicen Decertatio lepide appinsitur
Jacobus
ad virtutum calcar proponitur. Trajecti ad Mosam
B a t h e n i u s excudebat. Anno MDL1V in 4".
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 663 ; Paquot, Memoires pour
a l'Ilise. Litter. des Pays-Bas. Tom. III. p. 296.

servir

GUYNELLUS (PETRus) geboren te Harderwijk opperleeraar
aan de stadschool aldaar in het midden der XVI eeuw.
Hij schreef:
1554.
Commentarius de Doctrina et arte Demonstrandi
Zie Schrassert, BeschrOvinge der Stadt Harderwijk
Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 981.

D. I. bl. 74;

GUYON (FRANcois) Zie B alt hasar Gerard s.
GUOT (M.) gaf in het licht :
Nieuwe Natuur- en Wiskonstige vermaaklykheden, betrekkelijk den Zeilsteen , de Getallen, de Gezigtkunde , de Scheikunde
en eene menigte andere, nooit voor dezen in het licht gegeven ,
Rotterd. 4 d. in fol.
Zie Arrenberg, Naamreg. bl. 205.

GUYOT (HENRI DANIEL) geboren den 25 November 1753
te Trois-Fontaines , een gehucht bij Blegny , vier urea van
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Maastricht , uit een oud en aanzienlijk geslacht , 't welk , uit
Lotharingen afkomstig , ter vrije beoefening van de Hervormde
Godsdienst , naar het grondgebied van den Nederlaridschen staat
verhuisd was. Zijn grootvader Abraham Henri was predikant in het naburige Blegny , zijn vader Charles, geneesheer te Trois-Fontaines. Reeds met zijn derde jaar werd
G u y o t door zijn vader , die op het land geenc gelegenheid
vond , om zijnen zoon eene beschaafde opvoeding te geven ,
naar Maastricht ter schole gezonden , waar hij , nog voor zijn
negende jaar, het verlies van dien braven man, dien den 18
Maart 1762 onder den te grooten last zijner beroepsbezigheden bezweek , te betreuren had. Nadat hij te dier stede de
Latijrische scholen doorgeloopen en eenigen tijd op bet Gymnasium of Athenaeum aldaar verkeerd had , vertrok hij , zeventien jaren oud , naar de Hoogeschool te Franeker, , waar hij
de gunsteling werd van den beroemden V enema, die , uit
bijzondere vriendschap , hem , met eenige weinige andere jongelingen , buitengewone lessen gaf. Een grout deel zijner vorming had hij mede aan de hoogleeraren S. H. Manger
en J. H. van S w i n d e n te danken. Na zijne letteroefeningen in de Godgeleerdheid aan de Franekersche Hoogeschool
voltooid te hebben , werd hij in 1775 , door de Waalsche
Synode tot proponent bevorderd. Na eenigen tijd te Amsterdam de vriendschap en het wijs bestuur van Vernede,
destijds predikant aldaar, genoten te hebben , werd hij in
1776 tot predikant bij de Waalsche gemeente te Dordrecht beroepen , waar hij den 9 Februarij 1777 door zijnen ambtgenoot
Paul Henri M a r r o n , later predikant te Parijs en Voorzitter
der consistoriale kerk van de Seine werd bevestigd. In den aanvang
van 1781 werd hij tot predikant bij de Waalsche gemeente te
Groningen beroepen en op den 31 Mei bevestigd. Den 20
Julij 1801 werd hij door het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek nevens anderen geroepen om het schoolwezen
te helpen organiseren. Niet ligt kon deze taak , die hij met
grooten lof volbragt, aan bekwamer persoon worden toevertrouwd. Op den 17 October 1804 ontving hij een beroep naar
Haarlem , dat hij afsloeg. Bij deze gelegenheid ontving hij
vele blijken van goedkeuring en blijdschap , en van het Departement van 't Nut van 't Algemeen , hetwelk hij mede had
helpen oprigten, een kostbaar schenkblad.
Na ruim achtentwintig jaren de Gemeente van Groningen
door leer en voorbeeld gesticht te hebben , legde hij in 1809
zijn leeraarambt en betrekking van schoolopziener neder om
zich heheel aan het door hem in 1790 gestichte Instituut ter
onderwijzing van doofstommen te wijden.
In 1784 eene reis naar Parijs doende , kwam G u y o t aldaar in kennis met den abt L'Epee, wiens belangrijke school
voor doofstommen zijne hoogste opmerkzaamheid tot zich trok.
Met de diepste hoogachting doordrongen voor den edelen
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menschenvriend , die zoo vele ongelukkigen , door het gemis
van een der dierbaarste zintuigen schier beneden den rang
der menschheid verlaagd , wederom tot de waardigheid hunner
bestemming wist op te leiden , won hij tevens , door zijne belangetelling en levendigheid van zijnen geest , de achting en
genegenheid- van dien weldoender der menschen in dier mate,
dat door hed krachtig opwekt zich door een langduriger verblijf in staat te stellen , om iets dergelijks in zijn vaderland
te beproeven. Weinig was er noodig, out G u y o t , wiens ziel
voor alles , wat het heil der menschheid kon bevorderen , of
haar leed verzachtten in edelen geestdrift blaakte , tot onderneming van deze moeijelijken maar eervollen tank op te wekTien maanden vertoefde hij te Parijs , ten einde van L 'E pee
de noodige onderrigting te bekomen. Na verloop van dien
tijd , in 1786 te Groningen weergekeerd , wendde hij terstond
zijne verkregene kundigheden ten nutte van twee doofstommen aan. Vijf jaren achtereen , zette hi) dat onderwijs in stilte
voort , zich daarbij niet slechts opoffering van tijd en zielskrachten , maar ook , daar zijne. leerlingen tot den behoeftigen
stand behoorden , van een deel zijns vaderlijken vermogens getroostende. Van tijd tot tijd genoot hij wel de tegemoetkoming van eenige edelmoedige menschenvrienden in de plants
zijner woning, doch het was niet voor het jaar 1790 dat
deze, met name. Hendrik van Calcar, Gerrit van
01st en Mr. Willem Hora Siccama, door een ontwerp
van inteekening hunne stadgenooten uitnoodigden , om met
hem tot de oprigting van een Instituut van onderwijs voor
doofstommen mede te werken. Reeds in April des genoernden
jaars werd dit ontwerp in zoo verre tot stand gebragt dat
aan den permanenten Hoofddirecteur , G u y o t , de genoemde
Heeren als Mede-Hoofdbestuurders , werden bijgevoegd. In het
volgende jaar was het getal Departementen buiten Groningen
tot dat van 24 geklommen , die te zamen een getal van omtrent 1300 leden uitmaakten. Tot het jaar 1796 bestond dit
Instituut , enkel door dikwerf aanzienlijke bijdragen daaraan
door bijzonderen personen of inrigtingen verleend, doch sedert dien tijd nam ook het algemeene bestuur een werkzaam
deel aan de pogingen tot uitbreiding van het nut , daardoor
te weeg gebragt.
"Honderden , die gehoor eu spraak misten en daardoor als
redelooze wezens hun aanzijn zouden hebben moeten missen ,
zijn daar sedert met het meest gewenscht gevolg onderwezen
en ontwikkeld. Zij zijn er redelijke , denkende nuttig arbeidzame menschen geworden. Pat alles hadden zij naast God
aan den braven Guyot te danken. Wie hem daar ook als
grijsaard werkzaam gezien heeft en de minzaamheid en zorg
met welke hij de ongelukkigen bejegende en gadesloeg , zal
hem zich immer voorstellen als het beeld van die liefde , waaraan de Heer de Zijnen wilde gekend hebben.
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Welverdiend was de hulde , die L o d e w ij k Napoleon
hem bewees , door hem tot Ridder van de Unie , en zijn broeder de Keizer der Franschen , bij de herschepping der orde, tot
Ridder van de Reunie te benoemen. Koning Wi llem I benoemde hem tot Ridder van den Nederlandschen Leeuw en tot
honorair Hoogleeraar in de bespiegelende wijsbegeerte en letteren,
ook stelde er menige geleerde Maatschappij eene eere in hem onder bare leder' te tellen. H ij overleed te Groningen den 10 Januarij
1820. Zijne nagedachtenis wordt verlevendigd met een gedenkteeken in de nabijheid der menschlievende inrigting, welke
aan hem haar bestaan heeft te danken. Den 21 Junij 1 789
begaf hij zich in den echt met Fran cina Scatina Margaretha van Iddekinge, dochter van den Heer Rembt
Tobias van I dd ekinge, die hem 7 kinderen , 3 zoons en
4 dochters schonk. Zijn gelaat is op verschillende wijze in
plaat gebragt door R. V i n k e le s en P. V el ij n.
.

Zie Konst- en Letterbode 1828 D. I. bl. 35 , bl. 116 , 130 , 257 , 1829
D. II. bl. 369 ; Si egen b e e k , in Handel. der Maals. van Nederl.
Letterk. to Leyden 1828 ; Aanhangsel op het Algemecn Woordenboek
van Kunsten en Welenschappen o. h. w.; Mr, B. H. L u lo fs, Gedenkrede op H. D. Guyot , Gron, 1828 en portr, ; Ged. en Redevoer. van
Mr. H. A. Spandau , Amst. 1804 (met zijn portr. naar Desau door
Portman; Mr. H. 0. Feith, Redevoering bij het vytig jarig bestaan v. h. Instit. voor Doofslommen to Groningen Gron, 1821 ; Dez. ,
Redevoering op het vijf en lwintig-jarig bestaan van het Departement Groningen der Maatschappij tot Nut van 't Algerneen, Aonteekk.
bl. 111 , 135 ; C. en T. G u yot, BeschrOv. v. h. Instit. van doofstommen en lijst d. werken over doofst. ; Coll o t d'Escury, Hollands
roem in Kunsten en Welenschappen; Schotel, Kerkel. Dordrecht
D, I. bl. 214 ; Glasins, Godgel. Nederl. 4de Ailey. bl. 593. volgg.
Hoeufft, Carm. Epidosis p. 72; Muller, Cat. v. portrett. Catalogue Menstruel , Juin. 1860.

GUYOT (PAUL CHARLES GUILLAUME) zoon van Henri
Daniel Guyot en van Francina Scatina Margaretha van Iddekinge, werd den 30 Mei 1800 te Groningen
geboren. Van zijn jeugd of voor de krijgsdienst bestemd ,
werd hij in 1818 officier bij de artillerie , in 1819 aan de
militaire school der Kadetten te Delft en in 1820 aan die te
Breda verbonden. In 1829 ging hij als Adjudant van den
Generaal van den Bosch naar Oost-Indie , nam deel aan
den krijgstogt naar de Westelijke kust van Sumatra , aan de
inneming van het fort Katiagan , en werd met de Militaire
Willemsorde versierd.
Hij stood van den Bosch. tot Gouverneur-Generaal van
Oost-India benoemd , krachtdadig ter zijde bij de moeijelijke
invoering van zijn beroemd en voordeelig cultuur-systeem. In
het vaderland wedergekeerd , werd hij tot Adviseur bij het
Departement van Kolonien benoemd, nam in 1835 zijn ontslag met den rang van Majoor bij de artillerie , en vestigde
,
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zich te Nijmegen. her Weld hij zich bezig met geschied- en
oudheidkundige nasporingen vooral die stad betreffende. Hier
vond hij een groot veld te bearbeiden en doorzocht hij de
archieven der stad, en verzamelde, op het voetspoor van
Smetius, in de Betouw en Schevichaven Romeinsche
oudheden , die Nijmegen en hare omstreken in menigte opleverden. Hij verwierf toen de algemeene achting zijner medeburgers , die hem tot lid van den Raad en der Staten der
Provintie Gelderland benoemden. Toen hij in 1851 Nijmegen
verliet, gaf hij de stad een groot gedeelte van zijn rijk kabinet
(Romeinsche oudheden) ten geschenke , die op het stadhuis
bewaard worden. In den Haag , waar hij zich toen vestigde , werd hij in 1854 lid van de Regering en in 1859
Wethouder. Ook daar zette hij zijne geschiedkundige oefeningen voort , hield hij zich bezig met hare archief in orde te
brengen en legde op het stadhuis een kabinet van oudheden
aan , die op 's Hage betrekking hadden. De dood verhinderde
hem zijnen arbeid voort te zetten en de talrijke schilderijen en
voorwerpen , die hij aan het stof en der vergetetelheid ontrukt
had te beschrijven. Hij stierf den 12 Februarij 1861.
Guy ot bezat een rijk Penningkabinet onder welke zeer
zeldzamen en vooral een belangrijke reeks van Nijmeegsche
munten , die met die van den Heer de V o o g d te Amsterdam kan wedijveren. Hij was in 1833 te Nijmegen gehuwd
met vrouwe Henriette Jusqueline van Noort, weduwe
van Schevichaven.
Hij schreef: Aden te Nijmegen (als handschrift gedrukt)
Nijmegen April 1845 8°.
Nadere bijzonderheden dienaangaande in het kederlandsch
Israelitisch Jaarboekje voor 1854.
Bijdragen tot de Geschiedenis der Doomezinden te Nijmegen
euz. Nijmegen 1845 8vo.
De begrafenispenningen van de twee Leidsche Pro, essoren
Jacobus Triglandius, den ouden en Johannes Fredericus G r o no vi u s. (niet in de handel) Nijmegen 1847 m.
pl. 8vo.
Opgave der Schildergen hangende op het Raadhuis to 's Gravenhage 1860. 80.
In N ij hoff's Bijdragen voor Vaderl. Geschiedenis en Oudheidkunde.
Billijkheid , in acht genomen jegens de joden , ten gevolge
van Keizer Karel's plakaat van den 20sten Januarij 1545,
Nijmegen hebben moden verlaten. Naar aanleiding van eenige
daarby gevoegde extracten nit de Nifmeeg8che stads rekenboeken medegedeeld IV.
Verklaring van het verschijnsel dat de stad Nzymegen in
1567 muntlid werd van de Trestphaalsche en Nederrynsche
kreit8en , gevolgd van eenige regels ten betooge , dat , in het
16de eeuw , binnen Nijmegen
laatst der 15de en vender in de
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294.
te gelijkertild tweeerlei muntgeregligheid werd uitgeoefend IV
Rene oude Nymeegsche weelde wet , V. 276.
De aluiting van het traktaat , waarby de stad Nijmegen, in
1585 , terugkeerde onder de gehoorzaamheid des Koning8 van
Spanje , VI. 189.
Aanmaningsbrieven om tot Spanje terug to keeren, gerigt attn
de stad Nijmegen, in het laalst van 1584 en in het begin van
1585, VI. 224.
Bijdragen tot de kenni8 van he fraterhuis te Nijmegen,
VII. 34.
Afbeelding eener munt, voor Groningen geslagen , door den
Utrechtschen Bisschop B e r n u 1 p h u s. Eene bij drage tot regt
verstand van den veel besproken giftbrief van
II en d r i k III
aan de St. Martenskerk , van 21 Mei 1040 , VII, 78.
Advies , in 1563 uitgebragt door de regtsgeleerde faculteit
VII. 114.
te Leuven , nopens het muntregt der stad Nijmegen,
Rood frit en T3laauw , de landsheerlijke kleuren onder de
Graven van Beijeren; en graauw , namelijk bleekblaauw, de
kleur van de hofkleeding dier Graven , X. 344.
Rood , wit en blaauw ook de landsheerlijke kleuren van .Holland onder het Hide van Bourgondien en onder dat van Oostenrijk ; en welke kleuren tijdens den opstand tegen Spanje en die
en daarna de kleuren waren van Holland en van geheel Noordin Nederland. Nieuwe Bijdragen I.
De eerbewyzing in 1546 te Nijmegen aan Keizer Karel V
betoond en diens eerbiediging van een der Privilegien dier stad
in Geldersche Volksalinanak 1858.
1585 , in GelderHet Bestuur der stad- Nijmegen, in July
sche Volksalmanak, 1856.
1585 in GelLubbert Torck en de stad Nijmegen in Julij
dersche Volksalmartak . 1856.
Zie Hand. der Jaarl. .z1lgem. Verged. v. d. illaatsch. der Nederl.
Letterk. te Leiden
1861 ; Revue de la numismatigue Beige T. II.
p. 288; Necrologie de P. 0. G. Guyot par Dirks T. V. 3e seII. bl. 589 , 609 Nederrie ; Cat der Bibl. v. Nederl. Letterk. 1).
1861.
landsche Spectator 1861. p. 59 ; zilgemeene Konst- en Letterb.
bl. 58.

GUYOT nam als generaal aan het hoofd van 13 eska
drops grenadiers te paard en dragonders deel aan den veldslag te Waterloo. Ook deze kavallerie werd achtereenvolgens
bij Neij's aanvallen tegen het centrum in het vuur gebragt ;
doch , op wiens last , is niet zeker te bepalen.
Zie Bosscha, Nederl. Heldend. te Land.

D. III. bl. 535.

GWYN (DAVID) , een galdislaaf , in Engeland geboren. Hij
was als zoodanig op de Portugeesche galei de Ve8ana, die tot
de Spaansche vloot van 1588 behoorde. Toen deze in groot
gevaar was van te verzinken , riep de bevelhebber , Michiel
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F a x h , den raad van G w ij n in. Deze bekwam , door het geven
van eenen wijzen raad , het gewenschte vertrouwen , en nu gelukte het hem , om door het stout ten uitvoer brengen van
eenen , sedert langen tijd bedachten list , met behulp zijner
medeslaven , de Spanjaarden en daarna de galei te vermeesteren. De verovering geschiedde op de volgende wijs:
De kapitein der galei vroeg , op het oogenblik van het
grootste gevaar , aan Gwyn, of het schip nog te redden zou
zijn , en zoo ja , wat er dan gedaan moest worden ? De raad
was , zeil te verminderen , weinig yolk boven op het schip te
laten , en meer yolk aan de riemen te zetten , welke laatste
tusschen de roeijers konden geplaatst worden. Na alzoo de
Spanjaarden van elkander gescheiden te hebben , gaf G w y n
het voor lang afgesproken teeken van opstand. Hij wierp zijn
kapje tegen den grond , en stak zijn hand in de hoogte , en
nu vatte elke slaaf den naasten Spanjaard bij den kop , en
kwetste dezen , onverwachts , doodelijk aan de linkerzijde van
den teals, met de mesjes , welke de galeislaven doorgaans bij
Lich droegen , om tandenstokers en dergelijke snuisterijen te
vervaardigen ; daarna werden de overige manschappen gemakkelijk overweldigd en over boord geworpen.
De bevelhebber der galei Royal, Don Diego de M a d r an a , achterdocht gekregen hebbende , vervolgde thans de Ve8ana,
doch Gwyn sprak de zijnen moed in , vermeesterde de galei
sloeg het krijgsvolk , dat er op was , dood.
"Dit aldus geschied wezende" , schrijft B o r, "dankten zij
God van soodanighe verlossinge ende begaven hen alien 't
samen onder de ghehoorsaemheyt van Meester Gw y n , die
onlancx te vooren selfs alle mystyrien ende slavernye onderworpen was."
Zie verder over dit heldhaftig bedrijf en de verdere lotgevallen van
Gwyn en zijne togtgenooten : De lofbare, ongehoorde en memorabele
daden van David Gwyn, Engelsman , ten dienste van sijne Prince
en Vaderland. Met den middel van sijn verlossinghe , uit de Spaansche
galeij, alwaar hij was gheweesf als arme slave , meer als elf jaren
Cornelis
door sijne eigene industrie ende subtile praktijke, Delft bij
Janszo on 1588 40.; Bor, Ned. Oorlog B. XXV. fol. 8; Seheltema, de onoverwinnelijke Vloot bl. 134 , 140.

GYA (JonANNEs) geboren te Chatelet (Casletanus) , Hoogleeraar in de Letteren te Parijs , vriend van Guili e1 m u s B ud a e u s , op wiens werk De Contemplu rerum fortuitarum Libri
hij een Commentarium schreef (Parisiis ap. Radium 1526. 4°.)
Hij stied in 1547 te Parijs.
Zie Foppens,

Belg. T. II. p. 653.

GIJLLE (J. DE) een der Brabantsche bondgenooten van
1566 , van wien niets meer te vermelden
Zie Te Water, Perbond en Smeekschrift der Edclen
434; Kok, Vad. IVoordenb. o. h. w.

D. II.
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GIJGINCK (HERMAN) was bisschoppelijk Utrechtsch waardijn van de Munt te Hasselt in 1494.
Zie van der Chys, de Munten der Bisschoppen , van de Heerlijkbl. 201, 336.

heid en de &ad Utrecht

GYMMENIC H (JOHANNES FRANCISCUS) of G y m n i c h,
Hoogleeraar in de Grieksche taal te Duisburg , en in 1671
Rector aan de Latijnsche school te Vlissingen. Mogelijk behoorde
hij tot het geslacht van Gemnich waarvan er een in de
vergadering van hunne Hoog Mog. de Staten Generaal heeft
gezeten ten tijde van de Ruyt er (1663). Hij was te Middelburg tegenwoordig , toen de bekende Beronicius, tot
zijne verwondering een courant in het Grieksch overzette. G y mmenich overleed in het begin van 1673. Antonides van
der Goes maakte een fraai gedicht op zijn dood.
Zie Ant. B or remansiu s, Varia Lect. p. 63; Voorred. van P. Rabus veltir J. Beronicii, Poatae incomparabilis, quae extant Amst. 1692;
Brandt, Leven van de liuyter bl. 814; Wagenaar; V ad. Hist. D.
XIV bl. 283 ; A. v. d. Goes, Gedichten bl. 181; Vrolijkhert,
Serkhemel bl. 342, 345.

GIJS of GHIJS (PHILIPPE), in 1671 te Waes-Munster
een dorp in het land van Waes , gehoren , was de zoon van
Jo s s e G h ij s en van Anna de Lange. Na te Leuven gestudeerd te hebben , trad hij in de congregatie van het Oratorium , en wend Vicaris der Parochie van St. Nicolas , waar
hij , na er omstreeks een halve eeuw in die betrekking werkzaam te zijn geweest , den 12 November 1751 , in den ouderdom van 79 jaren stied. Hij is de dichter van Mannelycke en
geleersaeme 't samen spraeck tusschen den .Engel bewaerder en
de Ziele handelende van de Uytersten, ende voornaemste middelen , die leyden tot het .Rycke Godes ; uytgegeven door
P. G.
Gent 1722. 12°.
Den Engel bewaerder onderrichtende de Ziele in het Geloove ,
Rope , en Liefde ; met schoone Meditatien op het L eyden Jen
Christi. Tweede Deel gemaeckt door P, G. Gent l 723. 12°.
Valerius Andreas, Bibl. Belg. i. v; Pet, Sweertii. Chron.
Oratorii g. 21, 22 ; Paquot, Memoires pour servir
V Hist. Lit. des
Pays-Bas T. II. p. 393.

a

GIJSAERT (T. G.) een Franussanker-monnik te Mechelen ,
die bloemstukken schilderde.
Zie K r a m m , Levens en Werken van doll. in Vlaamsche Kunstschilders D. III. bl. 613.

GIJSAERT (JANsz.) van Woerden , Doopsgezinde , om het
geloof in 1549 te Amsterdam verbrand.
Zie van Bracht, Spiegel der Doopsgez. D. II. bl 29; Wagen aa r , Beschrifv. van Amsterd. D. III, bl. 90.
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GIJSBERT (PIETERSZ.) bragt voor bet eerst de tijding van
de overgaaf van de stad Bergen in Henegouwen aan Alva,
aan de Regering te Middelburg over , waarvoor deze hem een
geschenk gaf van 6 S. 8 gr.
Zie s'Gravezande, Historische daneenschakelinq bl. 270, 271.

GIJSBERTSZ. (JAe0B) schreef den 24 van Oogstmaand
1612 uit Konstantinopel den volgenden brief aan den Staten :
Eedele Heeren ! Alzo tot mijne kennis is gekomen , dat in
't voorleede jaar 1609 de Koopvaarders en Handelaars der
vereenigde gewesten grote schade hebben geleeden door het
verlies van ruim tien schepen , zo door de onderdanen van
den Turkschen Keizer als door de Barbarische , hier in de
Middellandsche zee genoomen , heb ik als een IVIede-Vaderlander, niet willen nalaten mijn best te doen om een middel te
zoeken., daar door men voortaan zulke aanmerkelijke verliezen
en schaaden mogt verhoeden en voorkomen , en dat uwe
derdanen in meer zekerheid mogten handelen ; daarom ik ,
door middel van den Admiraal ter zee , den Turkschen Keizer heb doen te verstaan geven , hoe slegt de Onderdanen der
vereenigde gewesten door de zijne gehandeld werden , welke
men niet dan alle gunst en vriendschap behoorde te bewijzen
voor de genaade en weldaaden , door zijne Prinslijke Excellentie en UEs. beweezen aan hunnen Musselmannen , welke
zij in hun geweld hadden bij het veroveren van de stad Slays,
en alle slaven waren en moesten , blijven , zo men hen niet had
vrij gelaten. De Turksche Keizer dit verstaan hebbende, was
hem zeer aangenaam te verneemen , dat de geene , die Beene
verbintenis met hem hadden , zulk eene eedelmoedige daad aan
zijne Onderdanen hebben beweezen , en heeft daarom aan den
voorsz. Admiraal B a s s a belasd , dat hij bevel zou stellen in
alle Poorten en Havens onder zijn gebied , dat men alle Nederlanders , welke onder de banier der Vereenigde Gewesten
handelen , alle gunst en vriendsehap zou doen , zonder ze
eenigzins te moejen of hinderen , en dat bovendien de Admiraal Bass a uit zijnen naam zou schrijven aan zijne Princelijke Excellentie en UEs. ten einde UEs. hier gezanten zoud
zenden, OM uwe verbonden en verdragen te maken , op dat
uwe onderdanen bevoorregt zijn boven andere volken en ook
zekerder mogen handelen , gelijk hij aanbied, dat zij nooit te
vooren aan iemand eerst hebben aangebooden , welke brieven
ik over eerie maand door Hen drik van der Mijl aan zijne
Prinslijke Excellentie en UEs. heb gezonden , daarop zijne
Prinslijke Excellentie en UEs. gelieven ten eersten aan den
Voorsz. Admiraal te antwoorden , en uw besluit doen verstaan
of eenige gezant hier aan 's Keizers Hof voornamelijk te
schikken, en hij heeft zeer ernstig van mij begeerd , dat ik
alle vlijt zou aanwenden , om het voorsz. antwoord te beko.
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men tegen den tijd , dat hij wederkeert met de vloot, met
welke hij uit is , om dan van uw voornemen aan den Turk schen Keizer verslag te doen , en heeft beloofd in de voorsz.
handeling alle voordeel voor de Vereenigde Gewesten te verzorgen : wat zijne Prinslijke Excellentie eu UEs. daarop zult
besluiten , zal ik verwagten 't zijner tijd te verneemen , hiddende de A lmoogende alles ten besten in te geven, en blijf
intussen , Eedele Heeren, in Paran te Konstantinopolen. Den
24st van Oogstmaand des jaars 1610. Onder stond : Uwe dienswillige Dienaar,, geteekend J a c o m o G ij s b r e c h t s. , het opschrift was: aan de Eedele Heeren , de Eedele Heeren Staten
der Vereenigde Gewesten in 's Hage.
Zie van Meteren, Ned. Bust. D. X. bl. 467.

GIJSBERTSZ. (CoRNELis) van Kuilenburg gemeenlijk C o rn e l i s de P ij p e r genoemd . was bij gelegenheid der beweging aldaar,, den 24 October 1588 , een aanhanger van den
Graaf van Meurs , te weer toen de vrienden van dezen bijeen
kwamen. Toen de bijeenkomste partij de overhand had gekregen , werd hij , in zijn huis gevat en gevangen gezet , doch
spoedig ontslagen.
Zie Bor, Ned. Oorl.
D. VII. bl. 300.

D. XXV. bl. 25; Wagenaar;

Vad. Hist.

GIJSBERTSZ. (HERBERT) Portier in de Kathryne poort
te Utrecht , werd in 1540 , tijdens het verblijf van Karel V
in die stall , van zijn ambt ontzet en voor altoos, onbekwaam
verklaard tot eene bediening, omdat hij zich in een gesprek
had laten ontvallen , dat Karel van Gelder wel eens den
Keizer zou kunnen overwinnen.
V in Utrecht ten fare 1540,
Zie Pleglige Intrede van Keizer Karel
door Jhr. Mr. A. M. C. van Aseh van Wijek bl. 90 in Kron. v.
h. Hist. Genoots.

GIJSE (TaomAs) geboren te Zutphen , Lib. Art. Mag.,
Hoogleernar in de Wijsbegeerte te Steinfort , werd door J ac o b u s A. 1 t in g tot Magister gepromoveerd , na het houden
eener ()ratio de promotionibus .dcademicis apad Hebraeos.
GIJSELAAR (JAN DE) komt voor in de Res. van Holl.
bl. 448 , A°. 1589 4 Julij , als Kapitein.
Hoewel zijn voornaam verder niet gemeld wordt , zal hij
dezelfde wezen die bij de verovering van het kasteel van Meurs
A°. 1597 28 Aug.-3 Sept. voorkomt.
In 1598 bij de belegering van Deutecum is hij onder hen
die eene goede capitulatie met den vijand sloten , nadat de
poort bijkans afgeschoten was.
Van de maand April 1602 , tot Mei 1603 was hij met zijne
compagnie in het belegerde Oostende , toen zij , met die van
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den Cap. Slumer, verlof kreeg om te vertrekken , als kunnende niet meer geemployeerd werden , dig 8ynde maer van
8e8thien per800nen 8terck.
Kort hierna moet hij overladen zijn , daar zijne Wed. S o ffi a
Math ij sd r. pensioen verzoekt d°. 28 Mei 1605 , hij schijnt
slechts vier dochters te hebben nagelaten.
(Re88. der St. Generaal , Register octrooffen).
Nassauschen Laurencrans pg. 121; v. Meteren, fol. 415; Bor,
4de Dl. pg. 491, 492 ; Belegering van Oostende door Ph. Fleming,
pg. 249, 311, 342, 346, 365, 381; Resol. van Holland p. 448.

GIJSELA AR (CoRNEms DE), oudste zoon van Mr. N
c olaas de G ij selaar, Raad , Burgeme ester en Pensionaris
der stad Gorinchem , en van vrouwe J o h a nn a Maria van
Bor charen, werd den 19 Februarij 1751 te Gorinchem
geboren. Na zich aan de Latijnsche school te Breda voor de
Hoogeschool te hebben voorbereid, werd hij in September 1769
als student aan de Leidsche Hoogeschool ingeschreven , alwaar
hij den 18 October 1774 tot Doctor in de Regten bevorderd
werd , na bet verdedigen zijner dissertatie : de indole quorundam tacitorunz pignorum celebrioritm.
In Februarij van het volgende jaar treffen wij hem aan als
Paranymph van den Heer W. K. Vosmaer, van 's Hage ,
toen deze bij het 2de Eeuwfeest der Leidsche Hoogeschool
met de K a p promoveerde.
Den 25 Mei 1776 verkreeg hij de betrekking van 2de Pensionaris te Gorinchem , welk ambt hij drie jaren bekleedde ,
als wanneer hij in 1779 tot dezelfde betrekking te Dordrecht
verkozen werd. Het is vooral in deze zijne betrekking , welke
hij tot • aan de Omwenteling van September 1787 beekleedde ,
toen hij , onder voorwendsel van satisfactie , door den Koning
van Pruissen , ten behoeve van zijne zuster , de Prinses van
Oranje, gevraagd, benevens nog 16 andere personen in de
Provintie Holland , van zijn ambt werd geremoveerd , dat hij
meer algerneen is bekend geworden.
In 1782 stolid hij aan het hoofd der Staats-Commissie
benoemd om de oorzaken van de werkeloosheid in den oorlog
met Engeland te onderzoeken.
Als Pensionaris was hij bij de bezending der vier. Burgemeesters van Dordrecht aan den Prins , om Z. H. te kennen te geven , dat de regering dier stad, bij meerderheid van.
stemmen , besloten had , om voortaan over alle Regeringsposten en ambten zelve te beschikken , zonder op de aanprijzingen van Z. H. te letten.
Ook stelde hij ditzelfde jaar , namens Dordrecht ter Staatsvergadering voor , om te overwegen op hoedanigen voet een
Minister-Plenipotentiaris van wege dezen Staat naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika behoorde te worden gezonden.
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De onderhandelingen hierover gingen langzaam voort, daar
niemand tot dien post werd voorgedragen. D e Gij s'e la a r
trachtte intusschen , door middel van den Heer A. P. v a n
der Capellen. Kamerheer van Z. H. , te vernemen , of
diens broeder , den Heer Capellen tot de Mar s c h, genegen zoude zijn dit gezantschap te bekleeden , doch daar
deze besluiteloos bleef , werd ten laatste de Heer Mr. R J.
van B e r c k el, broeder van den Amsterdarnschen Pensionaris , daar heen gezonden.
D e Gij s elaar's jaarwedde als Pensionaris werd in dit jaar
met zeshonderd gulden verhoogd , wegens zijn onvermoeiden
fiver, mankke standvastigheid en, vaderlandsche trouwe ,
bij
alle gelegenheden, in deeze duistere tidden, ter bevorderinge van
het welweezen deezes Gemeenebests betoond.

De Hollandsche Ridderschap beklaagde zich in 1783 bij
Dordrecht over hem , wegens , naar haar zeggen , onbetamelijke uitdrukkingen , die hij in de vergadering van Holland
zoude gebruikt hebben , toen er scherpe woorden gevallen
waren over het voorstel van Engeland , orn het volkomen vredes verdrag te 's Gravenhage of te Louden en niet te Parijs
te sluiten ; dit voorstel veroorzaakte veel misnoegen , en Holland beschouwde het als alleen te moeten dienen om de onderhandeling , zoo ver mogelijk , buiten het bereik van het
Fransche Hof te brengen.
In 1784 voerde hij het woord bij de bezending der drie
steden Dordrecht , Haarlem en Amsterdam , aan Z. IL wegens
de verwijdering van den Hertog van Brunswijk. Op het voorbeeld van Zierikzee stelden de afgevaardigden van Dordrecht
ter Staatsvergadering voor om eerie bezending uit de steden
van Holland te benoemen , ten einde onderzoek te doen naar
de dote van Consulentschap, die men meende , dat tusschen
den Stadhouder,, bij diens meerderjarigheid , en den Hertog
van Brunswijk was opgesteld. D e G ij selaar, v an B e r c k el
en de Raadpensionaris van Bleiswijk werden van wege H.
Ed. Gr. Mogenden gelast deswegens een ernstig en naauw
keurig onderzoek bij den Stadhouder te doen , en hem te verzoeken om de bovengemelde acte met de daad bestaande, door
gemelde Heeren ter tafel en overweegi2zge van H. Ed. Gr.
Mogenden to brengen.
Door de afgevaardigden van Dordrecht werd ook ditzelfde
jaar eene propositie ter Staatsvergadering gedaan om het regt
van aanstelling van Vlag-Officieren in deze Provintie te doen
onderzoek en.
Het is omtrent dezen tijd , dat hij en de Pensionaris van
Amsterdam v an B er c k el, gezegd worden gesprekken met
Z. H. gevoerd te hebben , ten einde de eendragt in den lande
te herstellen.
Toen in 1782 de Heer J. D. van der Capellen tot
den Poll ter Staatsvergadering van Overijssel weder toege-
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laten was , werd er den 4 November te Amsterdam deswegens
een vriendenmaal gehouden , doch hetzelve was slechts een
voorspel van den prachtigen en talrijken maaltijd , die den 26
April 1783 aldaar werd aangeregt ; op dezen dag werden de
grondslagen eener naauwere verbindtenis gelegd en in het najaar kwamen deze heeren voor een groot gedeelte op nieuw
bijeen , en hielden drukke raadplegingen over 's Lands zaken.
Zij vermeerderden tot bijna de helft , hielden ruim 60 leden
sterk , S Augustus 1785 , te Amsterdam verscheidene vergaderingen en vaardigden toen zes Heeren naar Utrecht af, om
tot bemiddelaars te dienen in de scheuring tusschen de Regering en Burgerij.
Bij gelegenheid van de voltrekking der Alliantie met Frankrijk , 25 December 1785 , vierde men dit verbond den 27
Januarij 1786 met een vaderlandschen maaltijd in den Doelen
te Amsterdam. In Augustus 1786 hielden de verbondene regenten te Amsterdam eene talrijke vergadering en besloten ,
om , niet aijeen door de tegenwoordig zijnde leden , maar door
alle even eensgezinde regenten in Nederland, een opstel te
doen teekenen , onder dan naam Acte van onderlinge verbinteIn
fir tot handhaving van de .Republicaineche Constitutie.
October daaraanvolgende hielden zij eene vergadering te Leiden en kort daarna weder eene te Utrecht , wanneer hun getal
over de honderd beliep.
Wij maken van deze , voor de geschiedenis van die dagen ,
Z40 belangrijke gebeurtenissen bier melding , omdat de Pensionaris d e G ij sela ar zich bij deze vergadering steeds beyond, en mede onderteekenaar,, mogelijk wel mede ontwerper,,
der Acte van onderlinge verbinteni8 geweest is.
In 1785 deed hij te Dordrecht het voorstel om de afgevaardigden ter dagvaart te magtigen , om , van wege Holland , Utrecht
de bemiddeling aan te bieden in de geschillen van de Staten van
dat gewest , met de steden Amersfoort en Wijk bij Duurstede.
Ter vergadering van Holland merkte hij in 1786 aan , dat
de bron van het kwaad , sedert den rampzaligen Engelschen
oorlog , in den boezem van den eersten Staatsdienaar , Prins
Willem V, berustte , en sloeg voor om Z. H. aan te schrijyen , dat deze zich met de daad toonde afkeerig te zijn van
de maatregelen in Gelderland genomen ; zoo niet , dat dan
H. Ed. Groot Mogenden hem de facto als Kapitein-Generaal
dezer Provintie zouden suspendeeren. De afgevaardigden van
Dordrecht drongen sterk aan op bet nemen van een besluit en
maanden alle leden aan , tot het vrijmoedig en onbewimpeld
uitbrengen van hun advijs.
Op hun verzoek was het , dat toen door den Raadpensionaris de Acte van Indemniteit van July 1663 werd voorgelezen,
waarbij elk Staatslid in de onmiddelijke bescherming van den
Staat werd genomen , wegens alle moeijelijkheden , die hem
zouden mogen aangedaan worden.
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Kort hierna , toen de Staten van Holland verklaarden , al
de gewapende schutterijen en gelegaliseerde genootschappen
van wapenoefeningen binnen de Provintie en derzelver leden
in hunne speciale bescherming te nemen , bragt d e 0 ij s elaar krachtige redenen bij orn te betogen , dat de omstandigheden van tijden en zaken thans zoodanig veranderd waren ,
dat Been eerlijk hart , ofschoon hij anderzins de Genootschappen
as min noodzakelijk mo,qt beschouwen , ja zelfs tot derzelver
vernietiging kon aanraden , thans kon twig -Peen om in het oogenblik van dringend gevaar , waar in zij zich nu bevonden , een
aanbod van bij stand , zo edelmoedig als welmeenend door de
Medeburgeren gedaan , met de grootste dankerkentenis aan le
neemen ; de verklaring namelijk der gewapende burger-corpsen
van de stad en het platte land van Leijden aan H. Ed. Gr.
Mogenden gezonden.
Thans zijn wij genaderd tot het zoo veel besproken doorrijden der Stadhouders-Poort 17 Maart 1786,
De Staten van Hollnnd hadden besloten , dat deze poort ,
door welke niemand hehalve de Stadhouder rijden mogt , voortaan ook door de Staatsleden zoude gebruikt worden. De
Heeren van Dordrecht , als de oudste stad van Holland vertegenwoordigende , moesten , toen aan dat besluit gevolg werd
gegeven , er het eerst door, zoodat het van hur.ne zijde geenszins als eene bravade moet beschouwd worden. V an K am pen
beschouwt , in zijne V aderlandsche .Karakterkunde , deze zaak
als eene bloote baldadigheid of straatschenderij waarin partijzucht slechts een moorddadigen aanslag kon zien , en noemt
M o n r a n d een armen dwaas. Echter ziet men bij B i 1 d e rd ij k, Geschiedenis des Vaderlands , dat er meer achter stak
en bet wel degelijk een beraarnd complot was , hetwelk bij de
uitvoering mislukt zijnde , verbloemd als eene baldadigheid
werd' voorgedragen. Bij Monrand, noch iemand der zamengeschoolden , werd eenig wapentuig gevonden , schrijft v a n
Kampen; evenwel spreekt B i 1 d e r d ij k, die zeer van nabij
met deze geheele zaak bekend geweest schijnt , van eene kist
met geweren om de zameiigespannenen te wapenen , zoodat,
indien de aanslag gelukt was , zij zeer spoedig gewapend zouden geweest zijn. D e G ij s e 1 a a r was geenszins onkundig van
het gevaar , dat hem en zijn mede afgevaardigde , den Heer
0. G e v a a r t s, dreigde , en hij zoude deze toegevoegd hebben : mijn vriend , wij kunnen hier het lot der de Witten
ondergaan ; zoodat hij wel degelijk , al was hij dan niet geheel
met het geheim der zaak bekend , aan eene conspiratie geloofde , en heeft er zich in dien zin later ook altijd zoo
over uitgelaten.
Aan de afgevaardigden van Amsterdam , toen zij in de
vergadering van Holland verklaarden , dat hunne Committenten niet overtuigd waren dat de Unie gesloten was tusschen
Regenten en Ingezetenen , maar alleen aangegaan was tusschen
38
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Regenten en Regenten , voerde d e G ij s e 1 a a r te gemoet , "dat
hij Zang vermoed hadt , dat dergelijke eentimenten bij de Ameterdamsche Regeering huisve8ten; maar dat nooit gedagt
hadt, dat zij daarvoor openlijk in de vergadering van Rolland
zouden heoben durven uitkomen ; dat men , om een geschil van
die natuur te be81issen, zich zou moeten vervoegen bij die geenen,
waar hetzelve behoorde , te weten bij het Volk I"
Ook behoorde hij tot de Commissie , die ter Staatsvergadering het verslag uitbragt van de nuttigheid en noodzakelijkheid om in het huishoudelijk bestuur der Oost-Indische
Maatschappij eenige verbeteringen in te voeren ; en tot die
aan welke het voorstel , door den Raad van State gedaan ,
om te onderhandelen tusschen Holland , Gelderland en Utrecht,
in handen was gesteld ; echter werd hij door ongesteldheid
verhinderd bij het stellen van hun verslag tegenwoordig te zijn.
In September 1787 heeft hij zich bij het Defensie-wezen
te Woerden bevonden , en werd ijlings van haar terug ontboden , toen de eischen des Konings van Pruissen aan de
Staten medegedeeld waren en deze den 10 September daarover
vergaderden.
Hip beyond zich te Amsterdam , toen de komst der Pruisseri de omwenteling bewerkstelligden , vertoefde daarna nog
eenigen tijd , in het geheim , te Haarlem , maar onder de
satisfactie van de Prinses begrepen , vertrok hij , met zijn
gezin , naar Brussel , en niet zoo als van Kampen verkeerdelijk opgeeft , naar Frankrijk , waar hij nimmer is geweest ,
en zelfs den geest der revolutie aldaar steeds sterk afkeurde.
Velen der voornaamste en geleerdste mannen uit dien tijd
behoorden tot zijne bijzondere vrienden en onderdezen noerrien
wij in de eerste plaats de twee Leijdsche professoren .B a v i u s
V oorda, en J. Luzac.
Eenige oude vrienden zochten hem in Februarij 1795 over
te halen om aan de toenmalige omwenteling de hand te
leenen , en naar het Vaderland terug te keeren , doch d e
Gij selaar antwoorde hun — o. a. aan den voormaligen Burgemeester van Dordrecht 0. G e v a e r t s — het volgende :
"Gij nodigd mij tot het vaderland, en om meede een hand
aan het roer van Staat te komen houden ; maar mijne bekwaamheeden zijn geringer , dan gij denkt , en mijne talenten
en gezondheid niet toecijkende , om het gewigtig ogenblik ,
van deezen moeijlijken tijd , zo veel nut aan te brengen , als
de zaak van het vaderland behoord: bovendien ben ik door
heimelijke inblazers en door openlijke schreeuwers in mijnen
goeden naam gekrenkt , en daardoor onnuttig voor het publiq
gemaakt. Ik zou voor mij zelven en voor mijne betrekkingen
een zeer gevaarlijken weg inslaan , wanneer ik wederom in
publique bediening trad , waar door ook in alien gevalle de
belangens van het vaderland meer veragterd , dan bevorderd zouden worden ; want mijne benoeming zou groote ver-
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deeldheeden maken en nuttige voorwerpen , die mij gaarn bij
de zaaken zagen , in haat en verdenking kunnen brengen ,
alles tot merkelijke veragtering en verwarring der Nationale
belangen , enz .
Eerst in den zomer van het jaar 1799 keerde d e G ij s e1 a a r in het vaderland terug en vestigde zich te Leijden.
Tot de vergadering van Notabelen in Maart 1814 te Amsterdam opgeroepen, trad hij over de wijze van raadpleging
aldaar in briefwisseling met de Heeren van S t r a 1 e n, Commissaris Generaal van Binnenl. Zaken , van Ma a n e n , iste
President van het Hof, en F a 1 c k , algemeen Secretaris van
Staat. Dato 22 Maart 1814 schreef hij aan den Heer v a n
M aan en het volgende:
"Of de intentie zou zijn om siege de stemmen tot goed of
afkeuring op te rieemen , en alzo de gelukkige omwending van
's Lands zaaken even irregulier te eindigen , ale die begonnen
is , en door welke gerugten veele Leden scheinen afgeschrikt
te zijn , en tot 't besluit gebragt , om op de vergadering niet
te verscheinen , heb ik gemeend , een legaale pooging te moeten
doen , om wegens dit onderwerp eenige zeekere inligting te
mogen erlangen , enz,
Aan den 1-leer F a 1 c k schreef hij dato 26 Maart ] 814
"Uit gevoel van pligt was ik bijzonder opgewekt , om de
raadsplegingen over een onderwerp van zoo hoog aangelang ,
voor 't tegenswoordige en de volgende geslagten , bij te woonen , en daar in , naar mijn gering vermogen , tot heil en
welzijn van 's Lands belangens , tot genoegen van 't Vorstelijk
Huffs , en tot ondersteuning van 't Regt en de burgelijke vrijheid der Ingezetenen , die gronden te helpen bepaalen , die
't onderwerp eener Constitutie behooren uit te maaken , maar
van naarbij geinformeerd zijnde , dat 't voorneemen zou zijn ,
om geen raadpleegingen , maar alleen eene stemming over dit
gewigtig onderwerp bij de vergadering te doen plaats hebben ,
waardoor de bijeenroeping der Notabelen mij meer is toegescheenen een loutere formaliteit te zijn , dan wel iets wezenlijks te bedoelen , heb ik het al of niet tegenwoordig zijn bij
deze stemming onder de onverschillige zaaken gesteld ; en
wanneer ik , buiten andere consideratien , daar bij in 't oog
houw 't gebrekkige , dat hier en daar in de ontworpen Constitutie word ontmoet , mitzgaders de onderscheide gaapingen ,
die er in voorkoomen , wil ik lievst geen deel neemen aan
deeze stemming , door welke doch geen gebreken zullen worden- weggenomen : ondertusschen wensch ik met al mijn hart,
'fat de ama te neemen grondwet den Lande niet nadeelig zij ,
en dat de tijd niet zal aanbrengen een te laat berouw , dat zo
dikwijls 't gevolg word van ontijdige en overhaaste besluiten.
"Mag ik UEdg. verzoeken , om de bedenkingen, die mijne
afwezigheid op de vergadering veroorzaaken , ter plaatze daar
't behoort, bekend te maaken enz.
38*
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D e G ij sel a ar overleed te Leijden den 29 Mei 1815.
Hij was den 1 Februarij 1784 te 's Gravenhage in het huwelijk getreden met Catharina Geertruide Heerega,
zij mogt echter den terugkeer naar bet Vailerland , welken zij
zoo vurig wenschte , niet beleven ; kort te voren , den 2 April
1799 overleed zij te Brussel, een zoon en twee dochters nalatende. 'Lijn wapen was:
Ecartel6 gezoomd met goud , het eerste en vierde van zilver met een burg crenele van keel, met eene valdeur van
goud ; het tweede en derde van keel , beladen met eene barre
van zilver,, ter wederzijde van Brie lelien van goud.
Tot cimier den Burg (zie Handb. van den Nederl. Adel
door van W eleveld.)
Wapens van de Regering van 's Hertogenbosch bij B u.t k e n s.
.Er bestaan verschillende prenten van den aanslag bij de
Slaclhouders Poort ; de grootste geteekend door P. W a gen aa r
en gegraveerd door D. V eel w a a r d , een 2de zonder naam ,
3de W. K oli Delin. N.N. Sculp. bij F. C r aj en sch ot te
Amsterdam , 4de J. Buis Delin. It. V ink e le s , Sculp. , 4 .
en 5 kleinere prenten zonder naam.
Portretten van Mr. C. d e G ij se 1 a a r.
J. J. Pfeiffer ad viv. Delin. L. Brasser Sculp.
I.
II. Een portret gegraveerd door R. Vinkeles, Vaderl.
Hist. Dl. IV. pg. 266.
III. L. Temmin c k Pinxt. J. K o b e l l Sculpt.
IV Copy naar n°. 1. C. P. S. C. M. George B al t has u r Probst et fil. Excud.
Wagenaar, Dl. IV. pg . 266,
Zie Vaderl. list. ten vervolge op
Dl. V. pg. 67, 82, 189, Dl. VI. pg. 97-102, Dl. VIII. pg . 117,
134, Dl. XI. pg . 290-305, pg. 09, 182-185, 199, Dl. XII. pg.
7 - 22, Dl. XIII. pg. 170, Dl. XIV. pg . 77, 170, Dl. XV. pg. 103,
Dl. XV II. pg. 258 ; N. G. van Kampen, Karakterkunde Dl. II. 2de
pg. 699-704 ; S t r i c k van Linschoten, vertraute Briefe lIr. Theil
30r. Brief p. 181; B i l d e r d ij k , Geschied., des 'laded. Dl. VII. pg.
66, 70, 185; A., Loosjes Pz. Gevaerts en Gijzelaar, Tooneelspel; J. Kok, Vaderl. Woordenboek, Bijvoegsel Dl. 1I. pg. 375-382
gn Dl. III. pg . 215-218. Particul. berigten.

GIJSELAAR (FREDERIK DE) van 's Gravenhage schreef eene :
.Dissertatio hist. jurid de libertate prelii Lugd. Bat. 1819. 4° ,
en in 8°. Hij stierf omstreeks 1840 le 's Hage.
GIJSELS (ARNouD of AERTUS). Toen men in 1641 in de
vergadering van Holland had besloten , om eene vloot naar
Portugal in zee te zenden , gaf men bet bevel er over aan
den Admiraal G ij s el s, onder wien op Bien togt de Ruyter
als Kapitein en Sellout bij Nacht diende en in die betrekking
de scheepstrijd bij Kaap St. Vincent bijwoonde.
-

Zie Brandt, Leven van de Ruyter bl. 9; Wagenaar, Pad. Hist.
D. XI. bl. 314; Kok, Vaderl. Woordenb. D. XVIII. bl. 767; Chron.
van het list. Genootsch. D. VI. IL 249 ; J. C. de Jonge, Gesch.
a. h. Ned. Zeewezen D. I. bl. 485, 541, 544-518.
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GIJSEN (EvENHART) een krijgsman uit de 2e helft der 17
eeuw ; die tevens dichter was.
Zijne gedichten (1668-80) gedeeltelijk door hemzelven gedeeltelijk door zijn zoon geschreven , komen in Hands. voor
op Catal. M88. J. van Voorst p. 130 N°. 838.
GIJSEN (JoAcHim) veroverde als Kommandeur in 1627
met drie jagten , een Spaansch fregat en den onder admiraal
der Hindurasvaarders in de West-Indie. Men rekent deze
schepen op twaalf honderd tonnen schats. Van G ij s e n werd
met een gouden keten , zijn yolk met tien maanden soldij , boven de gewone beschonken.
Zie Leven van Frederik Hendrik, bi. 196, 197; van Wijn,
ilanmerk. op W ag en aar; lad list. D. XI. bl. 44; J. C. de Jon ge.
Gesch. van het Ned. Zeewezen D. I. bl. 316.

GIJSENBERCH of GIJSENBURCH (Kapitein) diende de
Staat voor bet 12 jarig verbond , en was bij het innemen
van Breda.
Zie Ifronyk van het Historisch Genootschap

D. IX. bl, 166 , 869.

GIJSEN (JAN VAN) werd den 29 Mei 1668 te Haarlem
geboren , oefende te Amsterdam het beroep van wever nit,
en beoefende de dichtkunst. Wij hebben echter in zijne gediebten niets gevonden dat hem regt geeft op den titel van
dichter , nog minder op de lofspraak van L a n g e n d ij k,
die hem een "puikpoeet" noemde. Meer verdiende hij lien
van een "middelmatig straatpoeet". Hij woonde te Amsterdam
in de Eglantierstraat (zuidzijde bij de 3de dwarsstraat) , ten
huize van Belle fl a m , den haarsnijder, , en overleed den 29
Jan. 1722. Na zijn dood verscheen een Samen8praak gehouden in
de andre wereld, tusschen Jan van G ij s e n , en eenige andre
versturve Poeeten en Lijkdigten op hem gemaakt,
Amst. J. v an
Elsland vervaardigde De klaagende Mercuur over de Dood
van den volgeestigen Dichter J. v. G. gecomponeerd door E.
Wailer.
Hij werd den 3 Februarij op het Karthuizers-Kerkhof ter
aarde besteld. Hij had tot vrouw Maria Kooning, geb.
10 Dec. 1669 ; welk huwelijk den 26 Aug. 1691 het aanzijn
geschonken heeft aan Arend van Gij s e n , van wien vermeld wordt dat hij in den echt getreden is met Margar et h a
van den Briel.
In later tijd vervaardigde men het volgende grafschrift op hem:
"Was 't eind geweest , als het begin,
"Deez' had met roem het ligt verlooren ,
"Zijn eerste werk is vol van zin ,
"En doet ons zuivren maatklank hooren ,
"Daar 't laatste werk op krukken treed ,
Zal hem niet prijzen well hem laaken ,
"Maar noem hem om mijn wit te raken
"Een middelmatig Straat-poeet."
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Zijn portret is door J. Folkema prachtig gegraveerd. Hij
houdt , even als V ond el, eene rol in de hand , met het opschrift "Heldendicht". De vier compartimenten zijn allegorien , verklaard door de opschriften to zijn die van het Treurspel , Leerdicht , Kluchtspel en Minnedicht, onderaan pronkt
een omlauwerd wapenschild en dit hoogdravend bijschrift van
P. Langendijk:
"Dus toont de kunst Apolloos zoon ,
"V a n G ij z e n, die bet lieflijk Sparen
"Vereeuwigde op zijn hoogen toon
"En d' Amstel streelt met zijue snaren , •
"Al spuwt de nijd hem met venijn ,
"Gansch Neerland roemt zijn puikgedich ten
"Dus zal zijn naam vereeuwigd zijn ,
"En als een star op Pindus lichten."

Hij schreef:
Alle de Dichtwerken bestaande in de88elf8 .Ernstige en Boertige- heldendichten, Amst. 1707-1711 3 dn. 8°.
Het keen van de hedendaagsche Mannen, Amst, 1711.
Het leven van de hedendaagsche Vrouwen, Ald. 1721 kl. 8°.
.Het leven van de hedendaagsehe deftige 'wig&
Wederlegginy tegen het leven van de hedendaagsehe deftige
Ieugt. (Amst.) z. j. v. druk kl. 8°.
De Leydsche Student in den roues , over het agterblijven van
J. v. G.'s. Am8terd. .Merkuuren Amst. z. j.
.De vermaaklyke llaarlemmer Hout, beplant met allerhande
snakerjen , den 3de druk druk Amst. 1715 met houtsn.
Het vermaakkk buitenleven , Ald. 1715 kl. 8°.
't Zuur en zoet der .drmoed,
Ald. 1714 kl, 8°.
Goeden tad, Amst. 1711 kl. 8°.
V druk
Het vrolijk gezelsehap der negen Zang-godinnen
Ald. 1724 kl. 8°.
(Aid.) z. j. v. dr.
Afgeperste wederlegging der PoJtenstrijd ,
kl. 8°.
1715 kl. 8°.
Geotadige ongestadigheyd des Weerelds , Ald.
De betoverde Geldkist, klsp. Amst. 1712.
klsp., Ald.
De 088emarkt, of 't vervolg van de Varke markt ,
1712 gr. 8e.
De Varke markt, klsp. 4de dr. Ald. 1717 gr. 8°.
De Yreeden op Naar Zeegen, en Mare' in een Rolwagen,
toegepast op de Vreede met Spanjen en Nederland , geteekent
tot Uyttregt den 26 Juni 1714 , Aid. 1714 gr. 8°.
Het .Houwelijk van Jorden en Baaj,Yen,of de bedrogen Kon8tverkooper; klsp. Ald. 1714 gr. 8°.
Bruiloft8 Tafelspel tusschen Apollo, Merkuur, Venus
en Pallas, ter Bruiloft van Jac. van Oosterwijk en
Anna Bruin , vereen. in Amt. 13 May 1708 gr. 8°.
Zaamen8praak tu88ehen de Hollandsche Maagd en de Preede,
over de tegenw. toestand van Zaken, A mst. 1713 gr. 8°.
,Ale de gedichten welke gediend hebben tot versieringe van
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11 luny tot den 10 Aug.
de Antwerpse Courant , zederd den
He derde Deel van a. d. G. enz. zederd den
1706.
17
Het viifde Deel , enz. zederd den 9
Sept. tot 8 Oct. 1706.
Het zevende Deel , enz. zederd
Nov. to den 3 Dec. 1706.
Het negende Deel, enz. zeden 1 Jan. tot 1 Febr. 1707.
derd den 8 Maart tot den 12 April 1707. Amst. bij Corn.
van Hoogenhuijzen, 4 0 .
Ook gaf hij tusschen 1711 en 1722 bij Jacobus v an
Egmont te Amsterdam , in zijn tijd vermaard drukker van
straadliedjes en der walgelijkste Janhagel lectuur in het licht
de iimsterdamsche Merkurius in X deelen , behelzende al het
courantennieuws en de achterstraats voorvallen in lam- en
kreupelrijm.
—

—

—

—

Zie Witsen Geysbeek, Bioqr. Antq. Crit. Woordenb.
D. VI. bl.
449; volgg. Langendijk, Gedzeht. D. II. b1.57;J.van Elslands,
Gezangen bl. 126 ; A r r e n b e r g , Naamregister ; Cat. der Bibl. van de
D. I. bl. 247, 241, b. bl. 99, D. 1I. bl.
.Mats. v. Ned. Lelterk.
530 ; Naamrot van Tooneelsp. van J. v an der Marek. No, 1039; Cat.
van Voorst, D, II. bl. 78, D. II. bl) 72, 73; Muller, Cat. van
Portrett. Navorscher.

GIJSIUS (JOHANNES) of G ijs nerd in 1610 predikant te
Streefkerk in den Alblasserwaard en overleed aldaar in 1652.
Hij beoefende de Vaderlandsche Geschiedenis blijkens zijn werk,
getiteld.
Owsprong en voortgang der Nederlandtscher Beroerten ende
Bllendigheden. Waerin verloont worden, de voornaemste Tyrannyen, Moorderyen , ende andere ommenschelycke wreetheden, die
onder het ghebiedt -van-P hilips de II Coninck van Spaengien,
door zijne Stat-houders in 't werck ghestelt zijn, gheduyrende
deze Nederlantsche Troublen ende Oirlogen. Hier zijn mede bygevoecgt, de voornaemste Placcaten , .Brieven ende Uemonstranlien van beyde zijden: Mitsgaders de afbeeldingen der Princen , die aen d'eene zyde getyranniseert hebben, ende aen dander
zijde T,yranniger wijse omgebracht zijn. Ghedruckt in 't Iaer
ons Heeren 1516 4°. Dit werk ".den alle vrome ende oprechte
Nederlanden, die den wel-standt ende vryheydt hares lieven
vader - landts beminnen," is in 1619 woordelijk in het Latijn
vertaald , met den titel van "Origo et _Historia Belgicorum
tunzultuum , immanissimaeque Crudelitalis per Cliviam et Westphaliam patratae. Fidelissime conscripta et tabellis aeneis repraesen
tata. Accedit Historia Tragica de faronibus Gallicis, Auctore
Bremundo Frisio. Lugd.• Bat. apud. Barth. van der Bild,
ad insigne Pegasi 1619 8°.
Sommigen meenden dat G ij s i u s niet de vervaardiger van
het Latijnsch werk Origo , maar zijn Nederduitsch werk eene
bijna woordelijke vertaling er van is. Zulks is echter niet
vermoedelijk wijl het Latijnsche werk eerst 3 jaren later verscheen , ook meldt G ij s i u s het niet in het Register van de
Autheuren in deze Historie gebruyckt"
achter den titel der
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uitgave 1616. De Historia Tragica is niet van Gysius,
maar was reeds 46 jaren vroeger op dien naam in het
licht gegeven onder den navolgenden titel : De furoribus Gallicis , horrendd el indignrf Admirallii Castillioni nobilium atque
illustrium virorurn caede sceleralcique et inaudita piorum garage,
passim edila per complures Galliae civitates , sine ullo discrimine generic , nexus , aetatis et conditionis hominum, vera et
simplex narratio, Ernesto 1 7 aramundo Frisio Auctore, Edenzburgi
1573 , 4°— in hetzelfde jaar herdrukt te Londen 8°. en in
het Hoogduitsch vertaald in 4°. uitgegeven.
In 1626 gaf G ij s i u s bet oorspronkelijk werk , na het
overzien en verbeterd te hebben op nieuw uit. In [641 verscheen te Amsterdam bij Joannes Janssonius in 12°. een tweede
uitgaaf der Origo , doch zonder opdragt aan Prins Maurits
en de Staten.
0 verigens bestaat er eene groote overeenkomst tusschen de
Origo en Historia met den Spiegel der Jeugd, waarvan de nitgave te Middelburg 1616 waarschijnlijk de oudste is , en het
tweede deel van de Spiegel der Spaanse Tirannye ,
Amst 1638 ,
bij Evert KIoppenburg, is bijna niets dan eene verkorting van den Oorsprong of de Origo el Historia.
Het werk loopt van 1555 tot 1598.
De schrijver doet zich kennen als een ijverig voorstander
der vrijheid en een vijand van de Spansche dwingelandij. Hij
schildert met levendige verwen de wreedhedeu of , waaraan zich
de Spanjaarden schuldig maakten. Saxe noemt hem : classicus veram auctor. Hij deelt bijzonderheden mede , die men
elders niet of zeer beknopt vindt , zoo als het breedvoerig
verhaal der gevangenis van Montign y.
• Behalve dit werk bezitten wij nog van G ij sins eene uit(rave van het Martelaarsboek van Adriaan van Haemstede.
Volgens Ab Utrecht Dresselhuis, in zijne ,uitstekende
verhandeling over Adriaan van Haemstede, legde G ijsius tot grondsiag zijner uitgaaf van het Martelaarsboek de
volgende editie :
Historien der vromer Martelaren tot desen tegenwoord. tip
inde fare 1633 toe.... In desen laetste druck van nieuws overzien,
verbetert en nzerckelick verrneerdert.... Mitsg. oock ook een Hist.
verhael van het ghene , 't welck in divPrsche Landen onder de
regeringe van versch. Potentaten ende _Regeerders geschiet is in
.Kerckel. saken. Door J.
S. Dordr. voor Franc. B o e 1 s
1643 fol. doch hij meldt niet wanneer G ij s i u s zijne uitgaaf
bezorgd heeft , ofschoon hij vermeldt dat hij er groote veranringen in heeft gemaakt. Volgens Pars zou de uitgaaf van
G ij sins in 1658 (dus zes jaren na zijn dood) verschenen zijn.
Zie Saxe, Onotnasticon T. IV. p. 281 ; T e Water, Verbond der
D. I. voorr. XI. en bl. 36, D. 11. bl. 11. D. V. M. 370;
Pars, Nalnerol bl. 245 ; de Wind, Bibliotheek van Nederl. Gechieds. bl. 328, 501, 571, 596; Bilderdijk, raderl. Oeschzed.
Edelen
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D. VI. bl. 240; Kist en Royaards, Archie( voor Eerkel. Geschied
inzondcrheid vaor Nederland D. VI. bl. 86, 87 ; Dez. , Nederland,sche
Archie( 1). IV. bl. 3; Schotel, Kerk. Dordr. D. I. bl. 412 ; Lan glet du Fresnoy, Methode pour itudier 'Histoire, Catalogue des Hist.
p. 1012; Cat. Meerman, T. III. p. 134, No. 388; Cat. de Renouard, T. IV. p. 126; Cat. te Water, p. 300, No. 1891 ; Cat. Beacher Andreae, p. 387, No. 1103; ('at. Willems', T. I. p. 104,
No. 1265, p. 106, No. 1285 ; Freytag, Anal. Lit. p. 313; Gerdes, nor. Libr. rar. p. 115; Vogt, Catal. Libr. rar. p. 266; Cat.
eener uiterst zeldzame verzameling Hollandsche Bijbell rnz. verzameld door F. Muller, bl. 76 ; M. Nijhoff, Derde ('at. van oude
en nieuwe boeken bl. 19 ; Dez. , Livres anciens et modernes Janvier
1860 No. 7454; H. de Jon g h , Naamregister van predikanten le Leyden bl. 314; Orde volgens welke de Feest- en Lijdensteksten in de
Nederd. Hero. Gemeente te Leiden gepredikt worden
bl. 108 ; Soermans, Kerk Beg.; Arrenberg, Naamregister; Valler. Andreas,
Bibl. Belg. i. v. ; Foppens, Bibl. Beg. T. I. p. 264; Paquot,
Memoires pour servir
a l' Hist Litter. des Pays-Bas T. II. p. 537.

GUSSELING (JoHAN) van Vlissingen, was bewindhebber
der geoctroieerde West-Indische Maatschappij , ter Kamer
Zeeland , hij werd , te gelijk met den heer Math ij s van
Ceulen, hoofd-participant en bewindhebber der Kamer te
Amsterdam , verkozen om naar Brazilie .te vertrekken , en aldaar liet opperbewind te aanvaarden. Zij namen den 13 October van het jaar 1632 de reize derwaarts aan , en kwamen,
den 17 Jan. 1633 , voor 't recif, met de schepen Middelburg
en de Leeuw voor anker. G ij s s e 1 i n g begaf zich den 4 Februarij naar Tamarica , om aldaar orde te stellen. In de maand
Augustus zeilde hij naar Arijal. 's Morgens vertrok hij met
het Yolk uit de Afogades , en verder naar de genoemde kaap ,
daar liij zich nedersloeg ; maar gebrek aan leeftogt , en de
aannadering van de vijandelijke overmagt , noodzaakte hem
van daar te wijken. In October van dat zelfde jaar, deed hij
met eenige schepen , bemand met 600 soldaten , een togt naar
't zuiden van Brazilie , en toonde overal waar hij kwam , zijnen
moed en bekwaamheid. tOp dien togt veroverde hij 250 kisten
met suiker, en 98 stukken Brazilien bout ; steekende voorts ,
behalve het vlek Alago , vele hofsteden , schepen en barken
in brand. Den 24 Februarij van bet volgende jaar , zeilde hij ,
met een vloot wel toegeruste schepen , als generaal , op het
schip Overijssel , naar de rivier Pariba , doch om de te grooten
tegenstand , dien hij aldaar ontmoette , liet hij dien stroom
met jagten bezetten , en zette , met de overige schepen , koers
naar St. Augustijn , daar hij eenige veroveringen. maakte , en
den vijand versloeg. In April keerde hij weder naar 't Recif.
Hunnen tijd ten einde geloopen zijnde , kwamen zij , met
drie schepen en een jagt , welks lading bestond uit 826 zoo
vaten als kisten suiker , 27000 Brazilien bout, den 6 November 1634 in 't vaderland terug. J. de L a a t , bun mede
bewindhebber , heeft , in zijn Iaarlyks verhaal , omstandig aangeteekend , wat voordeel de Maatscbappij , gedurende hun ver-
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blijf in Brazilie , genooten heeft , en berekende het op bijna
23 tonnen gouds , van de sulker alleen is gemaakt f 1,655,700
Zie De Laat, Jaarlijks Verhaal bl. 380, 382, 390 en 398; De la
Rue, Heldhaftig Zeeland bl. 175; 13arlaei, .Res. Gestae in Brasilia p.
p. 131, 203 ; K o k, Faderlandsch IPoordenboek 1)1. 17. bl. 766.

GIJZELAAR (J. D.) miniatuurschilder in 1794 in het Regisingeter der Kunst confririe Kamer van Pictura te
schreven.
-

Zie Kramm, Levens en Werken der Holl. en Vlaamsche Kunalschilders D. III. bl. 615.

GIJZELS (FRANs) Men kent alleen portretten van dezen
schilder,, waaruit blijkt dat hij in 1660 te Amsterdam is overleden en in de Oude Kerk aldaar begraven. Hij zelf was te
Leiden geboren en schilderde portretten en genre stukken.
Zie Immerzeel, Levens en Werken der Holl. en Pladmsche Kunstschilders ens. D. I. bl. 300 ; K r a m m , Levens en Werken der Holl.
en Vlaamsche Kunalschilders D. II. bl. 516.

GIJZELS, GIJSELS , GIJZEN (PIETER) Over bet geboorte
en sterfjaar van dezen kunstschilder wordt getwist. Volgens
Immerz eel was hij een Hollander en een leerling van J a n
Breughel, doch indien hij, gelijk Pilkington wil, in
1636 te Antwerpen is geboren , kan hij de leerling van dezen ,
die in 1625 overleed , niet geweest zijn. Nagler meent dat
hij in 1610 geboren en in 1670 overleden is. In het Gildenboth van St. Lucas van Antwerpen leest men "P i e t e r G ijs e 1 s (hij schreef rich echter G ij z el s) ontvangen bij J a n
Baats 1642 , Meester 1650 , stierf 1690." Hij was een beroemd landschapschilder wiens werk o. a. in het Museum van
Parijs , Berlijn , Dresden en te Saltzhagen , te Londen in
de verzameling van Hope wordt gevonden. K r a m m legt
een goed getuigenis of van zijne kunst. Hij zegt o. a. van de
schilderij in het kabinet van den laatstgemelden , voorstellende
een Paauw , een Zwaan , een Reiger , kleiner dood gevogelte ,
Distelen , Planters , Vlinders : dit stuk is van de hoogste fijnheid en uitvoerigheid , doch te gelijk krachtig , helder , fiks ,
in de verf geschilderd."
In 1735 werd een stuk met gebloemte , fruit en insekten
van hem voor f 410 verkocht. Op de verkooping van v a n
der Linden van Slingeland gold een dergelijk f 400;
voor eene Boerenkermis werd in 1733 f 110 betaald.
Zie de in het vorige artikel aangeh. schrijvers.
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AANWIJZING

.

DER

PERSONEN
IN DIT REEL VERMELD.

Gaal (Barent)
(Thomas)
-- (Pieter)

-

Biz.
1

(J. J. B ).
2
Gaalen Zie Galen . . .
Gaasbeek (Jacob van Abcoude heer van). . . .
Gaaymans (Willem Gijsbert)
3
Gabbema (Edo)
--- (Simon Abbes)
Gabbes (Jelmer)
5
Gabbinga (Rommert en
Sytze) . . . ,
6
Gabry (Pieter)
(Bartholomaeus)
-- (Pieter)
Gabriel (Petrus)
7
--- (Paul Joseph).
8
Gadelle (Jacobus) . . .
9
Gael (Claes)
-- (Johan)
(Barent)
10
-- (Jacob)
(Diederik van Leyden)
Gaelen (Alexander van)
Gaelius (Johan). Zie Gael 12
Gaesbeek (Johan). Zie Jacob van Abcoude }leer
van
Gaete (Hendrik van de)
.

Blz.
Gagern (Frederik Boudedewijn von)
12
Gaillard (Jacobus).
13
(Majoor)
14
Gakel (Pieter)
Gakel (Simon)
14
Galama (Igo)
15
(Galo Iges) .
- -- (Igo Douwe en
Hartman) . . , . • •
(Sjeerp) . .
16
- - (Hartman).
17
--- (Taco)
(Ausonius).
18
--- (Hero)
(Sipke Jans)
Galden (Daniel van).
19
20
Galdenus (G.)
Galen (Mattheus van) .
(Thijman)
-- (Johan van) . .
Gelenus (Mattheus) . . . 22
(Abrahamsz.) .
23
Gales (Jan)
Gallaeus (Servatius) . . 23
Gallandat (David Henry) 24
Gallas (Mathias)
25
Galle (Philip)
Galle (Charles Jean). • • 26
Gallien (Johanna) . . . .
Gallieres (Nicolaas Cor-

--

---

---

nelis de)

.. 27
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Gallis (Pieter)
Gallus (Carolus)
Galtj es (Galtie)
Gameren (Hannard van)
Ganda (Philologus Philiatros
— (Theocrat's
.
Ganderheyden (Jan Frederik Mauritz.) . ..
Ganglofs (Claas)
Gangulphus
Gans (Johan)
Gans (Jan in de) . .
Gansfort (Johan Wessel)
Gansefoort (Gerhardus)
Ganswijk (Daniel Jan ten
Zeldam)
Garcin (Jaques)
Garde (de la)
Gardeyn (Michiel Philipsen)
Gardin (Guiljam du). .
Garel (Hermanus van).
Gargon (Mattheus) . .
(Franciscus Henricus)
---- (Jacob)
Garnier (Maria)
Gaster (Casper)
Gaubius (Johannes) . .
--- (Hieronymus David)
Gaudanus (Henricus en
Jacobus) .
Gaukema (Gauco) . .
Gaukes (Yvo)
Gaultier (Francois) . • •
Gauma (Hartman en
Watze)
Gaut (Hendrik)
Gavel (Cornelius) ..
Gavre Charles de) . . . .
— (Bauduin de) .
(Nicolaas de) .
Gearey (J. de)
Gebel (Cornelis)
Gebhard (Janus)
Geduldhebber (A ndries)

Blz.
28
30

Blz.
54
Geel (Joost van)
55
-- (Daniel van). . .
Geelen (Jan van) . . .
(Christiaan van) 56
(........ ■ •••■•■• ■•

31

33
34
35
38
36
41

42
•■•■■■•■

43
45

46
47
••••••••■•

49
50

51

52
■•••■■••

Geelhoed (Diederik) . .
Geelkerke (Jacobus) . .. 57
Geelvinck (Jan Corneliszoon)
58
---- (Cornelis). .
(Lieve) . . . 59
— (Nicolaas). .
Geen (Joseph Jacobus Baron van)
60
Geer (Lodewijk de) . . 62
(Barthold Reinier
Baron de)
65
van Jutphaas (Jan
—
Lodewijk Willem). . . 66
-- (J. van der) . . . . 67
Geerarts (Balthasar) . .
Geerdinx (J.)
Geerlach
Geerman (Christiaan) .
Geerode (Brunen van).
Geert Groote (Zie Groote
Gerard)
Geertgen van St. Jans.
68
Geertruid ..... . . .
---- van Saksen.
69
Geerts (Peter)
Geertsema (Joannes) .
70
Geest (Willem)
-- (Gillis Simonsz. de).
( Wibrand)
—
(Wybrandus de).
Geestdorp (Pieter) . . . . 71
---- (Hendrik). . .
Geesteranus (Johannes) ,
(Petrus). . . . 73
(Arnoldus) . . —
--- (Cornelius) .. 74
(Nannius). . . 75
(Henricus) .
76
Geffen (Joannes van) .

53
54

Gehema (Jan Abraham
van)

•

•
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Blz.
Geilenkerken (Nicolaas
76
van)
Geilhoven (Arnold) . .
Geining (Gerard) . . .
Geisweit van der Netten
(C. A.)
Gelasius (Jan Janszoon)
Geldenhauer (Gerard) .
77
Gelder
79
—
Gelder (Peter)
Gelder (Itinze Beerts).
Gelder (Arent)
SO
Gelder (Jacob de) .
85
Gelder (Karel van) .
- - (Jan van)
-- (Evert van) .
• • 86
-- (Bernard van) . . . 87
-- (S. van)
-- (Hendrik van). .
- - (Arend Hendrik
van)
(Petrus Smidt van) 88
Gelderbloem (Laurens).
89
Geldermalsum (Jacob en
A driaan)
Geldorp (Jan)
---- (Hendrik van).
90
Geldorpius (Gosuinus)
(Henricus) . 9 I
Geldzak (Taems Frederiksz )
Gelen (Johan van) . .
Geleyn (Pieter van) . .
Geleynsen (Cornelis). .
Gelle (Joannes) 92
Gellig (Jacob en Michiel)
Gellius Suecanus
Gellius (Foppo)
Gellius (Catharina). • • •
Gelre (Zie de vorsten van
dien naam)
Gelre (Pieter van) . . .
Gernen (Arend van) . .
93
Gemert (Cornelis van).
Gemertanus (Antonius).
..
Gemma (Frisius).
96
--- (Cornelius) . .
Gemmenich (Paulus van) 96
----

Blz.
Genabeth (Paulus van). . 96
Gend (Lodewijk van) . 98
(Zie de personen v.
d. naam op Gent) . .
Gengulphus (Lie Gangulphus)
Genibelli (Frederico)
Genits (Antonis)
Genkens (Empke)
Geniis (de)
Gennep (Arnoldus van) .
--- (Cornelis van). . 99
Gennep (Arnoldus van) . 100
G enneti (Leopold). . • •
Gent (Willem van) .
101
-- (George van) .
102
(Barthold van).
-- (Johan van) . .
103
(Walraven van)
- - (Johan van) . .
- - (Cornelis van) .
104
(Barthold van).
105
- - (Otto van)
-- (Willem Joseph van),
-- (Joseph Willem van). 107
-- (Carel van) . . . . 108
(Casparus van). . . 109
(Wilhelmus van). .
(Bartholomeus) • •
— (Jan van)
Gentil (Pierre)
Gentillot
110
,Gentman (Cornelis) . . .
Leydekker (Cornelis)
111
Genum (Arent)
Georg Hertog van Saksen
Georg Eberhart
George van Egmond. . .
George Frederik
----- Wolfgang . . . •
(Lambertus Josephus)
Geraart van Haarlem . 115
Gerard Groote (Zie Groote
Geert)
Gerard van Zutphen .
.

.

•
•

•
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Blz.
Gerard II
115
----- III
116
—
(Baithasar) . • • —
Gerardus (Johannes) . . . 119
(Theodoricus)
Gerardijn (Johan) . . • ------ (Abraham) . • -Geraud (Samuel)
120
Gerbade (Herman). . .
Gerbens (Ruurd)
Gerbier (Balthazar) . .
121
Gerbranda (Edo)
122
Gerbrandszoon (Jan) •
---

(—)

Gerck man (Esau) . . . 123
Gerdes (Daniel)
Gerhard (Hubert) . .. 126
Gericke (Johann Werner)
Gericke (J. F. G.). . .
Gerlach I.
127
-- II
-- (Pieter) . . . . . 128
Gerlacius (Antonie) .
Gerlacius (Gerlagus) . . .
Gerloveu (Aarnout) . .
Germez (Adam Karels
129
van)
Germyn (Simon)
Gerobulus (Johannes)
132
Gerolf
Gerardijn (Johan) • .
Gerulphus (Joannes).
Gerretzen (Willem) .
Gerritius (Franciscus) .
133
Gerrits (Cornelis) . . .
134
Gerrits (Pieter)
(Hoite)
( Sib r en)
(Soetjen)
• •
Vrou)
Gerd tse (Frans)
135
--- (Gerrit)
Gerritsen (Hendrik) .
Gerritsz. (Cornelis) . . . 136
(Adriaan) . .
(Coenraet). . . .
—
(Daniel)
---

(

Gerritsz. ( Dirk)

Blz.
137

--- (Frederik). . .
•(Hesl) 138
van Embden
(Jan)
-- (Jan Cornelis). .
— (Lubbert) . . . 139
(Reijer)
140
Gerritszoon (Gerrit) .
Gerritz. (Gerrit)
Gerritzma (Pibo)
—
Gervais (P. J
140
Gerwen (Jonas van) . • • 141
- -- (Jan van) . .
Geselius (Cornelis). . . .
Gesperden (Johannes The143
odorus van)
Gesseher (David van) .
Gesseler (Joducus of Joest
van)
145
Gesselius (Johannes Cornelius)
Gesselius (Timan) . . 146
Gesteranus
Geukama (Augustinus).
147
Geukesz. (Empke) . .
Geulincx (Arnold) . . .
148
Geuns (Matthias van) .
-- (Jan van)
153
-- (Steven , Jan van) . 155
— (Isak Matthias van). 157
Geurtzen (Wouter). . . . 158
Geusau (Carel Baron van)
Geusius (Jacob)
Gevaerts (Ocker). • • • •
159
Gevers (Paulus)
160
Gevers (Hugo)
163
Gein (de)
Geysbeek (Pieter Gerarrard us Witsen) . • . .
Geyser (Melchior) . . . . 165
Geysteranus
Gezel (C. V.)
Gezelius (Cornelis). .
Gheel (Cornelis van).
Gheelen (Hans van). . 166
Gheert (G. van der).
)
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Ghein (de) 166
Ghemmenich (Paulus van)
Ghendt
Gheiloven (A rnoldus) •
■•••••••••
Gherrit (Mr.)
Gherwen (Arnaud van)
Gheybels (Gisbertus). .
167
Gheyn (Jacob Jansz. de)
- -- (Jacob de) . .
168
--- (Willem de). .
169
Ghibercius
Ghiesen (Filips van der)
Ghigny (Charles Etienne
Baron van)
Ghisignies (Leonard du
170
Bus de)
Ghistelles (Arthus de).
---- (Charles de)
---- (Cornelis van)
-- (Pieter van).
Ghoir (W.) of Chore . 171
Ghijben
172
•••■•
- -- (Cornelia)
] 73
(Klara)
-- (Jan Karel Badon)
Ghijsen (Hendrik) . .
Ghijsius (Johannes) . . . 174
Gianibelli (Frederico) .
17 6
Gibson (Johann)
Gichtel (Johan George) .
Gideons (Jan)
177
Gier (W. de)
Giessen (G. van) . . .
Gietermaker (Klaas Hen178
driksz)
Giffen (Hubert van) . . •
-- (David Flud van) . 180
183
Gilbert (J. L.)
Gilbertus (David) . • •
Gilde (Abraham)
184
Gildemeester (Jan Jansz.).
Gildeklok (Mattheus) . . •■•••■
Gilkenius (Petrus) • • •
Gille (Salomo)
185
Gilles (Jacob)`
-- (Paulus Abraham). 187
Gillig (Jacob)
.

.

.

Blz.
Gillig (Michiel)
187
Gillis (Johan)
(Pieter) 188
-- met de vlek . • • •
Gillissen (Aegidius) • • •
Gillisz. (Willem) 189
Gilquin (Herman)
Oils (Antonius)
Gilse (Jan van)
191
—
(— )
Gimnick (Hendrik van) 192
Ginckel
193
Gipson (Johann)
--- (Dirk)
—
Gephianius (Hubertus).
Girard de Mielet (Victor
■ •■••■•••
de) .
Girard de Mielet van Coeboorn (Louis Francois
de)
Girard de Mielet van Coehoorn (Menno Gideon
de).
194
Giraud (A. P)
195
- -- (Bruno)
Giron (M )
Gisbertus
Gisius Nannink (Frederik
Petrus) . 196
Glabbeecq (Sebastiaan) . —
.•••••••
Glans (Catharina) . . .
Glarges (Gilles de) . .
--- (Cornelis de Montigny de)
197
- -- (Jhr. Pieter de
••■•••■•
Montigny de)
Glaserus (Arnoldus) .. .
(Hermanus) . . 198
Glauber (Johan Rudolph). 199
--- (Johannes). . . . ---- (Diana)
200
--- (Jan Godlieb). 201
Glavimans (Pieter Janzs) - --- (Pieter) . .
(Cornelis Jan) 202
Glazemaker (Jan Hendrik)
203
Gleintz. (J.) .
204

•
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Glimes (Jan van) . . . • 205
-- (Philips van) . . 205
--- (Jan van) . . . .
(Anthonie van) . 206
( Jan van) . . . . —
Glimmer (Jan) Zie Glum208
mer
Glindkamp (Jan Anthony) —
Glins (Douwe Jan). . . • 209
-- (Taco van)
(Laas van)
(Haring van). • •
—
Mins (Douwe van). • • 210
-- (Taco van) . . .
Glinstra (Joannes van) . 211
(Hector van) . • --- (Assuerus van) . —
-- (Johannes van) . 212
--- (Hector Willem
van)
(Valerius van). .
—
(Vincentius van).
(Arent Johann
—
van)
Gloeijendenoven (Kapitein)
Gloucester
(Humphrey
213
Hertog)
Glover (J )
Glummer (Jan)
Gnaphaeus (Gulielmus) .
Gobell (Hendrik Christi214
aan)
Gobel (Gerrit Hendrik) 215
Gobels ( A )
Gobius (Jan Frederik). 216
(Otto Willem).
—
(Izaak Jan Wer219
ner)
--- (Hendrik Anthonie)
Goble (Steven) 220
Goch (Johan van) . . • •
(Michiel van). . • •
-- (Matthias van). . . 221
Gochenius (Andreas). . . 222
Gockinga (Eyvoet) ..
(Eppo).
223
•■■■•••■

•■■•

••••••••■•

Blz.
Gockinga (Scato) .. . . 224
■■• ■•■■••■■■ •■

(.•■■ ••■.)

225
(Ludolph). ..
(Scato Ludolph)
(Henricus) . 226
(Campegius
Herman)
----- (Joseph). . .
Godart (A )
227
Godaeus (Conradus) .
Godebald (Eisschop van
Utrecht)
227
Godefridi (Johannes). . 229
Godevaart, Govert of Godfried , met den bult • •
Godewijck (Pieter van) 230
( Margaretha
van)
232
Godfried I.
234
---- van Rhenen.
235
Godin (Jan)
236
-- (J can Louis). . .
(Carel)
—
-- (Pieter)
--- (Gerard)
-- (Pieter Anthony). 237
Godijn (Dionijs)
Goebel (Gerrit Hendrik)
Goebouw (Anthonie). .
Goedaert (Johannes) ..
Goedbeleid (Hendrik) . 238
Goede (Willem) . . . .
Goede (Johannes de). . 239
Goedecke (J hr. Wilhelm
Frederich von) . . . . 240
Goedendagh (Johannes) .
Goedhals (Dirk Janszoon). 241
Goedkoop (Albert) . . . .
Goelen (Alexander van) .
Goens (Rijklof van) . . 242
245
(Rijklof Cornelis
van)
(Rijklof Jan Corne246
lis van)
Goens (Rijklof Michael

•
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246
van)
250
Goer (Adolph van) , .
Goeree (Hugo Willem)
--- (Willem)
251
------- ( Jan)
252
253
Goes (Willem)
--- (Robert)
254
---- (Otto Frederik van)
--- (Aart van der)..
-- (Aart van der). . 256
--- (Adriaan van der)
--- (Adriaan van der) 257
---- (Adriaan van der)
--- (Philip van der) . 258
--- (Jan van der) . . 259
(Bernardus van der) —
(Anthonie Jansz.
van der)
260
-- (Johannes Anthonides van der)
Goesevoet (Johan \7Tesse1). —
Goesinnen (Cornelis).. . --Goessen (Jan)
Goessens (Alert)
—
(oeteeris (Anthonie). . 261
Goethals (Johannes) . .
Goethals (J )
262
Goetz (Karel Alexander
Heinrich)
Goffredus (Hildebrandus). 263
Gogava (Anthonius Hermannus)
264
Gogel (Izaak Jan Alexander)
Gogh (van) 266
--- (Franciscus van). . -Goien (Jan van)
267
Goignies (Anthonie van) -Goldberg (Jonkheer Johannes)
Goldmann (Nicolaas). . . 268
----- (Jonkheer Johan Christiaan) .. .
Gole (Jacobus)
269
Goliat (Cornelis)
—
Golius (Jacobus) . . . . , 270
--- (Petrus) 273
Goll (Johan)
—

Blz.
Goll van Franckenstein
(Jonkhr, Johan) . 27.4
Golstein (Johan van). . . 275
---- (Johan van) . -(Evert Jan Benjamin van)
Goetz (Frederik Adriaan
Graaf van der) . . . . 276
Goltzius (Hubertus) .
277
219
------ (Julius)
(Hendrik) . . .
---(Coeriraad).. . 280
------- (Dorninicus) . .
----- (Theodorus) . . 281
Gomarus (Franciscus) .
-Gon (Cornelis van der) 285
-- (Jacob van der) .
---- (Jan Jacob Denier
286
van der)
Gondebald
Goodricke (H.)
Goodsehalck (Pieter)
Gool (Jan van)
287
Goor (Adolph)
--- (Arnoldus van)... ----- (Johan Herman van) 288
--- (Johan W i j nand van) --- (Thomas Ernst van).
(Willem van) . . . 289
-- (. . . . van) . . . .
--- (Pieter Walter van).
--- (Jan Willem Jacobus Steenbergen van) .
---- den Oosterling (Jan
291
Adriaan van)
Goorle ( Abraham van).
Goos (Abraham)
Gooijen (Jan Josephsz
292
van)
Gooijer
Gorcum (Cornelis Jansz
van)
(Gerrit Sebastiaansz. van)
(Jan van) . . .
Gordon (J.)
293
------ (A . )
(Geertruydt). . .
39
-----

----

--

---

—

—

—

------

----
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Gordon (Otto Derck) . 293
Goris (Marten)
294
(Lambertus) . . . 295
-- (Gerard)
297
— (Gaspar)
Gorkum ( Hendrik van) .
— (Johannes van) . 298
Gorlaeus (Abraham) . . . 299
---- (David)
300
Gorniehem (Johannes van)
Goropius (Johannes) . .
Gorter (Foeke)
--- (Johannes de)
-- (David de). . . 304
(Hermanus Boerhave de)
205
Gortter (Willem de) . .
Goslinga (Tjepke van ). . 306
— (Johan van). .
(Sicco van) . .
—
Gosso (Ludigman) . . 309
Goswinus —
Goth (Le)
Gothem (de heer van) . . 310
Gotskens (Hendrik) . .
(IJ s brand). .
Gottard (Johan)
Gottum (de Heer van) 311
Goubaie (Antonie) . .
—
Gouclaer (Jan de) . . .
Gouda (Cornelis van) .
(Damiaan van). .
(Franciscus van) .
(Geerik van). . . . 313
— (Hendrik van) . . . ------ (Jacobus)
— (Johan de)
-(Johannes de) . . .
-- (Willem van) . . . 314
Goudanus (Henricus) .
------ (Jacobus) . .
(Wilhelmus
Hermanus)
Goude (Jacobus Franszoon van der)
Goudhoeven (Wouter van) 315

Blz.
Goudoever (Hendrik van). 315
(Isaak van) . .
(An thonie van).
(Willem van) . 316
. A drianus
Goudriaan
317
Francois)
319
Goudriaan (B )
Goudsmit (Jilles). . . .
Goudt (Hendrik Grave
van)
Goudtschalck (Pieter) • • 320
321
Goulart (Simon)
322
Godsbloom
Gonsset (Jaques). • • t
323
Gout (Antoine)
Goutero (Antonio) . . 324
Gouthoeven (Wouter van) 324
Goutum (Wybe van). .
Gouwem ( Willem van der) 325
Gouwenaar (Adriaan) .
Gouwenberg (Gij brecht
van)
326
Govaerts (Pieter)
-G overt (met den bult).
Govert
Goverts (Abraham). . •
Govertsz. (Jan)
— (Nicolaas). • •
(Theodorus) . . 327
Goyen (Jan Josephszoon
van)
. . 328
Goyens (Erasmus) .
Goyer ( . . . de) .
•
(Pieter de)
-- (Johan de)
220
Goy ert
Gosewinus van Amstel. .
Graaf (Abraham de). . .
(Hendrik de). . . . 330
-- (H. de)
-- (J. de)
-- (Jan Baptist de). .
(Joannes de). . . . 331
(Josua de)
— (Lieuwe Willems de).
(Lodewijk de) . . .
(Nicolaas de). . . .
— (Regnerus de) . . . 332
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Graaf (Reinier de) . . . . 332
(Timotheus de). . . 333
-- (Willem de) . . .
(Lodewijk Ernst van
de)
(Servaas van de). 334
(Jacob en Pieter
van der)
Graaff (Diederik de) . . 335
— (Cornelis van der).
-- (Cornelis Jacob van
de) ....... . . . . 336
--- (Willem Jacob van
de)
337
— (Gerardus van der). 339
Graafland (Cornelis) . . .
Graafland (Jonkh. Joan). 340
Graaft (Joanna Helena) . —
Graat (Barend)
341
Graauw (Hendrik). . .
Graauwhart (Hendrik). 342
Graavemoer (de Heer
van 's)
Grabo (Mattheus) . . . .
Gracht (Jacob van der). 343
Graef (Lieuwe Willemsz.)
(Ellert de)
344
-- (Hendrik de). . . • —
(Timotheus de) . . 345
— (Jacob van der). • —
Graeff (Dirk Jansz. de) •
(Jacob de)
346
— (Cornelis de) . . 347
(Andries de). . . 342
— (Pieter de).. . . 350
(Theodorus van de) 351
Graes (Ortwijn)
Graeuw (Geertruyd de)
Graeuwen (Paulus 's) .
(Abraham Jacob 's)
352
Graeve (Guiljaem de) . 353
Graevius (Johannes Georgius)
Graevius (Theodorus Georgius)
358
Graf (Hans of Jan) . .
-- (Albert van der).
--

0■••■
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Graham (Johan). . . . . 358
--- (Hendrik). . . . 359
Grainge (de la)
Gram (F. H
Grambusch (Johannes). . —
Gramaye (Jan Baptist) .
Gramineus (Theodorus) . 361
Gramsbergen (Matthijs) . 362
Grande (Mr. Adriaan de).
Grandjean (Jean) . . . . —
Grandval (Bartholomeus
de Liniere)
363
Graven (Geraard de) .
—
Grange (Peregrin de la). —
— (Sr. de la) . . . 364
Grantham (Hendrik). . .
Granvelle (Kardinaal van) —
Grapheus (Rodoiphus) . • —
364
Gras (Theodoor)
Gi!isbeek ( . . . ). .
Grasdoip (Willem). . . 365
Grasi I orp (Jan)
Grasd orp
Grashuis (Joannes). . . • —
Grasveld (C. H. van).
Graswinckel (Jacob Janszoon)
366
Graswinckel (Dirk) . .
Gratama (Seerp)
369
— (Sibrand) . . . 372
Gratien (Pierre Guillau374
me)
Gratius (Ortuinus) . .
Grau (Abraham de) .
375
376
Graue (B. A )
Grauman (J. R.) . . .
Grouwerdt (Roelof) . .
Grauwhart (Hendrik) .
—
Grave (G
-- (Hans)
-- (Hendrik)
— (Jan Everard) . . . 377
— (Jan Evert) . . . . 378
Grave (Johannes Henri—
cus)
—
Grave (Thimotheus). .
-- (Guillaume de). .
-- (Henri Louis de) 379
)

)
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Gravesande (Cornelis 's). 380
(Willem Ja
cob 's)
381
Gravesande (Jonkheer Nicolaas Jeremias Storm
van 's.)
383
385
Gravestein (C )
Gravestorp (Menso en
Hendrik van)
Gravezande (Adrianus 's)
(Hermanus 's) 386
Gravius (Abrahamus) . . 387
(Gualterus) .
--- (Heuricus).
(Henricus). . .
(Idsardus) . . .
-- (Jacobus) . .
(Theodorus).
(Regnerus). . • •
Grawart (Roelof)
Grebber (Cornelis). . .
(Nicolaas) . . . 388
(Klaas de). • —
-

---

---

— (Frans Pietersz
de)
--- (Anton de) . .
--- (Pieter de) . . 389
--- (Maria de) .
Greef (Jan de)
Greenwood (Frans). . . 390
(Cornelis)
(John) . •
—
Greeve (Egbert Jan) . . 392
--- (Gerard)
--- (Jan)
5
393
--- (D. de)
Greeven (H.)
(

)

(AT

)

Gregoor (Gillis Smak)• .
(Pieter Martinus.) —
Gregorii (Martinus) . . 394
Gregorius
--- (Joachim Martinus)
395
Greidanus
396
Grendel (Leendert) ..

Blz.
Grenier (Abraham) . . . 396
397
(Jan)
Grenu (Paulus de). .
398
Greuningen (M. N.).
Greve (Anthonie) . ..
(Egbert Joan) .. -- (Evert Hendrik). 401
— (Wilhelmus) . .
(Petrus de) . . . 402
(Wilhelmus 's). . 403
Grevelink (Geertruida Ja403
coba).
---- (L . )
Grey enbroek (de Heer
404
van)
(P. H. van). —
Grevenstein (Henricus) . —
Grevesse (Worfin) .. . . —
Grevinckhoven (Caspar)
— (Nicolaas) 406
Grevius (Johannes) . . . 409
Greydanus (Johannes) . . • 410
(Tjardus) . . . 411
(Ausonius) . • —
Greyn (Jacob) 412
Gribi us (Petrus)
--- (Johan)
413
Grient (Cornelis de).
Dreux (P. de). 414
Griethuizen (Maria Louisa) —
Griffier (Jan)
(Robbert) .. . 415
--- (Jan)
Griffioen (Huibert). . . 415
416
Grill (Anthony)
417
Grilmani (Hubertus). .
Grobbendoncq (Anthonie
Schets Heer van) . . .
------ (Kasper
Schets Heer van) . . .
Groe (Gerrit van der). .
(Theodorus van der). —
Groen (C.) 418
-- (Cornelis)
(Floris)
419
(Theodorus) • . • • —
(Lambertus) . . . . 420
---

----

•
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Groen (Joannes van der). 420
(A. van der). . . .
—
(Anna Coop A.). .
—
van Prinsteren (Pe—
trus Jacobus)
Groenen (Henricus van). 421
Groenenberg (Egbert van)
---------- (J. F.) • • •
Groenendijck (Johan van).
(J.
422
Groeneveen (Kapitein).
- - (A driaan van)
Groeneveld (C )
---- (Cornelis).
--- (Jacobus).
(Reinier van
Oldenbarneveld) . . . 423
Groenevelt (Arent van) .
(Arnolt van) .
- ----- (Christian). . 424
Groenewegen (Henricus).
(Gerrit). . . 425
(Jan)
426
--- (Johannes) .
--- (Jacob). . .
(Jacob). . . 427
----- (Hugo van). 428
--- van der Made
(Simon.)
429
van der Made
(E.)
Groenewoud (Abraham) . 430
(Johannes
Jacobus)
(Jocob Cornelis Swijghuisen). . .
(Lucas van). 432
Groenta (Petrus)
Groeninck (Egidius). . . 434
Groeningen (A. van) . . —
---- (Gerrit van Gerard van)
Groening, Zie Groeningen
(Gerrit of Gerard van).
Groensveld (Johan). Zie
Gronsvelt
Groenvelt (E )
435
Groes (Pieter)
••■■■••■••
1.1■••■•■

■•■■•■■■■

•■••••••■•■

-

•••■•■■•

.

•■■■■■•••
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Groes (. . . . van der) . 435
Groesbeek (Zeger van).
Groete (Geert)
Grombach (Frits ran).
Gromme (Willem David) 436
Gronde (Johannes de).
Groningen (Aart van).
Gronovius (Johannes Frederi cus)
437
-- (Jacobus). . 440
(Laurentius
Theodorus)
444
---- (Johannes Frederi cus)
445
--- (Abraham) . 446
(Laurentius
Th eod orus)
Grons (Adrianus) . . . . 447
Gronsfeld Diepenbroek
(Bertram Filip Sigismond Albrecht Graaf
van)
Gronsveld (Johan) of
448
Groensveld
---- (Arend van)
Grooff (Jacobus)
Groot (Jan) de jonge . .
(Cornelis de). . . . 449
—
— -- (Johan Hugo de) . 451
152
(Hugo de)
—
(Willem de) . . . 466
—
-- (Cornelis de). . . 468
469
(Pieter de)
—
--- (A driaan David Cor475
nets de)
(Jhr. Hugo Cornets
478
de)
(Adriaan David Cornets de) Junior . . . . 479
- - (Bernard Christof480
fels de)
(Gerard de) .
-481
(Izaak de)
(Jacob de)
(Jacobus de). . • •
--- (Jan de)
-- (Jan de)
482
-- (Janus de)
••■■••••••

• ••

•
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Groot (Joann es de). . . . 483
— (0. de).
Groote (Gerard). .. • •
490
------ (Pier)
Grootendorst (N )
Groothuis (H. van IJssel). . . .
••■■
Grooienhuis (Arend van)
Grootenraai (G. W. J
van)
Grootenray (Jan Arnold
van)
Grootveld (Petrus), .. 491
Grootveldt (Pieter van) .
-- (Willem van)
Grootvelt (Jan Hendrik
van)
492
■■••••••
Gross (A. G. van). . .
-- (Jacobus Henricus)
Grosse (A.)
Grotema 493
Grouw (Jan Claessens van) —
Grovestins(Wybe Sjoerds)
(Wybe van). . 494
(Oene van) . . 595
--- (Frederik Sir..
terna van) . .
.
— ( Douwe van) 497
(Jonker Johan
van)
(Jonker Idzard
van)
Grudius (Nicolaas). . .
498
500
Gruelius
Gruiter .
Gruithuizen
Gruiwart (Ferdinant) .
Gruiwardt (Huronymus) 501
Grunenbasch (Jan. Willem) .. ... • • • •
-Gruno.
502
Grunus
503
Grupello (Gabriel de) • —
Grute
504
Gruterus (Gualtherus)
5 05
(Janus) . . ..
5501 67
Gruterus (Lambert) .
---- (Thomas) . . . . 518
••■•■■•■

■■■••••
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Gruterus (Petrus) . . . . 518
--- (Jacob)
519
(Reinier) . . . 520
•
- -- (Johannes)
(Philippus)
• •
(Philippus)
• •
--- (Jacobus) . • • •
521
— (Izaac)
Gruter (Evert de). . .
522
Gruterus (Samuel) .
Grutere (Antony de). • .
— (Philips de) .
523
Gruwel (Bareud)
— (Johannes).
524
).
Gruijs
Gruijter (Bartholomeus de)
(J P ).
--- (Pieter de). . . .
— (Mr. Willem de). 525
--- (Mr. Wilhelm de).
Gruijthuizen. Zie Brugge
(Lodewijk van) . . .
Grijp (Joost Dirk). . . .
Grijpius (Bartholomeus) .
Grijpmoed (Geerling). .
Grijpskerke (Jacob van)
Florisz
Grijsbach (Willem) . . 526
Grijspeere (Antonij van)
Grijspeer of Grijspeert
(Pieter)
Grijze (Jakob de) . . . . 527
Gualterus of Galbertus. 528
Gualtherus
Gualterus (Cornelius). . 529
Gualtherus (Marcus). .
---- (Paulus).. . 531
(Philippus) . 532
Gualtherus
Gualdorp Gortzius . . . 533
G-1 uantho (Giusto di). .
Gubernator (Johannes).
••••■••■■
Gucht (Adriaan van). .
-- (Benjamin van der).
-- (Gerard van der) 534
(Jan van der) . .
—
-- (Michiel van de r) .
Gucter (H. H.)
---

.

.

•••••••••••

.

■111.■

••••■■

615
Blz.
Blz.
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B IOGRAPHISCH WOORDENBOEK
DER

NEDERLANDEN.

G.
GA AL (BARENT). Zie GAEL (BARENT).
GAAL (THOMAS), zoon van George Gael of Gaal, een
hoofdollicier in Engelsche dienst , werd te Dendermonde den
yden Julij 1739 geboren. Zijn vader had zich , na het bekomen
van pensioen , te Delft nedergezet , alwaar hij privaat onderwijs in de doode talen gaf , en waar de jonge Gaal bij een
behangselschilder in de leer besteld werd. Later zette hij zich
als zoodanig te Middelburg neder , waar hij tevens in 1778
medeoprigter was van het teekencollegie , en de betrekking
van Directeur van , en onderwijzer bij , hetzelve eenigen tijd
waarnam. Hij schilderde , in eerie breede manier, , vogels en.
bloemen , en nu en darn ook portretten. Hij overleed te Middelburg den 16den Julij 1817. Zijn zoon volgt.
Zie Immerzed, Lev. en /Perk. der Kunsisch.; Kramm, Lev. en
;Perk. der Kunstsch.

GAAL (PIETER) , zoon van den voorgaande , geboren te
Middelburg den 19den Julij 1769. Na eerst van zijnen vader,
daarna bij J. Perk ois, eenig onderwijs in de kunst ontvangen te hebben , vestigde bij zich te 's Gravenhage , om zich
aldaar, onder de leiding van den landschap- en dierenschilder
H. W. Schweickh ar d t, in de schilderkunst te bekwamen.
Het vertrek van dezen leermeester naar Londen deed hem naar
Middelburg terugkeeren , waar hij zich door het vervaardigen
van eenige zaalstukken en landschappen gunstig onderscheidde.
Hij bezocht ter verdere volmaking Engeland , Frankrijk , Italic,
Zwitserland en Duitschland , en zette zich daarna voor goed
te Middelburg neder. Hij bewoonde des zomers een buitenverblijf te Oost-Zouburg, en vond daar rtvim stof voor zijne
studien en voor het vervaardigen vaji_vreq uitvoerigtividschappen met figuren en vee gestoffeerit;dre op verschillende vnt izonstellingen algemeene goedkeuring verwierven. Veelvuldig zijn do"
portretten, familiestukken en andere voortbrengselen van zijn zuiver,, bevallig en meesterlijk kunstpenceel , die het sieraad van vele
vertrekken en kabinetten uitmaken en waardoor hij zijn kunstroem .voor altijd gevestigd heeft. Hij overleed in zijne geboorteptad , den 13den Januarij 1819. In de zaal waar het Provinciaal
Geregtshof van Zeeland deszelfs zittingen houdt, bevinden zich
van hem twee stukken in 1804 vervaardigd , het eene voorstellende: Mozes daar hij met de tafelen der wet van den berg
komt, en het andere bet Beeld der Geregligheid.
De oudste zoon van Pieter Gaal, Jacobus Cornelis,
is mede een verdienstelijk schilder, vroeger te Middelburg
thans nog te Kampen gevestigd. Diens zoon volgt.
Zie Algem. Korai- en Letterb. 1819. D. I. bl. 69 ; I mmer zeel,
Lev.. en Werk. der Kunstseh.; K r a in m, Lev. en Werk. der Kunstsch.

GAAL (J. J. B.), zoon van Jacobus Cornelis Gaal
en alzoo kleinzoon van den voorgaande, werd te Middelburg
in 1825 of 1826 geboren. Hij was een verdienstelijk beoefenaar der Oostersche Wen , en ware hij niet op jeugdigen
leeftijd door den dood aan de wetenschap ontvallen , dan
had deze nog veel van hem te verwachten gebad. Hij overleed
te Delft den 10den Maart 1854, en maakte zicb , behalve
door onderscheidene bijdragen in tijdschriften , met roem bekend door bet met den hoogleeraar 111 . G. J. Juynboll naar
Arabische Codices uitgegeven Lexicon geographicum, waarvan
het eerste stuk te Leiden in 1850 in 8° verscheen en thans
in drie deelen compleet is. Hij schreef ook:
Inhoud der Hebreeuwsche spraakhnst door P. J. Veth,
Angst. 1848.
Zie Kramm, Lev. en Werk. der Kunstsch. 1). II. bl. 521 ; Algem.
Konst- en Letterb. 1854. bl. 81; Brinkman, Naan21. van Bork
1850-1854. artik. Juynbol 1.

GAALEN. 'Lie de personen van dien naam op G-ALEN.
GAASBEEK (JAKOB VAN ABcouDE Heer, van) dien wij albier plaatsen, omdat hij op zijn waren naam , waaronder hij
bij de meeste geschiedschrijvers echter niet voorkomt, in,dit
woordenboek niet vermeld is. Hij was de zoon van Zweder
van Abeoude en an Anna van Leiningen, en stelde

zich op eene onregtvaardige wijze in het bezit van de keet:
lijkheden Abkoude en Wijk bij Duurstede, waarbij hij die van
Gaasbeek , Putten en Strijen voegde. Hij behoorde tot de
Kabeljaauwsgezinde Edelen , en vatte met Willem van E gm ond, bij den dood van Jan van Be ij e r en , in naam
van Hertog Jan van Brabant, de teugels van het bewind
in Holland op. Door laatstgenoemde werd hij in 1425 tot
Stadhouder van dat gewest benoemd en hij bande de Hoeksche
Edelen uit Holland, beschreef heirvaart, om de plaatsen en
sterkten die de zijde van J a k o b a van Be ij e r e n hielden
tot onderwerping te dwingen , en sloeg in 1425 het beleg
voor Schoonhoven , hetwelk hij in Augustus van dat jaar moest
opbreken. In het vervolg door Fili ps v an B our g o n die,
wiens gunsteling hij was , van het stadhouderschap ontslagen ,
werd hij den 13den Augustus 1428 door dezen tot lid van
den regeringsraad aangesteld.
Hij maakte zich vervolgens beroemd door in September
1441 te Utrecht een steek- of tournooispel aan te leggen ,
waar hij boven andere ridders uitmuntte. Hij werd in 1449
wegens verzet tegen Bisschop Rudolph van Diepholt
gevangen genomen , doch op verzoek van Jan van Lannoi,
Stadhouder van Holland en Zeeland, en met afstand van vele zijner heerlijkheden, ontslagen , doch gebannen. In 1455 door Bisschop G ij sbrecht van Br ed er o de teruggeroepen , geraakte
hij weder in het bezit zijner goederen, en strafte in 1457 de wederspannige burgers van Wijk bij Duurstede. V ender wordt zijn
naam in de geschiedenis niet vermeld en hij is omstreeks
1459 overleden. Hij was gehuwd , eerst aan Johanna van
Ligne, daarna aan Margaretha van Schoonvorst, doch
stierf kinderloos. Zijne heerlijkheid Abkoude en de stad Wijk
bij Duurstede , met het slot , vervielen aan het Sticht , welk
het vruchtgebruik dezer goederen voor veertienduizend gulden
van hem gekocht had. De bastaard A n t h o n ij van B o u rg o n d i e betwistte even wel later dat eigendomsregt , en de
Staten van het Neder-,Stieht waren , op aandrang van K a r e 1 d e
Stout e, genoodzaakt andermaal daarvoor nog dertienduizend
gulden aan hem uit te betalen.
In hoeverre het verhaal waar is , dat Jakob van G a a sbeek zijn eenigen zoon in drift met zijn stok zoodanig op
het hoofd sloeg dat deze het bestierf , durven wij niet beslissen.
Zie B u r man, Utrechtsch. Jaarb. D. I. bl. 87 , 88, 103, 106, 241,
D. II. bl. 11, 42, 131-134, 296, 344, 395; (van Heussen en
van Rhijn) Oudhed. van Deventer, D. II, bl. 49; Hoogstraten,
.iffoordenb.; Schelte ma, Staafk. Nederl. I). I. bl. 360, 361, I). II.
bl. 583; Arend, filyem. Geschied. des Vaderl. 1). 11. St. II. bl.
496, 504, 518, St. HI. bl. 87, 98, 102; Kronijk van het Hist. Gen.
to Utr. D. V. bl. 286, 1). VII. M. 276, 278, van der Chijs, de
Munten van Holt. en Zeel. bl. 156; De Neevorscher 1). I. bl. 154,
184, 185, 209, 210.

GAAYMANS (WU/LEM GIJSBERT). Zie over hem het artikel van Arnold Christiaan Leopold van Dirckinck
in het 4de deel bl. 184 van dit Woordenboek.
GABBEMA (Epo) behoorde tot de verbondene Edelen ,
was in 1572 Vaandrig en hielp Sneek aan 's Prinsen zijde
brengen.
Zie te Water, Hist. van het verbond der Edelen, D. II. bl. 405.

GABBEMA (SIMON ABBES) welligt een afstammeling van
den voorgaande , was de noon van Abbe F re erks Gabbem a.
Hij werd in 1628 te Leeuwarden geboren , en studeerde te
Leiden en te Utrecht. Bij de beoefening der letteren voegde
hij de studie der regten en hij verkreeg laatstgemelde wetenschap den graad van doctor, na verdediging van zijn proefschrift : De lure Naturali, Gentium etavili. In het verzamelen ,
schrijven en uitgeven of bezorgen van boeken vond hij zijn
genoegen. Hij werd den 28sten Mei 1659 door de Staten van
Friesland aangesteld tot historieschrijver van dat gewest. Alzoodanig werd hij door Joannes van der Wae ij e n, hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker opgevolgd , nadat
hij in 1688 overleden was. Hij vermaakte zijne boeken en
handschriften aan zijne eenig overgeblevene zuster,, uit welker
nalatenschap zij aan bet Gabbema-Gasthuis te Leeuwarden zijn
overgegaan. De bestuurders van dit gesticht, tevens voogden van
het Old Burger-Weeshuis , hebben bet gebruik dezer talrijke
stukken van groote geschied- en letterkundige waarde , voor
eenige jaren afgestaan aan het Friesch Genootschap, en worden
ze in Frieslands Kabinet van Oudheden op het Paleis van Justitie te Leeuwarden bewaard , met bijgevoegd Inventaris en
Leven , in 1835 opgemaakt door den Meer W. Eekhoff.
Ongetwijfeld bezat Gabb em a groote verdiensten. Hij was
„opgepropt vol van geleerdheid evenwel soberkens bedeeld van
,

gezond oordeel en ledig van alien goeden sinaak." Hij beoe-

1

fende de Grieksche en Latijnsche letteren , de Friesche taal ,
de Latijnsche en Nederduitsche dichtkunde , de geschiedenis ,
voornamelijk die van Friesland en de plantenkunde. Van dat
alles kunnen de door hem geschreven en bezorgde werken
getuigen , waarvan wij hier de lijst laten volgen.
T. P e t r o n i i A r b i t r i Satyricon et diversorum Poetarum
lusus in Priapum , item Pervigilium Veneris Au,svniique cento
nuptialis et Cupid() cruci affixus , U ltr. 1654. 8°.
Catullus, Tibullus et Propertius, cum selectis variorum commentariis , Traj. 1659. 8°.
V i g l i i Zwichemii ab A y t t a Epistolae Politicae et Historicae ad Joachimurn Hopperum, Leovard. 1661. 12°.
E.pistolaruin ab illustribus et claris viris scriptarum centuriae
tres. Quas passim ex autographis collegit ac edidit S. A. Gabbema, Hari. 1663 12°.
Sommige exemplaren dragen als plants en jaartal van uitgave Groningen 1666. Het werk zeif word, vermeerderd met
twintig brieven , herdrukt te Harlingen 1669. 12°.
G ij sbert J a p i k s Friesche Rymlerije, 2de uitgave , Leeuwarden 1681. 4° Het tweede deel werd door Gabbema er bij
gevoegd.
Friesche Lust-Gaarde ofte Boom- Heester- Bloem- en KruydWaarande , bestaande uyt der Gewaszen Beschrijvinge , die in
Hoog- en Neder- Duyds land- en de aangrenszende Landscha_ppen
bekent zijn, Leeuw. 1686. 4°.
Het hooglied Salomons in rim gesteld , Leeuw. 1654. 4°.
Dit is het eenige gedicht door G ab bema afzonderlijk uitgegeven. In Klioos .Kraam (Leeuw. 1657) , D. I en II , in
den Hollandschen Parnas (Amst. 1660) en in de werken van
J. N ij enborch worden mede Nederduitsche verzen van hem
gevonden die echter zeer beneden het middelmatige zijn.
Verhaal van de stad Leeuwaarden, waar in niet alleen den
oorsprong enz. der stad wordt aangeweezen, maar ook de twisten en oorlogen die zif gevoegd heelt enz. , van den jaare 1190
tot 1573 , Franek. 1701. 4° in. pl. Dit werk komt voor ook
met anderen titel:
S. A. G. Historie van Friesland enz. Alsmede een net verhaal van de Naam, Oorsprong , en eerste Opkomst der Stad
Leeuwaarden. Ales met Oorspronkelijkke bewijsstukken bevestigt.
Oovergezien, in 't ligt gebragt, en met een voorreeden en noodiye
bladwijzers verrijkt door T. G u t b erleth, Gouda , (ook Franeker) 1703 4°. M. pl.
Nederlandsche Watervloeden , of naauwkeurige beschrijving
van alle watervloeden voorgevallen in Holland , enz. Nu in
ligt gebragt en met breede aanteekeningen voorzien door Tobias
G u t b e r l e t h. Hier agter zijn bijgevoegt de leevens van VAT illebrord en Bonifaas, eerste christen geloofsverkondigers
in Nederland, Franek. 1703. 84. IT, pl. (sommige exemplaren
dragen als plants van uitgave Gouda).
Naanzrol, bl. 350 , 351 ; Foppens, Bibl. Beig. p. 1097 .
Analecta , qf enige nude ongedrukte Schriften van dieversen. inhoud tot Priest. alleen specterende (Le., 1750. 40) bl. ; G ut be r1 e t h, in de voorrede vc-5(ir. Gabbem a 's Hist. van Priest.; S j o e r d s,
Beschrijv. van Fried. 1). I. St. I. bl. al ti Saxe, Onomast. Liter. T.
V. p. 17, 18; van Kampen, Geschied. der Ned. Lett. en Wetensch.
1). I. bl. 423; Witsen Geysbeek, Jl7oordenb. van Ned. Diehl. D.
II. bl. 357; Halbertsmsa,Hulde aan Gysbert Japiks, St. I. bl. 2528; de Wal, Orat. de eta, iris. Jurecons. p. 43, Annot. p.179-187 ,
Add. 41`1; Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk.te Leid. lste
Bijv. bl. 51 , 2de Bijv. bl. 114 ; Cat. van de Bibl. van Friesl. bl. 191, 354 ;
Kist en Royaards, Arch. voor Kerk. Geschied. D. V I I I. bl 448;
Dezelfden , Ned. Arch.
Kerk. Geschied. D. VI. hi. 407 ; Kron. van
het _Hist. Gen. to Utr. I). XI. bl. 122. 152-158; van der Chijs,
de Munten van Friesl. enz. bl. 121.
Zie Pars,
1098 ;

V007.

GABBES (JELmmt) is , volgens den Heer v an Groningen,
hoogst waarschijnlijk de zelfde als de Hopman , die bij onze
geschiedschijvers onder den naam van Jelmer voorkomt.
Van Haren noemt hem een Waal , en Car o 1 u s meldt dat
hij in Ameland geboren is. Is dit laatste zoo , dan is
het te betwijfelen of hij dezelfde is met Jelmer van V 1 i eland, bij Winsemius genoemd. Misschien is Jelmer Co mpasmaecker dezelfde als Gabbe s. Van dozen wordt gemeld
dat hij, in Februarij 1572,met Siieringh, Meinert Vries
en Gerrit van Gorkum, ieder met een schip , in het Vlie
lag. Zij hadden twee schepen geplunderd , erg Jelmer Co nipasmaecker was op Vlieland geloopen en zeer krank. Hoe
dit zij , Jelmer Gabb es diende als kapitein onder den Heer
van L u m e y , met wien hij Engeland verliet , en onder wien
hij den Briel hielp innemen. Hij vertrok daarna met zijn schip
naar de Friesche kust , enhad vervolgens deel aan de verovering
van Dokkurn in September 1572. Wel had hij zijn yolk voor die
ondernerning geweigerd , maar S i p p e S c It eltema, een moedig

voorstander der vrijheid, had hem eindelijk daartoe overgehaald.
Omtrent zijn verder lot is niets bekend. Is hij werkelijk de zelfde
met Jelmer van Vlieland, dan verloor hij kort daarna
zijn schip en misschien zijn leven , bij een inval in Vlieland
door twee honderd Walen van Caspar de Robles.
Hist. L. II. p. 159; Carolus, de rebus G. A. RobNed. Oorl. B. VI. bl. 365 (265); van Groningen,
Geschied. der Watergeuz. bl, 126 , 127 , 455 , hier door ons gevolgd ,
v an V loten, Nederl. opstand tegen Spanje, D. I. bl. 328, D. II. bl. 80.

Zie Winsemius,
les, p. 85; Bor,

GABBINGA (RommERT en SYTZE) ,00k Gab b em a genoemd;
van hen is reeds op het artikel Agg e in het eerste deel van
dit Woordenboek gehandeld. Rommert, de vader, , was in
1442 en vervolgens de aanvoerder der Schieringers in Westergo , en hielp in 1445 de Vetkoopers in den toren van
Workum belegeren. Zijn zoon Sytze werd den 5den October
1453 in Gaasterland door de Vetkoopers vermoord.
Zie Sjoerds, Friesche Jaarb. D. V. bl. 243 ; Arend, Algem.
Geschied. des Vaderl. I). II. St. III. bl. 199 , 203 , 208 ; dit Woorden,
D. I. bl. 117. 118.

GABBY (PIETER) was eerst tweede Landvoogd van Amboina en van 1719 tot 1721 Landvoogd van Banda. Levensbijzonderheden zijn er van hem niet bekend.
Zie V a n t ij n,

Dud en Nieuw Dust Ind. (Nieuvve uitgave) D. III. bl. 96.
-

GABRY (BARrnioLomAEus) werd in 1772 predikant te Acquoi ,
vertrok van daar in 1776 naar Heenvliet , werd in 1808 emeritus
en overleed er in 1819 Hij was de laatste Coccejaansche prediker, ,
die met zijne leerredenen in openbaren druk verscheen onder
den titel van
Bundel van heilige keurstoffen, Amst. 1785. 8°.
Naamreg. van Ned. Boek. ; Brans, Hondertjarig
Geschied. van de Krist. Kerk in de

Zie Arrenberg,
bl. 130 , 167 ; Y p e ij ,
D. VIII. hi. 497-499 , 654.

Naanzreg.

18. eeuw,

GABRY (PIETER) werd waarschijnlijk in het begin der
achttiende eeuw geboren. Hij was meester in de regten en
tevens een bekwaam sterrekundige, die zijn gewoon verblijf
te 's Gravenhage hield. Zijne menigvuldige sterrekundige
waarnemingen zijn in de werken der Haarlemsche Maatschappij
van wetenschappen en in de Philosophical Transactions bijeen
verzameld. 1).-vi,,,rneming,fen zijn getiteld :
31,7,na boven den ge*hteinder naa zonne-ondergang , en naciPiind den Eden van Bloeinzaand 1753 op den zonneschig,
rwaargenomen in 's Gravenhage. In de Fern. der Haarl. Illaatsch.
D. I. b1. - 417.
Wave afbeelding van een zeer zeldzaain verschijnsel, op den
18de van Wijninaand 1753 des morgens tusschen 9 en 10 uuren
te gelijk met twee byzonnen, niet alleen in 's Hage , maar ook
op andere plaatsen gezien. In dezelfde Verh. D. I. bl. 426.
De zonsverduistering den 26sten van Widnmaand 1753 waargenomen in 's Hage. In dezelfde lTerh. D. I. bl. 429.
Aurora borealis observata. In de Philos. Transact 1.741.
Observatio cujusdain meteori igniti instar chasmatis facta,
Hagae-Comituin 1758. Dec. 21. In de Philos. Transact. 1763.
Delineatio et Observatio aurorae borealis 1757 , Sept. 16,
In de Mein. Say. etrang. T. IV. 1763.
Zie Poggendorff,

schaft.

Leipz. 1859.

Handwortenb. zur geschichte der exacter Wissen.

GABRIEL (P.R.), of Gabriels, ook Pe tr us G abr i el Schagius de Vlaming genoemd , was een der eerste
en ijverigste predikers van de gezuiverde leer in ons vaderland , en zijn naam verdient daarom voor de nakomelingschap
in eere bewaard te worden. In Vlaanderen geboren was hij
eerst monnik , had zijn orde verlaten en was tot de Hervorming overgaan. Met groot gevaar predikte hij reeds in 1545
de reformatie in deze landen , en was omstreeks 1564 de
eerste predikaat der Brugsche hervormden. Niet lang moat
hij als zoodanig aan het hoofd staan eener door hem aldaar
gestichte gemeente, daar zijne volgelingen jamtnerlijk uiteengedreven en hunne gemeenschapsoefening voor en op den 25sten
November 1565 gestoord werd. Hij zeif, wien niemand meer,,
uit vrees voor straf, durfde herbergen of onderhouden , was genoodzaakt te vlugten. Hij week naar Antwerpen „alwaar zijne
dienst der gemeente zeer wel te stade kwam." Wel hield hij
het nog eenigen tijd , tot den 16den April 1566 , vol, om eons
om de veertien dagen in het geheim voor zijne gemeente te
Brugge te prediken, maar ook weldra werd hij genoodzaakt
dit te staken. In laatstgenoemd jaar was hij met zijne vrouw
naar Amsterdam overgekomen , woonde aldaar in de Engelsche steeg , en verklaarde er elken zondag den Heidelbergschen Catechismus , onder gevaar van vervolging. Van daaruit deed hij ook Hagepreeken voor duizende menschen te
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Overveen , Alkmaar , aan de Hoornbrug en te 's Hage.
Vervolgens bragt men hem naar Utrecht , om bij Oostbroek
te prediken. Zoo groot was 's mans ijver, dat hij , hoewel
zeer klein en zwak van persoon , omtrent vier uren lang in
een zeer heeten zonneschijn , voor stokken , in de aarde gestoken , welken hem tot predikstoel dienden , predikte. Nog
in 1566 werd hij predikant te Amsterdam , en nu meer vrijheid verkregen hebbende en zelf door Burgemeesteren in bescherming genomen zijnde, bediende hij met veel lof zijn
arnbt , totdat hij in 1567 genoodzaakt werd om de vervolging
te ontwijken. Hij begaf zich naar Emden en stond aldaar de
predikanten in de bediening des woords ter hulpe. Door zijne
gerneente , waarvan een deel met hem gevlugt was , onderhouden , en alzoo aan haar nog verbonden , werd hij in 1572
bij leening aan de gemeente te Delft afgestaan alwaar hij
in Augustus 1573 overleed. Hij was in de Grieksche en Latijnsche talen tamelijk ervaren , kende , zoo zegt men , de zendbrieven van Paulus ten naaste bij van buiten , was met de
godgeleerde geschriften van zijnen tijd bekend , en predikte
alzoo met krachtige argumenten. Hij was de vriend en geestverwant van den verrnaarden Petr us Blocciu s. Zijne afbeelding , zooals hij predikte te Overveen , ziet het licht in
de Wonderen des iilderhoogsten door Abraham van de
Velde, tegenover bl. 368.

teur van het onderwijs in de beeldhouwkunst bij de Koninklijke Academie te Amsterdam , in welke betrekkingen bij hoogst
nuttig werkzaam was, tot aan zijnen dood , die den 3lstcn
December 1833 te Amsterdam plaats had. Hij werd , behalve
om zijne uitstekende talenten , om zijne nederigheid , eenvoudigheid en zachtaardigheid van karakter, , algemeen geacht en
bemind. Zijne afbeelding ziet het licht.
Zie van Eynden en van der Willigen, Geschied. der Vaderl.
Schilderk. D. III. bl. 259-264 met portr.; Algem. Konst- en Letferb.
1834. D. bl. 18, 19; _lank op het Woordenb. van Nieuwenhuis,
in voce ; Immerzeel, Lev. en Werk. der Kunstsch.; Kramm, Lev.
en perk. der Kunstsch.

GADELLE (JAcoBus) was omstreeks 1700 een beroemcj
schrijfmeester te Amsterdam. Er zijn van zijne kunst nog
fraaije stukken voorhanden. Zijn lof als kunstenaar is bezongen
door F e i t a m a in het Stamboek op de papieren snijkunst van
Joanna Koerte n. Zijne afbeelding ziet het licht.
Zie genoemd Stamboek (Amst. 1735. 80) bl. 187; Collot d'Escury,
Hon. roem, D. I. bl. 123 ; Sc hotel, Avondstonden , bl. 79, 117;
de Navorscher, D. 1. bl. 314, D. II. bl. 141, 142; Muller, Cat.
van Portrett. bl. 89.

GAEL (CLAEs), afkomstig uit een aanzienlijk Haarlemsch
geslacht , was de zoon van H u i g Gael, Burgemeester van
Leiden en van M a r ij tj e Paet s. Ook hij bekleedde na den
dood zijns vaders in 1575 dezelfde waardigheid , en zag zich
in 1576 met Paulus Buys naar Gouda gezonden , tot onderzoek naar de geldelijke omstandigheden van die stad.

Zie Brandt, Hist. der Reform. 1). I. bl. 149, 315, 321, 322, 328,
378, 385, 459; Le Long, Hist. der Reform. van Amst. bl. 526,
527; van Bleyswijek, Beschrijv. van Delft , bl. 409, 441, 442, 450;
W a gen a a r , Beschrijv. van Amst. (Octavo uitgay.) D. III. bl. 153,
160, 260 ; S o e r m a n s, Kerk. Reg. der pied. van 'Laid-Holt. bl. 35;
's Gravezande, twee hunderd jarige Gedacht. van het eerste Synode
to Wesel, bl. 88; Croese, Rey. der pred. te Amst. bl. 1-3; Kist en
Royaaras, Ned. Arch. voor Kerk. Geschied. 1). II. bl. 40, D. V.
bl. 388, D. VIII, 188 ; Berigt. van het Hist. Genootsch. te Utr. D.
1 V. St. 2. bl. 71; J a n s,s en, de Kerkherv. te Brugge, D. I. bl. 12-14,

Zie van Wijn, danm. en Bijv. op Wa!genaar, 1).
uit medegedeelde berigten aangevuld.

D. II. bl. 125, 135.

GABRIEL (PAUL JOSEPH) was de zoon van eenen Luikschen ornamentsnijder , te Amsterdam gevestigd , en werd aldaar in Junij 1785 geboren. Bij zijnen vader leerde hij de
gronden der teekenkunst , en bekwaam zijnde om miniatuur
portretten te vervaardigen , vertrok hij op twintigjarigen leeftijd , ter verdere volmaking , naar Parijs , van waar hij na een
verblijf van twee jaren wederkeerde. Zijn vader, door ziekte
verhinderd eenig beeldhouwwerk of te maken , waagde hij het
dien arbeid op zich te semen , en Merin niet ongelukkig slagende legde hij zich nu meer en meer op de beeldhouwkunst
en de daaraan verwante kundigheden met ijver toe, en behaalde , bij de Maatschappij Felix Meritis , den prijs op een
boetseersel near den Gladiator Borghese. Als kweekeling, door
eene gunstige bescbikking van Koning Lodewij k Nap oleon daartoe in staat gesteld , vertrok hij in 1809 naar Parijs , genoot de lessen van den vermaarden beeldhouwer Pierre
Car telli er, won bij het Fransche Instituut den eereprijs
op eenen geboetseerden Hercules, worstelende met den Creten'ser Stier, en begaf zich daarna naar Italie , waar hem de
raad en de vriendschap van den wereldberoemden Canova
ten deel vielen. Hij keerde vervolgens in 1813 te Amsterdam teruo., en werd er tot stadsbeeldhouwer aangesteld. De
kunstwerken door hem vervaardigd strekken tot bewijzen van
de hoogte waarop hij het in zijn yak had gebragt. De voornaamste zijn :
Een jongeling , een splinter nit den voet trekkende.
De Borstbeelden van Pieter Cornelisz. Hooft,Christiaan Huygens, Boerhave, de Groot en Rubens, alien in de boekerij van bet
voormalig Koninklijk Nederlandsch Instituut geplaatst , en in
de zaal van dat Instituut :
De busten van Koning Willem I en van den Admiraal van
Kinsbergen.
De Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam bezit van hem :
He Borstbeeld van de Ruiter.
Tot zijne kapitale stukken behooren : De marmeren Graftombe van Joan Ofeerman, in de St. Pieterskerk te Leiden.
Het Praalgraf van .Kinsbergen in de Nieuwe kerk te Amsterdam.
Het Gedenkteeken , ter eere van den dichter R. Feith op de
begraafplaats te Zwolle.
Behalve doze vervaardigde Gabriel nog:
De .Buste van Mevrouw Wager.
De Buste van Gijsbert Japiks.
Een rustende Mercurius.
Het standbeeld van Koning Willem I te paard.
Hij was beeldhouwer van Koning Willem I en sedert 1820
lid der 4de kiasse van bet voormalig Instituut , ahmede Direc-

vi

VII. bl. 32,

GAEL (JonA.N) , of G a e 1 i u s , afkomstig uit het zelfde
geslacht , werd te Haarlem in 1575 geboren , was regtsgeleerde en overleed den 3den Junij 1621, volgens sommigen na
bet verliezen van zijn verstand. Hij schreef.
Tractatus de Testamentis et jure Codicillorum, Lugd. Bat.
1617. 8°.
Refutatiuncula latinae epistolae J u s t i L i p s i i de Induciis
Belgicis.
Zie Foppens, Bibl. Belg. p. 644; Koning, Tafereel der stad
Haarl. D. IV. bl. 27.
GAEL (BARENT) , afkomstig uit het zelfde geslacht , werd
in 1640 te Haarlem geboren , en in de schilderkunst door
Philip W o u w e r m an onderwezen. Even als dezen schilderde hij bij voorkeur onderwerpen , waarin paarden te pas
kwamen , zooals veldslagen , jagten , paardenmarken enz. Deze
stukken zijn, ofschoon die met de schilderijen van zijnen
meester niet te vergelijken zijn, evenwel niet van verdiensten
ontbloot , en volgens den Heer I m m e r z e e 1 rijk van ordonnantie, met zorg geteekend en van schilderachtio. effect. Hij wordt
genoemd een zeer eigenzinnig man , waardoor hij zich veel
nadeel deed en nogtans dit gebrek tot aan zijnen dood toe
behireld , welke in 1668 plaats had. Het Museum B o y m a n s
te Rotterdam bezit van dezen meester:
Ben landschap met eene boerenwoning , waarvoor eene vrouw,
omringd door eenige kinderen, zit koeken te bakken.
Rene boerenwoning waarvoor een beer, van een wit paard
gestegen, spreekt met twee landlieden , die op eene bank zitten.
Zie Koning, Tafereel der stad Haarl. D. IV. bl. 170, 171;
Immerzeel, Lev. en 'Perk. der Kunstsch. D. I. bl. 257; W onder,
Alphab. lOst van geboorte- en sterfjaren der Kunstsch. ; Catal. van
Schilder. in let Museum Boymans te Rott. bl. 15.

GAEL. (JAcoB) , zoon van Ni colaas Gael en van C o rnelia Bruynz eels, was in het jaar 1672 Schepen te Rotterdam , en , ofschoon behoorende tot de partij van den Prins
van Oranje, verklaarde hij , ten voordeele zijner mederegenten , niemand te kennen die gezegd had : liever Fransch dan
Prinsgezind te willen wezen. Toen men te Rotterdam de regering te lijf wiide , was hij een van die , welke door de burgers op het stadhuis bewaard werden ; eensdeels om hen voor
de woede des yolks te beveiligen , anderdeels opdat zij niet
ontsnappen zouden. Nadat de Prins zijn ongenoegen , over het
vasthouden der regenten , betoond had , werd hij ontslagen.
Zie Wagenaar, Vaderl. Hist.
deelde berigten aangevuld.

D. XI V. hi. 76, 115, uit medege-

GAEL (DIEDERJK VAN LEYDEN), zoon van Mr. Johan Gael,
s e Jo h a n n a van
Burgemeester te Leyden,eenen Avan
te Leiden uit het
Leyde n, werd den 2 9sten
zelfde geslacht van de voorgaanden geboren. Door eene zorgvuldige en geletterde opvoeding bekwaam gemaakt , om eenmaal als
waardig lid der regering op te treden , was evenwel de omwenteling van 1795 oorzaak dat hij , even als zijn vader bekend
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voorstander van het huis van Oranje zijnde, gedurende verscheidene jaren van ambten werd buitengesloten. Toen in de eerste jaren der negentiende eeuw de hevigste storm der driften en partijschappen had uitgewoed , werd hij tot lid van den stedelijken
'mad benoemd , van welke waardigheid hij eater later geraden
vond afstand te doen. Met tijdelijke middelen buitengewoon
gezegend , besteedde hij een deel zijner rijke inkomsten om
behoeftigen en hulpbehoevenden bij te staan. Daartoe kwarn
hij op het denkbeeld tot de stichting van de Leidsche Maatschappij van weldadigheid , die ten doel had om burgers uit
den fatsoenlijken burgerstand , die tot armoede dreigden te
vervallen , van bet vragen van bedeeling te weerhouden. Deze
Maatschappij , door van Leyden Gael mildelijk ondersteund
heeft reeds veel goeds gesticht.
Bijzonder verdienstelijk maakte hij zich jegens zijne vaderstad door bet aanvullen van een te kort van meer dan eerie
ton gouds in de stadskas. De edele man hield zijne daad zoo
geheim , dat die algemeen aan de weldadigheid an Koning
Willem I werd toegeschreven en de zaak eerst later toevallig uitlekte. Van die edelmoedige , eigen roem verzakende
mildheid had ook de Maatschappij der Nederlandsche letter kunde ondervinding daar hare boekerij in 1841 grootelijks
verrijkt werd , door het kostbare geschenk van eerie zeldzame
en schier volledige verzameling van alle Nederduitsche tooneelstuk ken , zoo oorspronkelijke als vertaalde; doch bij dit
geschenk was de naam van den gever aan niemand bekend , dan
aan hem die het in ontvang nam , en eerst na zijn dood is
hij door den Hoogleeraar Siegenbee k openlijk als de
schenker er van erkend.
Van Leyden Gael overleed te Leiden op den 24.. September 1846 , diep betreurd door de ingezetenen dier stad en
bovenal door de behoeftigen onder hen , wier steun en helper
hij was. Hij was gehuwd met Johanna van der Hoop,
bij wie hij geene kinderen verwekte. Koning Willem I vereerde hem met . de orde van den Nederlandschen Leeuw.
Zie Handel der Jaarl. Verg. van de Maatsch. der Ned. Letterk.
te Leid. 1847. bl. 21-24; van der C h ij s , de Munten der Heeren
en Steden van Gelderl. bl. 75, uit medegedeelde berigten aangevuld.

GAEL EN (ALEXANDER VAN) werd den 28sten April 1670 te
Amsterdam geboren , en was een der beste leerlingen van J a n
van H u g t e n bur g. Hij bezocht Duitschland en bragt een groot
deel van zijn leven eerst aan bet Hof van den Keurvorst van
Keulen , later in Engeland aan dat van Kollin* A n n a
door. Voor beide vorsten schilderde hij veldslagen , dierenen jagtstukken en ook portretten. Onder zijne stukken munten uit Koningin Anna , yezeten in eene koets met acht paarden , en veryezeld van hare lywacht en hofstoet , rijdende naar
het Parlement.
Batailles van Karel I tegen Cromwel.
De overwinniny van Koning Willem III aan de rivier de Boyne.
Van Gaelen overleed te Londen in 1728.
Lev. en Werk. der Kanstsch., Biograph. Univers.
Lev. en Werk. der Kunstsch.

Zie Immerzeel,
p. 91; K ramm,

T. VIII.

GAELIUS (J0HAN). Zie GAEL (JoHAN).
GAESBEEK (JAKOB vAN). Zie GAASBEEK (JAKOB VAN ABCOUDE Heer van),
GAETE (HENDRIK VAN DE), boekverkooper te Amsterdam , maakte zich als rijmelaar bekend door:
Bruilofts- en 21Iengeldichten, Amst. 1707. 8°.
De brassende Dienstineiden , Kluchtspel, Amst. 1707. 8°.
De ontmantelde Apotheker met de gefopte Hoorndrager ,
blijspel , Gouda, Z. J. 8°.
_De Metzelaar door liefde , blijspel, Amst. 1716. 8°.
_De belachelyke lettervitters, blijspel , Amst. 1717. 8°.
,

IPoordenb. der Ned. Dicht. D. II. bl.
Cat. van de Bibl. der Maatsch. van Ned. Letterk te Leid. D. I.

Zie Witsen Geysbeek,
357 ;
b. bl. 97.

GAGERN (FREDERIK BOUDEVVIJN VON), zoos van Hans
C h r i s t o ph Ernst v on Gagern, Nassausch Minister , en
van Charlotte van Gangreben, werd den 24steb, October
1794 te Weilburg geboren. Zijn vaderlijk geslacht behoorde tot
de rijksridderschap en zijne moeder starnde of van eene familie uit Westphalen. Na het voorbereidend onderwijs ontvangen te hebben , bragt hij twee jaren aan de Hoogeschool
te Gottingen door, tot dat zijn jeugdige cooed , die dikwijls
aanleiding gaf tot tweegevechten , hem de verwijdering van
de Universiteit op den pals haalde. Hij trad hierop , als Luitenant der dragonders , in dienst van den Keizer van Oostenrijk , diende in 1812 in :Rusland onder den Prins van
Schwartzenberg en was in 1813 tegenwoordig bij de veld-

slagen bij Culm , Dresden en Leipzig. Na Neerlands herstelling werd hij als Kapitein bij den Generalen staf geplaatst,
nam deel aan den veldtogt van 1815 en was bij Q,uatrebras ,
waar hij een kogel door den arm kreeg , en bij Waterloo.
Na in onderscheidene betrekkingen als staf-otlicier te zijn gebruikt , en na alle rangers doorloopen te hebben werd hij in
1830 , kort na den opstand in Brussel, benoemd tot Chef sQ
den staf bij het korps van den Hertog Bernhard van Sfr
Weimar. Hij nam aan de gewigtigste gevecht 'het bombardement van Antwerpen deel , en zag zich
1831, terwijl Saxen Weimar Gouverneur Generaal in
burg was, belast met de behandeling bij de bondsve
ring wegens de beschermende bezetting van dat gedeelte
bondsgebieds. Het niet gelukken van deze zijne poging
veroorzaakte hem veel verdriet. Kort daarop met zijnen
chef uit Luxenabur , naar het leger van Noord-Brabant ontboden , nam hij dee]. aan den tiendaagschen veldtogt in 1831.
De Hertog van Saxen Weimar verzocht den Koning, om
de verdiensten van datgene wat voornamelijk , in het meer
belangrijk gevecht bij Hasselt en Leuven, de tweede divisie
als voorhoede had verrigt , aan den Chef van den staf, den
Majoor von Gagern , toe te kennen. Hij werd in 1838 tot
Kolonel Kommandant van het 'ode regiment ligte Dragonders
aangesteld , hetwelk te Deventer in garnizoen was. In het
volgende jaar werd hij aan den jongen Prins Alexander
der Nederlanden tot het doen eener rein naar Rusland toegevoegd. In 1843 bevorderd tot Chef van de brigade kavallerie , werd hij tevens Adjudant in buitengewone dienst van
Koning W i 11 e m II , die hem om zijn karakter en talenten
hoogachtte. Het volgende jaar tot Generaal Majoor aangesteld, werd hem door dien vorst eene belangrijke zending opgedragen naar Oost-Indie , in verband met eene reorganisatie
van het Indische leger en met opzigt tot de op Java gebouwde vestingwerken. Bij zijne terugkomst in het vaderland ,
in Junij 1847 , werd hij benoemd tot Beveihebber der reserve
brigade en tot Gouverneur der residentie en provincialen
kommandant van Zuid Holland. Kort daarna werd hem op zijn
verzoek toegestaan zich voor eene maand naar Baden te begeven,
juist in den tijd dat aldaar in 1848 oproerige bewegingen onder
Hecker en Struve de rust des lands bedreigden. Hij vergat in die oogenblikken zijne verpligtingen ten opzigte van
zijn aangenomen vaderland , en stelde zich , op verzoek -der
Badensche regering, aan het hoofd del. Duitsche troepen , die
tegen de rustverstoorders werden beschikbaar gesteld. Door
liefde jegens zijnen evenmensch gedreven , vertoonde hij zich
zelf als parlementair aan de nabij Kandern verzamelde insurgenten , om hen te nopen de wapenen neder te leggen en
zoodoende verdere slagting te voorkomen. Door een verraderlijk schot van een der wuiters sneuvelde hij op den 20sten
April 1848 als het slagtoffer zijner misschien te ver gedrevene
menschlievendheid.
De Generaal von Gagern was Ridder der Militaire Willemsorde 3de klasse , Ridder der orde van den Nederlandschen
Leeuw , Kommandeur der orde van de Witte Valk van Saxen
Weimar, Bidder der Stanislaus orde 2de klasse van Rusland
en Ridder Grootkruis der orde van de Eikenkroon.
Zie vender Het leven van den Generaal Frederik von Gagern naar
het Hoogd. van H. von Gagern, door Mr. C. C. E. D'Engelbronner, Jurist. 1858. 80 2 deelen met Portr.

GAILLARD (JAcoBus), in Frankrijk geboren ., was in de
tweede helft der zeventiende eeuw predikant bij de Waalsche
gemeente te Leiden. Curatoren der Leidsche Hoogenschool
benoemden hem in 1667 tot Lector in de godgeleerdheid ,
en in 1670 tot Regent van het Fransche Collegie. Zoo zeer
mogt bij de goedkeuring op zijnen arbeid ondervinden , dat
hij in 1686 tot gewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid
werd aangesteld. Niet lang was bij als zoodanig werkzaam ,
daar hij den 17den Julij 1688 overleed. Zijne afbeelding ,
door A. van Z ij lvelt, ziet het licht.
Geschriften van Gaillard zijn er niet bekend. Ms voorstander van het gevoelen , dat M e l c hi zedek, die A b r a h a m
ontmoette , C h r i s t u s zelf zou geweest zijn , trachtte hij ,
ofschoon niet zonder veel tegenspraak, deze stelling in eenige
akadernische lessen te verdedigen.
Geschied. der Leidsche Hoogesch. D. II. Toev.
Godgel. Nederl. D. I. bl. 484;
Cat. van Portrett.
GAILLARD (Majoor) was in Nederlandsche dienst te

Zie Siegenbeek,
bl. 156, 271, 292; Glasius,
bl. 89.
Muller,

en Bijl.

Leuven tijdens den Belgiscben opstand. Getrouw aan eed en
pligt gaf hij bevel op eenige oproermakers , die de zijnen aan-

