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DER

NEDERLANDEN.

T.
TAAME (M. D.)
A b c o u d e vermeldt van hem:
Verhandeling van de nutste instrumenten tot de Heellcunde.
m. pl .
Zie "lank. en Very., bl. 208.

TAAMS (WILLEM), in den aanvang der 17de eeuw ledezetter te Jisp, wordt door Follinus in zijn Simonides ofte
die memorieconst, Haarl. 1612, vermeld wegens zijn buitengewoon geheugen.
Zie Banga, Gesch. d. Geneesk., D. I, bl. 314.

TAAN (KLAAs) te Zaandam. E d w. Lytton Balwer maakt
gewag van de geringe zucht bij den Hollandschen koopmansstand, om door luisterrijke feesten en gastmalen bewijzen te
leveren van zijnen rijkdorn, en dat geen Hollandsch koopman,
uit vrees van zijn crediet te zullen benadeelen, een gastmaal
zou durven geven, dat hem NB. honderd duizend gulden kosten zou; maar dan ook daarentegen, wanneer het vaderland
wordt bedreigd, alsdan geen opoffering hem te groot is, noch
te zwaar valt, om dat gevaar te helpen bestrijden. Ten bewijze daarvan noemt hij K 1 as s Taa n, die in 1795, bij den
inval der Franschen, voor zijn aandeel in de oorloglasten
f 200,000 in de kas van 's lands ontvanger liet storten. //Welke
schatten," schreef 0 c k e r s e, I, bevat onder anderen de Zaan
langs zijne burgerlijke boorden en het beruchte Broek in Waterland. Men kent alom de namen van eerien Klaas T as n,
van eene Neel tj e Pate r, die, zegt men f 80,000, anderen
willen nog sneer, tot den XXV penning in 1788 betaalde."
Zie E. L. Bulwer, England and the English, T.V,p. 17; Ockerse,
bl. 257; Nay., D. IV, bl. 326;
Ontwerp tot eene algem. karakterk.,
D. V, bl. 136.

TAAPKENS (J.), Nederduitsch dichter, bloeide omstreeks
de helft der 18" eeuw. Zijne treurzangen op den dood van
1
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C. van V elzen en J. F. van Oost bro ek, beide predikanten te Groningen, versehenen in 1752, aldaar bij B o 1 t.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Wb.
TAATS (BENJAMIN) beoefende reeds als student te Groningen de poezij. Zoo vervaardigde hij o. a. een gedicht voor de
Stigtellyke gedichten van C. F. S ij t sam a.
Zie v. d. Aa, t. a. p.

TAATS (RuTGER MoENs), te Middelburg geboren, werd leerling van A a r t Schouman, hield zich eenigen tijd te 's Hage
op, en keerde vervolgens naar zijne geboorteplaats terug, waar
hij historian, landschappen en portretten schilderde. Hij was
in 1761 lid der Haagsche confreriekamer.
Zie Kramm.
TAAY (W. H. C.), Nederduitsch dichter uit de tweede
helft der vorige eeuw, lid van Konst wordt door arbeid verkregen. In de Taal en Dichtlievende oefeningen van dit genootschap (D. III, bl. 173) komen gedichten van hem voor.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.
-

TAAYEN (LYN), een visscher nit Veere, viel met zijn stadgenoot K o e ij e vle e s c h in handen der Spanjaarden en werd in
cr gezet. Na de inneming van die stad, werd
den Brielgevanen
hij, door i nvlod van Jan van K u i k, Heer van Erpt, zonder losgeld, op vrije voeten gesteld. Te Veere teruggekeerd,
poogden beide, met gelukkigen uitslag hunner medeburgers,
over te halen om van Spanje of te vallen.
Zie van Yperen, 200jarig jubelfeest der stad Veere, bl. 38; Kok;
Verwoert; Schotel, hoe vierde onze vaderen de gedenkdagen enz.

in 1772.

TA.BARY (JoHANNEs), een Nederlander van geboorte, leefde
in de 14de en het begin der 15de eeuw, was aanvankelijk een
medicus, later kanunnik, eindelijk bisschop te Arras.
Hij schreef de .4rte medica libri IV, die hij opdroeg aan
Karel VI, koning van Frankrijk.
Zie Sweertius; Valerius Andreas; Foppens; 'Richer.
,

TABBO was, volgens de Chronijken, in den aanvang der 2de
eeuw, prins van Friesland. Hij diende keizer Domitianus
tegen de,Katten, toen de Noormannen in Friesland vielen en
het land afstroopten. Hij kwam naar Friesland terug, dock
te laat om de Noormannen te verhinderen het door hen geroofde in veiligheid te brengen. Hij overleed in het jaar 120
of 130, en werd door zijn zoon As ion opgevolgd.
Zie 0. Scharlensis, Chr. v. Friesland, bl. 10; F. Sjoerds, list.
Jaarb. D. I, bl. 41, 197; Hamconius, Frisia, p. 12.
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TACK was beroemd arts te Middelburg in het midden der
18de eeuw.
Zie Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges., D. II, bl. 259.
TACK (ADOLF), commissaris van den schouwburg te Amsterdam, een man van veel smaak en een groot Iiefhebber van
het tooneel, die zelf een klein maar keurig bewerkt kamertooneeltie had. Hij overleed in den aanvang dezer eeuw.
Hij schreef:
Het Huwlyk van den Cap ucijn ; blsp. gev. n. h. Fr. van
Volm er a n gev. Amst. 1800.
Middernacht of de Nieuwejaarswenschen. Ald. 1800.
De Maarschalk van Catinat, of het schilderfj; zangsp. gev.
n. h. Fr. van B. J. Marsollier (met zang). Aid. 1803.
De doorluchtige Blinde, trsp. n. h. Fr. van Coignie z. Ald.
1807.
Zie v. d. A a, t. a. p.; Cat. d. Maats. v. N. L., D. I, bl. 201.

TACQUET (JoHANNEs), Heer van Heist en Lechem, te
Antwerpen geboren, was een uitstekend geleerde, en gaf in
het licht : Philippica ott Haras de Chevaux, Antv. 1614. 4°.
Hij overleed te Brugge. J an us L e r n u t i us vervaardigde
zijn grafschrift.
Zie Swee rtius; Andre'as Valerius; Foppens; Richer.
TADAMA (Mr. REINTER WILLEM), zoon van Reinier W il1eml) en van Christina Elizabeth van Lochem, werd
den 20sten November 1810 te Amsterdam geboren. Zijn vader, keizerlijke procureur crimineel voor het Departement der
Zuiderzee, overleed reeds den 20 8teli Maart 1812, waarna zijne
moeder zich te Zutphen neerzette. Na zijne voorbereidende
studien aan de latijnsche school, onder den rector Lentin g,
voleindigd te hebben, zette hij die te Deventer (1827 1830) en
vervolgens te Leiden voort, en werd aldaar den 2 Osten Junij
1833, na de verdediging zijne historisch-juridische dissertatie
tot doctor in de beide
De origine systematis Repraesentativi
regten bevorderd. Hij vestigde zich als advokaat te Zutphen,
weike betrekking hij met die van procureur aan de Arrondissements Regtbank aldaar in 1839 verbond, na reeds in 1837
tot commies-griffier aan het vredegeregt te zijn aangesteld.
Den 3den October 1840 werd hij tot lid van den stedelijken
raad benoemd, na eenigen tijd vroeger in het kiezers collegie
-

-

-

zitting te hebben genomen. In 1840 werd hij plaatsvervangend- en in 't volgende jaar kantonregter te Zutphen en in
1 ) In 1772 te Nigerpatnam geboren. Hij huwde eerst met mejufvrouw
de Bordes, later met vrouwe Dina Susanna Rietveld. C. E.
van Loch em was zijne derde vrouw.

1*
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1853 tot lid der Provinciale staten van Gelderland benoemd.
Ook was hij lid der plaatselijke schoolcommissie, curator der
latijnsche school, regent van het oude en nieuwe gasthuis,
regent der gevangenissen en lid en later voorzitter van den
militieraad. Hij huwde den 21sten Junij 1838 Wilh el mina
Elizabeth Mechteld van Doorninck, die hem 9 kinderen schonk.
Tadama was een voortreffelijk regtsgeleerd en geschiedkundige, waarvan hij vele proeven heeft gegeven, een zijner
verhandelingen werd net goud bekroond. Het Provinciaal
Utrechtsch genootschap, de Maatschappij van Nederl. letterk unde, het Friesch •genootschap, en het Historisch te Utrecht
benoemden hem tot lid. Hij overleed den 22sten Mei 1860.
Hij gaf in het licht:
Tddrekenkundig Register van alle oorkonden in het atedelijk
Archief te Zutphen berustende. Zutphen 1854.
Geschiedenis der stad Zutphen, van de vroJgste tijden tot
1795. M. pin. en kaarten. Arnhem en Zutphen. 1856. 8°.
Verslag over het grafelijk Bergsche Archie! te Heerenberg
in Nij ho ff's Bijdr. V. 1.
Biddrage tot de kennis van den ouden loop van den Iissel
tusschen Westervoort en Deventer, in Ov. Alm. 1852, bl. 1.
Willem, Graaf van den Berg en zijne tydgenooten, eene
bijdrage tot de geschiodenis van den tachtigjarigen oorlog uit
oorspronkelidke en grootendeels onbekende stukken zamengesteld.
Zutphen 1846.
De waarheid aangaande .Ludolf van den Berg, eene bijdrage tot de geschiedenis van zijn geslacht en van zijnen tijd.
Arnhem 1847.
Antwoord aan den Heer van Haven Nyenhuis over de
wettige of onwettige geboorl,e der Heeren van Breda uit Ludolf
van den Berg, in N ij hoff 's Bijdr. D. VI.
.Het proces van Willem, Graaf van den Berg, Stadhouder
van Gelderland. Ald. D. 1X.
Onuitgegevenbrielvan Willem I aan de stad Tiel. Ald. D. IV.
Het markenregt van Zelvolde van den fare 1421. Ald. D. VIII.
Brief van Johan de Witt aan Hieronymus van Beverninck.
Ald. N. .Reeks. Dl. I.
De Maan- en Klaagbrief van Bernhard vau Meurs tegen
Karel van .Egmond, Hertog van Gelre. Ald. D. IV.
Het oordeel van een tijdqenoot (A l p h e r t van Till, kerkmeester der Groote- of St. Walburgkerk te Zutphen) over Hertog Karel van Egmond. Ald. D. VIII.
Rekening van een monnik uit de eerste helfi der 16" eeuw
in Kronijk v. h. Hist. genoots. 10de Jaarg. 1854.
Jimmie opgestelt door den Raad extraordinair van Nederlands India en afgaande Gouverneur en Directeur van
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Java's Noord-Oost oust, Willem liendrik van Ossenberch, om
te atrekken tot narigt van zijnen successeur den Heer Johannes Vos, aankomende Gouverneur en Directeur van Java's
lvToord• Oost cust. in Berigt v. h. list. Gen., D. V, St. 2. 1856.
Geschiedenis va het reemgerigt en van het latere Duitsche Rijkskamergerigt in hunne betrekking tot Nederland,
door
de Maats. v. Ned. Letterk. te Leiden, met goud bekroond, in
hare Werken. D. X.
Zie Dr. H. J. M a t t h e s, Levensb. v. Tadama, in ilandel. d. Maats.
1860; Rama er, in Zuiph. Cour., 26 Mei 1860. Mr.
Bodel Nyenhuis, Top ogr. list, N°. 884, 846, 873, 2862.
v. Nederl. Letterk.,

TADDEL (MIAs), Luthersch predikant te Edam (1676),
Weesp (1678) en Haarlem (1672). waar hij in 1692 overleed.
Hij gaf in het licht:
Toetsteen van een Kind Gods of grondige ondersoekingen van
een wedergeboren mensch hersteld in den staat der genade, waarvan in 1737 te Amst. de tweede en in 1753 aid. de derde
druk verscheen.
Catechismus D. Martini Lutheri, door klare spreucken,
heyligher schrifture, ende eenige vragen tot beter verstant derselver dienende, bevestigt ende voorgestelt. Amst., 1649 in 12°.
Zie Jacobi en Nieuwenhuis, Bijdr., D. I, bl. 46 volgg., D. V,
bl. 54; Glasius, Godget. Nederl.; Abcoude, 4de Aanh., IA. 97.

TADDEL (S.). Op Catal. Meulman, bl. 205, komt van hem voor:
Evangel. Klaverblad d. i. Verklar. over de Sondaeghse
Evang. texten enz. Hoorn 1670.
Het leven en den doodt. Predication 1663.
Tafereel des Levens. Amt. 1753.
Tafereel of Beschrijving van den prachtige Tempel der Zanggodinnen.
Zie A bc ou d e, 4de delanh., bl. 97.
TADEMA (PAImus), zoon van 0 n n o T a de ma van K ol1 u m en Mar g r i e t B o o t s m a, behoorde tot een der aanzienlijkste Friesche geslachten en werd lid der societeit van Jezus.
Hij verkeerde hoofdzakelijk te Idaarderadeel, Rauwerderhem enz.
en bezocht Oldeboorn, Nes en Ackrum, in Utingeradeel. Hij
was wereldlijk priester en werd in 1629 gevangen, genomen,
tot eene boete veroordeeld en uit Leeuwarden gebannen. Hij
overleed aldaar in 1655.
Zie Oudh. en Gest. v. Friesl., D. I, b1. 462; Verhaal der verrigt.
Jesuit. in Friesl., bl. 74, 164, 297.

d.

TADINGA (HEMKO) was in 1441 grietinan van Leeuwarderadeel.
Zie Schotanus, Kerk. en wereldl. geschied.,
bl. 14.

Naarnlijst v. Grietm.

bl. 122; v. Smini a,
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TAEDEMA of TADEMA (JAN VAN) komt in 1592 en 1596
als lid der Friesche staten voor ook was hij grietman van
Dantumadeel. Hij huwde B a u ck Buin gha en overleed 4
October 1600. Zij 2 Januari 1 6 0 8.
Zie Charterb., D. IV, bl. 791, 895; v. Sm in ia, t. a. p., bl. 122.
TAELBOEM of TAELBOMIUS (Guammus), in 1540 te
Brugge geboren, studeerde te Leuven in de philosophic; en
theologie, werd licentiaat in de godgeleerdheid en pastoor der
St. Annakerk in zijne geboorteplaats. In 1580 hield hij eene
conferentie met eenige calvinistische leeraars, 'tgeen tengevolge
had, dat de regeerin a hem beval de stad te verlaten. Hij
begaf zich naar St. Omer, werd er gegradueerd kanunnik, en
na het overlijden van Jac o bu s Pa me 1 i u s, aartsdiakeu der
cathedrale. Hij overleed den listen September 1608. Zijn lijk
werd te Brugge begraven.
Hij schreef :
Oratio pro Defensione Catholicae Religionis, habits Brugis
anno 1586. Lovan. 1588. 12°.
Disputatio de verbo Dei non scripto cum sectae Calvinianae
tninistris. Achter het vorige.
Apologetica (Apologia) Catholicae Religionis; ed. junctd
Epistold ad Reverend. D. Remigium Driutium, Episcopum
Brugensem.
In obitum D. Jacobi Pamelii. Antv, 1589. 4°.
Zie Sanderus, de Brugens., p. 36; Sweertius, p. 317, 318; Val.
Andreas, p. 334; Foppens, T. I, p. 423; Paquot, T. III, p. 642;
Jocher.
TAELMAN (ABRAHAM), rederijker der kamer de Balsembloem te Haastrecht, verscheen, den 3den Mei 1620, op het
feest der Mechelsche kamer de Peoen met een .Refereyn en
een Nieuw Liedelcen.
Zie Witsen Geijsbeek, B. 4. C. Woordenb.o. h. w.; Verwoert.
TAELMAN (ABRAHAM) diende in zijn jeugd, waarschijnlijk
eerst als luitenant ter zee, woonde daarna, als bevelhebber
van een advysjacht, de zeeslagen van den derden Engelschen
oorlog bij, en kweet zich in 1690 in den zeeslag van Beverzier mannelijk van ziju pligt. Hij klom op tot den rang van
kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. In 1692 vocht
hij en W. van der Z a e n tegen drie Fransche schepen, onder den ridder de For b in. Na een dapperen strijd moest hij
eindelijk voor de overmagt zwichten en zijnen bodem overgeven.
Zie J. C. de Jonge, Nederl. Zeew., D. IVa, bl. 288, 378-384;
Forbin, Mem., T. I, p. 331; Holt. Mere., 1692.
TAELMAN (JAN), vermoedelijk zoon van den vorige, werd
te Gouda geboren, diende den Tande ter zee van zijn 9" jaar
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af. Sedert 1706, gedurende 38 jaren, was hij met den rang
van kapitein bekleed, en woonde als zoodanig verschillende
togten bij, zonder dat zich de gelegenheid aanbood zich te
onderscheiden. Op eens werd hij in 1744, 69 jaren oud, van
kapitein tot luitenant-admiraal bevorderd, alleen omdat hij, na
de verheffing van den schout-bij-nacht Gr av e tot luitenantadmiraal van de Maze, de oudste scheepsbevelhebber bij het
collegie van Amsterdam was. Hij overleed in 1755, in den
oude;dom van 80 jaren.
Hij liet een zoon na, Abr a ham, ook kapitein ter zee, in
1753 overleden.
Zie J. C. de Jon g e, Gesch. v. Neerl. Zeew., D. V, bl. 103 ; Van W ij n
op Wagenaar, D. XIX, bl. 122, D. XX, bl. 75.

TAEMSZOON (CoaNELTs), zoon van T a em H e ij n s z o o n,
vroedschap der stad Hoorn, werd aldaar in 1567 geboren,
reisde door Spanje, Italie en Duitschland, en werd bij zijne
terugkomst rentmeester zijner geboortestad. In November 1600
in den nacht met het veerschip van Amsterdam komende, viel
hij over boord en verdronk.
Velius schreef : ,dat hij de .eerste was, die, hoewel in
de latijnsche taal niet sonderling ervaren, om zijn fraije en
aerdige Duytsche poesyen, die hij van de eerste (zijnde onse
voorouders daerin niet seer gelukkig) wat naerstiger bewrocht,
en op haer cesuren en behoorlijke maet gebragt heeft; hebbende daerin behulp van de Italiaensche, Fransche, Spaensche, Portugysche en Hoogduytsche talen, die by naerstig geleert, en ook de Paten, die in ieder to el geschreven hebben,
met groote sorgvuldigheyd gelesen hadde."
Hij vertaalde:
Tresor de vertu, ou sont contenues les plus signaleses et
excellentes sentences et enseignemens des premiers anteurs,
Hebrieux, Grecx et Latins. Schaff des Deuchts enz. Alckmar,
1594. kl. 8°.
Zie Velius, Chr. v. Hoorn, bl. 656; Wits en Geijsbeek, t.a.p.;
Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk.,
D. III, bl. 518; Collot d'Ercury,
.Roll. roem, D. I, bl. 223 ; Verwoert.

TAERLINGH (J.), een onbekend kunstgraveur, waarschijnlijk leerling van N. V e r k o lj e. Zijn eenige, voor als nog bekende, arbeid in zwarte kunst is een man, bij kaarslicht, eene
pen vermakende, in 4°.
Zie Kramm.

TAESENS of STASSIUS (J.), architekt, die deel had aan den
bouw van het schoone stadhuis te Gent. Hij overleed in 1527.
Zie Immerzeel.

TAETS VAN AMERONGEN. Zie AMERONGEN.
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TAETS VAN AMERONGEN, luitenant-kolonel en adjudant
van den gouverneur-generaal v an d e r Ca p e 11 e n en in 1819
kommissaris voor Timor, was tegenwoordig bij de overwinning
van Palembang in Junij 1821 en bragt de tijding daarvan naar
Nederland over, te zamen met den toenmaligen luitenant ter zee
der late klasse J. C. Koopma n, vertrekkende met de brik de
Jonge Jacobus, kapitein H. J. B on n, den 22sten Julij, welke
den 6den November te Helvoetsluis aankwam. Hij werd daarop
benoemd tot ridder der militaire Willemsorde van de derde klasse.
Part. bar.

TAFFIN (JAcQUEs) was in 1561 ontvanger-generaal te Kassel en Nieppe, later tresaurier en secretaris van Wil 1 e m
die hem verschillende belangrijke commission opdroeg. Hij had
in het bestuur der landszaken groot aandeel en was, wegens
zijne grondige finantiele kennis, in 1572 en 1573 met zekere
tot nog toe onbekende administratie belast.
Zie Bo r, B. IX, bl. 137, 154 (667, 691); v. M e te r en, B. V, f.
103; VI; Wagenaar, Vad. Hist., D. VII, bl. 101; Spiegel, Bundel van onuitg. stukken, D. I, bl. 41, 69, 98; D. II, bl. XXIII; Gachard, Corresp. de Philippe II, T. II, p. 562; Groen van Prins tore r, Archives, T. VI, p. 121, 200; T. VII, p. 16; Nay. D. U,
IA. 282; D. IV , bl. 284 ; 's G r a v e s a n d e, de Unie van Utrecht lierdacht,
bl. 233 ; Berg, de Refugees in de Nederlanden, bl. 337 volgg.

TAFFIN (JEAN), in 1528 of 1529 te Doornik geboren,
eerst bibliothecaris van Grapy ell e, later boezemvriend van
Willem I, studeerde te Geneve, onder B ez a, in de godgeleerdheid en wijdde zich vervolgens met al zijne krachten aan
het verkondigen der gezuiverde evangelieleer. In 1566 trad
hij als predikant bij de Fransche hervormden te Antwerpen
op. In 1567 verliet hij deze stad en vertrok naar Metz. In
den aanvang mogt hij hier onverhinderd prediken, maar, na
den slag van Jarnac (1560), werd de protestantsche kerk, op
last van Karel IX, gesloten. Hij bleef echter tot in 1572
te Metz, begaf zich naar den Paltz en werd Fransch predikant te Heidelberg. Omstreeks twee jaren later, begaf hij zich .
naar Noord-Nederland, werd hofprediker van den prins van
Oranje, vervolgens Fransch predikant te Haarlem en in 1590
te Amsterdam. Gedurende zijn verblijf in deze stad, werd hij in
de kerkelijke twisten gewikkeld, tusschen de remonstranten en
contra-remonstranten en de leeraars der Engelsche en Fransche kerk te Amsterdam. Hij overleed in 1602, 73 jaren oud.
Hij schreef:
Des Marques des enfans de Dieu, et des consolations en
leurs afflictions; Trait' fort profitable et consolant, adresse
aux fideles Flamings, omstreeks 1585 te Haarlem gedrukt,
Saumur 1616. 12°. (5de uitg.). Geneve 1612. 12 0 . (6de) J 0 h .
Cr u cius vertaalde dit werkje in 't Nederd. Amst. 1593,
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1614, 1628. 12°. Rott. 1659. Vervolgens z. n. van plaats
voor Laurens Jacobsz. 1590. 8°.
Ook bestaat er eene latijnsche overzetting van : de Characteribus filiorum Dei, eorumque sub truce consolationibus.
1601. 12°.
Instruction contre les erreurs des .dnabaptistes es quatre
points suivans : 1° De l'incarnation de Jesus-Christ, vray Dieu
et vray homme. 2°. Du Baptesme des petits .En fans des Chreslions. 3°. Du De'voir, autoritd et puissance du Magistrat. 4°. Du
Jurement ou serment solemnel. Harlem 1589.8°. Ook in 't Nederd.
Onderwysinghe teghens de dwalingh der wederdooperen enz.
1590. 8°.
Vermaninghe tot liefde ende aelmoesse, ende van de scliuldighe plicht ende troost der armen. Haerl. 1591. 8°.
Metanaea, de Vitae emendatione Libri quatrior.
1604. 12°.
Ook in 't Fr. Traite de l' Amendment de Vie. Geneve 1621.
12°. In 't Nederd. vert. door J. C r u c i u s. 12°.
(Jan Taffin, de Boetveerdicheyt des levens, vervaet in vier
boecken; ende getrouwelijcken verduys(t) door Jo. Cruciunz,
Dien. der .Franschen Gemeynte tot Haarlem; den 7 den dr.
by den Overs gecorr. met noch een troostelijc Boecxken van
de ware Merektekenen der kinderen Gods door den selven.
I. T. van nieus overghesien ende verb. met een ghesang, door
J. Viverium (van de Vivere). Amst. 1614. 8°. met portr.
Epistola ad Franciscum Junium, in Praest. ac erudit. viror.
Epistolae Eccles. p. 78-80. Uitg. v. 1704 in fol.
Over de Openbaring van Johannes, vert. door G. Udemans.
Rott. 1611. 8°.
Zie Beze, Hist. Eccl., p. 452-472; Theses Theol. in scholii Genev.
sub Beza et Tayo disputatae (ed. 1591), p. 203 ; B ay le, Dict., T. I,
p. 872, 967 ; Orat. funeb. L. de Dieu ; Gerdes, Floril., p. 344; C.
Brandt, Vita Arminzz, p. 14, 54, 61; Brandt, Gesch. d. Ref., D. I,
bl. 349, 650; D. II, bl. 30; W agenaar, Amst., D. VII, bl. ;
Naantwijzer van alle de predik. (Amst. 1721), bl. 16; Paquot, .illenz.,
T. II, p. 490; Groen van Prinsterer , Archives (Index); Val.
Andreas, Bibl. Belg.; Foppens, Bibl. Beig .; Kist en Royaards,
Kerk. Archief, D. V, bl. 386 ; D. VI, bl. 56 ; Rogge, Bibl. d. Conirarem., bl. 216, 217 ; Bleiswijck, Beschrijv. van Delft, bl. 465;
Glasius, Godgel. Nederl.; Moreri; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Abcoude, Nay., D. II, bl.
282; D. bl. 284; Cat. d. Bibl. v. Ned. Letterk., D. II, bl. 148

(2de Ser.); D. IV, bl. 151; D. VIII, bl. 190; D. IX, bl. 184, 19 , ,
203.

TAFFIN (JEAN), zoon van Jacque s, weed predikant (1590)
te Bergen op Zoom, Vlissingen, en in 1611 te Middelburg,
waar hid nog in 1614 in dienst was.
Men hecft van hem :
L'Estat de l'Eglise; avec le Discours des Temps, depuis
les Apostres jusqu' a present. Bergues sur le Zoom. 1605. 4°.
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Claire _Exposition de l'Apocalypse, ou Revelation de sainct
Jean, avee de'duction de l'Histoire et Chronologies. Flissingue
1609. 12°. Middelbourg 1614. 12°. In 't Ned. overgezet door
God efr. Ud emans. Middelb. 1611. 8°.
Zie Smallegange, Chr. v. Zeel.; Paquot, Mem. T. III, p. 769;
Dresselhuis, de Waalsche gemeente in Zeeland, bl. 15; Glasius,
Godyel. Nederl,; Vrolijkhert, Yliss. kerkhem., bl. 331; Brandt,
Kort begrip v. d. hist. d. Ref., bl. 430; Te Water, kort verhaal der
Ref. v. Zeel., b1. 166.

TAFFIN ( ), broeder van den vorige, was raadsheer, en
sneuvelde bij het beleg van Bergen op Zoom.
Zie Gro en v. Prinsterer, t. a. p., T. IV, p. 24; Nay., T. II, p.282.

TAFFIN (QUINTIJN), broeder der vorigen, Heer de la
Pr d, Agent van de staten bij den koning van Frankrijk, werd
van wege Mechelen gemagtigd tot de opdragt der heerschappij aan Frankrijk in 1584.
Zie Bor, B. XIX, bl. 32 (495); Wagon aar, Vad. hist., D. VIII,
bl. 56; Nay., D. III, bl. 285.

TAILLEFER (Louis) was eerst bestuurder der factorij te Suratte, waar hij met de Muzelmansche overheden vele moeite
had. In 1760 werd hij als buitengewoon raad van Indie naar
Bengalen gezonden, op uitdrukkelijk verzoek der Indische regering, die, even als de Zeventienen, groote verwachting van
hem koesterden. Hij bedong echter vrijheid van terugkeering
bij ziine eerste aanvrage. Niet slechts het openbaar geweld
der Mahomedanen en de heimelijke lagen der Engelschen betuigde hij te schromen, maar ook den geest van verwarring
onder de dienaars der maatschappij aldaar.
Zie van Kampen, Gesch. der Nederl. buiten Europa, D. III, b1.166.

TAK ( ) schreef:

Heylige keurstoffen. Middelb. 1718. 8°.
Zie Abcoude, bl. 334.

TAKAMA (HENDRIK), tooneeldichter uit het midden der
17de eeuw. Wit sen Geij sbeek vermeldt van hem:
Grillegers naar de Fransche Visionaires. 1658.
Abram, Kom Ganewe. 1664.
Zie D. V, bl. 385; Verwoert.

TAKO (SYBRANTSZ), een Fries, een man van buitengewone
kundigheden, geleerd, zedig en godvreezend, was de laatste
roomsch-katholieke priester te Nieuwland in de grietenij Wijmbritseradeel en werd, door invloed van Herman us El k on iu s, van Harlingen, in 1581, in plaats van Hu ber t Dui fhuis, te Utrecht beroepen en ook door den Magistraat tot
leeraar in de St. Jacobskerk verkozen. Na vijf jaren zijn
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ambt met eere en vrede bekleed te hebben, sloten zich zijne
beide ambtgenooten aan die van het consistorie, 'tgeen Leicester had weten te weeg te brengen, doch Tako weigerde,
wijI hij zwarigheid maakte de Nederlandsche geloofsbelijdenis te onderteekenen en in het leerstuk der volstrekte voorbeschikking. Johannes Uit en b oga e r t, met wien hij in een
vriendelijk gesprek was getreden, wist het zoo ver te brengen,
dat men T a k o ten aanzien van zijn gevoelen over de predestinatie niet bemoeijelijken zou. Het leed niet lang, of T ak o
kreeg een ander geschil met een zijner ambtgenooten, 'twelk
hem deed besluiten om te vertrekken, in weerwil der pogingen
van Ui t e n b o g a e r t, en de onderhandeling ten overstaan van
den graaf van N i e u w e n a a r, stadhouder van het gewest, aangeknoopt. Tako kon de hem voorgeslagen voorwaarden met zijn
conscientie niet overeenbrengen, weer alle aanbiedingen van de
hand, en nam beleefdelijk afscheid, schoon hij met een talrijk
huisgezin bezwaard en geen middelen had. Men verhaalt dat
Ni e u w e n a a r, bij deze gelegenheid, zou gezegd hebben : nDat
moet waarlijk een vroom man zijn, die met zoo vele kinderkens beladen en kleine middelen hebbende, liever verkiest te
gaan dan tegen zijn gemoed te doen en te blijven."
Den 28sten April 1586 hield hij zijne afscheidrede over de
woorden : ll Ik zal den Herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden," en vertrok naar Alkmaar, vanwaar hij op
aanprijzen der klassis van Alkmaar door den Magistraat van
Medemblik tot predikant werd verkozen. De kerkeraad echter,
ongezind om zich door den Magistraat een leeraar te doen
geven en in den waan zelf daartoe het regt te hebben, viel
klagtig bij de klassis van Enkhuizen, die het beroep onwettig
verklaarde en de wethouders in 't ongelijk stelde. Daar prins
Maurits en eenige gemagtigden der staten, om zaken het
gemeene landbestuur betreffende, toen het geschil nog.levendig
was, te Enkhuizen kwamen, vervoegden zich in October 1590
beide, de Magistraat en kerkeraad van Medemblik, tot dezen,
die den eersten in het gelijk stelde. Ingevolge deze uitspraak,
aanvaardde Ta k o het leeraarsambt te Medemblik. Tot in 1593
baleeddc hij het rustig, doch toen begon men hem nienwe
moeite te berokkenen. Men rakelde de onwettigheid van zijn
beroep weer op en hield zijne regtzinnigheid verdacht. Door
ondervinding geleerd bij de wethouderschap der stad geen gehcor te zullen vinden, vervoegde men zich onmiddelijk bij de
staten van Holland en West-Friesland, die Jeremias Basti ng i u s en Jo ha n n e s TT i te nbo g a e r t de zaak lieten beslissen.
Ondertusschen nam de Magistraat van Medemblik zijne verdediging op zich en schreef een merkwaardigen brief aan de
staten, die door andere bezigheden verhinderd, de zaak onafgedaan lieten, zoo dat Tak o zijn ambt bleef waarnemen. Eerst
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in December 1598 begaven zich, op last van 's lands staten
Johannes Uitenbogaert enJohannesMatthisius, predikant te Haarlem, naar Medemblik, en bragten teweeg dat
Tako eene bekentenis van zijn geloof opstelde, die, in het
volgende jaar, in de synode van Alkmaar overwogen en door
meest alle leden werci goedgekeurd. Aileen verzette Pe t r u s
Plan c i u s, predikant te Amsterdam, er zich ijverig tegen,
geraakte in woordenwisseling met U i t en b o g a e r t en M a tt, h i s i u 5, op last der staten er tegen woordig.
Sedert liet men Tak o in rust. Hij overleed in 1615.
Zie Uitenbogaart, Kerk. list. en leven; Bor; Brandt; Ypey,
Gesch. d. Ned. _Hem kerk., D. II, bl. 73; Aant., bl. 39; V eeris,
Chr. Eccl., bl. 114; Kerkel. Alphab., bl. 151; Hoogstraten; Kok;
Verwoert.
TALEMAN (FRANC.), te Edam geboren, was in 1534 prior
der Karthuisers te Leuven, en gaf D i o n. R ij ckelii Cornmentaria in Job. Tob, Judith, Esther, met een geleerde voorrede in bet licht.
Zie Sweertius; Jocher.

TALEMAN, bek waam kruidkundige, te Maastricht geboren,
leefde in de 16de eeuw.
Zie Verwoert.
TALESIUS (HENDRIK), R. C. priester te Haarlem, werd in
1584 te Haarlem om het prediken en oefenen van den Roomschen godsdienst, gevat, en op uitdrukkelijken last der staten
op de voorpoorte van den Hove te 's Hage gebragt. De
wethouders van Haarlem, beducht dat dit vervoeren strekken
mogt tot krenking der privilegien slier stad, begeerden dat
de gevangene zou teruggevoerd worden om door schepenen
gevonnisd te worden. De staten begrepen echter dat die privilegien alleen zagen op geschillen, die de burgers onderling
hadden, niet op zaken, die, gelijk deze, den gemeenen landstand betroffen.
Ta le s i u s werd echter, na eenige maanden zittens, ontslagen, doch kreeg bevel zich buiten Haarlem te houden, en de
plakkaten op 't stuk van den godsdienst na te kornen. Ook
moest hij de kosten der gevangenis voldoen. Zijn vonnis was
door Gecommitteerde raden geveld. Later werd hij, mits den
eed van getrouwheid en gehoorzaamheid diende, wederom in
Haarlem toegelaten.
Zie Wa g en a ar, V. H., D. VIII, bl. 28, 29.

TALESIUS (QUIRIJN DIRKSZOON), burgemeester van Haarlem. Hij was te Haarlem in 15 geboren, een man van geleerdheid en schrijver, huisgenoot en vriend van E r as mu s.
Burgemeester zijner geboortestad geworden, maakte hij zich
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gehaat door zijne geloofsvervolging. Onder anderen poogde
hij Dirck Hasselae r, broeder van Ken au en vader van
Pieter, om het leven te brengen. Veel gezag had hij ook
getoond in andere betrekkingen en dit een en ander had tengevolge, dat ten tijde der belegering, de volkswoede, getergd
door de wreedheid der Spaanschen, tegen hem, als Spaanschgezind bekend, uitbarstte. Toen de belegeraars eenige Haarlemmers digt aan den wal, ten deele aan den hals, ten deele
bij de beenen hadden opgehangen, plantte men ook een galg bij
den stadsmuur, haalde Ta 1 e s i u s, die in den kerker gesloten
was, er uit, en hing hem met den oud-burgemeester L a mbr ec h t Ja Co bszoon en een gevangen Haarlemmer, A d r
aan Groenentuych, of, volgens Hooft, Groeneeven,
er aan op. Zijne vrouw en dochter, Ur s e 1, een bagijn, vergezelden hem tot aan de leer, hielden niet op van smeeken,
schreijen en kermen, spraken hem moed in om het uiterst
voor het roomsch geloof te wagen. Het gespuis teeg weldra
moeder en dochter ten lijve met stooten en steenigen, en
plompte beide in de Bakenessergraclit, waar zij verdronken.
Zie Hooft; Bor; Wagenaar; Scheltema, Staatk. Nederl.;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Koning, Beschrifv. v.
Haarl.; Scriverius, Harlemias.

TALLUIVI (UPKE), zoon van Dou we Tallum en H ij 1 k
Geer s m a, was in 1 577 grietman van Hennaarderadeel. Zeer
Spaanschgezind zijnde, was hij een tegenstander der Unie van
Utrecht in 1579, doch moest kort daarna het land verlaten
en werd herhaaldelijk ingedaagd om zich te ko men verantwoorden. Hij verscheen echter niet en werd gebannen. Vervolgens werd hij luitenant onder den hopman D e k am a, en
begaf zich eindelijk in 1584 ter woon naar Zutphen, waar hij
nog in hetzelfde jaar is vermoord. Hij huwde 1° H a c k, dochter van Hette Rheen en Jilduw Hoitema; 2° N. Sikkema; 3° N. Gerrit s. Bij de eerste vrouw had hij eene

dochter.
Zie Wins em iu s, Dist., bl. 630 ; Chart., D. IV, bl. 160, 178, 192;
Geslachtl. van R. v. Solcama; Stamb. v. Adel.; v. S m ini a, bl, 244, 245,

TALPA (PETKus) is waarschijnlijk te Oldeberkoop in de grietenij
Oost-Stellingwerf in Friesland geboren. Zijn eigenlijke naam
was zekerlijk Moll en zijn familie, te Sneek in aanzien, bleef
dien naam houden. Men vermoedt dat hij de grootvader ge-weest is van P e t r us M o 1 1, te Sneek geboren, en in 1647 te
Franeker beroepen als hoogleeraar in de Grieksche taal. Hij
wordt geprezen als een zeer geleerd en verdienstelijk geneesheer, die onderecheidene talen verstond, de wijsgeerige denkbeelden van die dagen grondig kende, in Frankrijk meerdere
hoogescholen bezocht had en mogelijk op een van deze tot
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Med. doctor bevorderd is. Eerst vestigde hij zich te Sneek,
later te Leeuwarden en elders, wear hij met grooten lof zijne
kunst uitoefende en nog in 1599 leefde.
Hij doorzag de gebreken zijner kunstgenooten en oordeelde
zeer ongunstig over de slechte geneesheeren en kwakzalvers,
die hij vinnig doorstreek in zijn Empiricus medicos en Exilium

empiricorum, brevi elegia satyrica sale condita descriptum.
Leeuw. 1579, Franeker 1595.
De opdragt aan de Hooge regeering van Friesland is geteekend 1562 uit Sneek.
Zie Foppens, Bibl. Belq., T. II, p. 1015; Jocher; Banga,
d. Geneesk., bl. 141, 147, 313; Verwoert; Kobus en de Rivecou rt.
TAMBERGEN ( ). In April 1577 geraakte bet krijgsyolk van kolonel Tam b e r g e n te TJtreeht in beweging, bij
gebrek van betaling, die men der wethouderschap, op 't stadbuis vergaderd, met geweld wilde afdringen. De gantsche
bende plaatste zich voor 't stadhuis in 't geweer, met brandende lonten en den mond vol kogels. Het gerucht hiervan
deed de schutterij in de wapenen komen, die de toegangen
bezette, en gedeeltelijk door de naaste woningen, ten stadhuize indrong. Ook de andere knechten en burgers raakten op
de been, Tamberg en werd gevat en op Vredenburg gebragt.
De soldaten verlieten nu 't stadhuis, en den volgenden dag
werden zij door de burgers de poort uitgedreven.
Zie Bor, Ned. list., B. X, bl. 226; Wag enaar, V. H., D. VII,
bl. 136, 137.

TAME (T.), Med. Dr., behoorde tot de middelmatige en
weinig bekende dichters in de eerste helft der 18" eeuw.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. W.

TAMER1JS (HENRTcus), lang voor 1609 predikant te Doveren en Genderen, had zich door zijne leerredenen bij de
weinige hervormden, die aldaar waren, z66 aangenaam weten
te maken, dat zij hem op eigen gezag tot hunnen predikant
kozen, dien zij zelve onderhielden, zonder daarop kerkelijke
of politieke goedkeuring te begeeren. T a m e r u s was een echt
leerling van Melanchto n, in de theologische wetenschappen
wel geoefend en der opkomende partij van A r m i n i u s toegedaan. Uit dien hoofde maakte in 1610 de klassis van Gornichem geen zwarigheid hem tot predikant van Doveren en Genderen te bevestigen, maar uit hooge achting voor zijn grondige
geleerdheid en godsvrucht, schijnt zij hem gedragen te hebben,
zonder dat hij echter lid van hare vergadering was. Dit duurde
tot 1619, toen hij, reeds hoog bejaard, zijne bediening in de
gemelde dorpen moest neerleggen, na de ante van stilstand
geteekend te hebben. Zijne bekende braafheid was oorzaak

15
dat de Staten hem pensioen verleende, waarvan hij tot zijn
dood te Heusden leefde.
Zie Brandt, Hist. de Ref.; Ypey en Dermout, Gesch. der Ned.
Herv. kerk, D. II, bl. 123 en noot 146; Ki s t en Royaards, K. A.
(late Ser.), D. III, bl. ; D. IV, bl. 71.

TAMMINGA (EGER), Heer van Moersbergen, Hoofdschout
van Dalem en 's Hertogenrade, in 1680 te Groningen geboren,
verscheen reeds vroeg ter staatsvergadering, wegens de Ommelanden, en bekleedde de meeste commission. Door wijsheid en
ervarenheid, erlangde hij zeer veel invloed en bewees belangrijke diensten aan den staat. Hij stierf te 'sHage den 12den
Februarij 1752, toen hij lid der Staten—Generaal was. Hij
huwde Isabella Sophia van der Meulen, dochter van
W i 1 le m, als regtsgeleerde beroemd. Hij liet eene dochter na.
Hij was de iaatste mannelijke oor van zijn oud geslacht. Zijn
wapenschild werd bij het graf verbroken en met hem be,,arayen. De familien A 1 b e r da en Sick in g a hebben het en den
naam later aangenomen.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl.; Peter de Groote,

D. It bl. 83.

TANCHELYN, Tanchelinus, Tanchelin, Tanquelinus, Tanquelmus, Tanchelmus, Tandemus. Men vindt
niet opgeteekend, waar hij te huis hoorde, dock hij leefde en
predikte in den aanvang der 12de eeuw, ofschoon een leek,
in Zeeland (waar sommigen willen dat hij geboren werd), Antwerpen en Vlaanderen, en werd in 1113 uit Brugge verdreven.
Men vindt hem zelfs op reis naar Rome en te Keulen gevangen. Hij zwierf overal rond, predikende en leerende en doorgaans een geweldigen opgang makende. Men zegt dat het
yolk het waschwater van zijn ligchaam dronk of als reliquien
bewaarde ; dat hij het als een zegen en als krachtiger bondzegel aan doop en avondmaal ten drank uitdeelde, en dat hij
de dochters in tegenwoordigheid harer moeders, gehuwde vrouwen onder 't oog harer mannen, tot zijnen wellust misbruikte,
zeggende, zuiks een geestelijk werk te zijn. Zijne vijanden en
aanklagers getuigen dat het verleide yolk hem hoorde, gelijk
een engel Gods ; dat hij zich voor Godszoon uitgaf en liet
uitgeven en zich een tempel liet bouwen; dat hij in prachtige
kleederen met opgestrikt hair in 't openbaar verscheen, en
doorgaans met een hoop van schier 3000 strijderen vergezeld, zoodat geen hertog of bisschop hem tegenstaan durfde,
of wel dat hij als een koning, omringd met wachten, een
vaandel en zwaard voor zich uit latende dragen, tot het
yolk om te leeren uitging. Geheel anders beoordeelde hem
J a c o bus B a s i l i u s, die hem verheerlijkt als een voorname
schakel in den gulden ketel, waarmede van B e r i n g a r i us
in de llde eeuw af, de zuivere begrippen tot aan de gezegende
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hervorming deter landen onafgebroken gestrekt hebben ; en beweert dat op Tan c he lyn ons Nederland geen minder roem
als Frankrijk op zijnen V a 1 d u s dragen wag.
In 1115 of 1116 zou hij, daar hij zich onverzeld te scheep
begaf, door een priester den kop zijn ingeslagen. Doch na zijn
dood bleven zijn aanhangers in denzelfden geest prediken, zoo
dat in 1124 te Antwerpen buitengewone maatregelen tegen
de Tanchelmisten moesten genomen worden.
Zie Vita Norberti Archiep. in de Acta Sanct. d. 6 Jung (3f. Jun. T.
I, p. 819 seq.); Epistol. Traject. Eccles. ad Frideric. Archiep. Colon.
in Seb. Tengnagel, Collect. Vet. monum. contra Schismaticos. Ingolst.
1612, p. 368 sq.; C. du Plessis d'Argen tre, Collect. ludic. de
novis erroribus, qui ab initio 12i seculi usque ad annum 1632 in Eectes.
proscripti sunt et ?wad. Lugd. Par. T. I., 1721, p. 11 seq.; Mosheim,
fist. Eccl., P. II, C. 5, § 9; Buchelius, ad Hedam, p. 23 ; Cent.
Magdeb. saec. XII, p. 848; U. P. Okken, Diss. de prava relig. christ.
Gron. 1846, p. 43 sq,;
med. aevii inter Neerlandos progressae natura.
Papenbroek, in Acta Sanct., p. 824; Abaelardi Introd. ad Theo!.
ed. Cousin., Par., 1839, p. 84; Miraei Opera dipl. T. I, p. 85.ss.;
M eij er, Annal. Flandr., L. IV, p. 36; Sigabert, Contin. Valiell. bij
Pertz, T. VIII, p, 7t4; Vita Norberti bij . Pertz; Hahn, Gesch. d.
Setzer im Millelalter, S. 459 ff; Schrockh, Kircheng., Th. 29, S.515;
Meiners, All. Kirchgesch. d. Religion, Th. I, S. 159 ; Herzog, Real.
Encycl., B. XV, S. 412; Bauer; Aschbach; Bayle, Dwt, hist.
Crit.; Moreri, Grand. Dict. Rise.; Nouv. Biogr. gener.; Biogr. Univ.;
Prijsverhandeling van H. Q; Janssen, over Tanchelyn en ignen
aanhang in "inflates de l'Acad. d'arch. de Belg., 2e Ser. III; Vie de
Saint Norbert; Brandt, Hist. d. Ref., D. I, bl. 16; Boxhorn, Bijv.
op Reigensbergh's Chr. v. Zeel., B. V, St. 9; Jac. Basilius, Nederl. Sulpitius, bl. 167 ; W a g en aar, Vad. Hist., D. II, bl. 211, 212; Ver.
door Prof. Tydeman in
hand el. over den Nederl. Aartsketter enz.
D. II, St. I, bl. 72
Bdr. tot beoef. en Geschied. der Godgel. wetens.,
volgg.; Kalender voor de Protestanten in Nederl., 7de Jaarg., 1862, bl.
hief, D. IV, bl. 71 (2de Ser.);
60-102 ; K ist en Roy . aar d s, Kerk. Arc
D, V, bl. 220 ; Moll, Kerkgesch, d. Nederl., D. II, bl. 45 volgg,
,

TANGERIUS (GuALTHERus), te 's Hertogenbosch geboren,
leerling van P e tr u s van Ray en na, was regtsgeleerde en
hoogleeraar in de fraaije kunsten te Keulen.
Men heeft van hem
Poirnata. Colon 1507.
Ook gaf hij een verbeterde uitgaaf van Ray m u n d i Summula. Ald. 1508.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p. 301; Foppens, Bibl. Belg., T.
I, p. 384; Hermans, Conspectus, p. 4.

TANIA (PoPPE) in 1653 advokaat, in 1667 vroedschap van
Leeuwarden, in 1670 overleden, is waarschijnlijk de schrijver van :

Friesche Fackel, lichtende 't Becht der Bevisen. Door Ihotizum Misoschoti (Lichtgevende Duisternishater). Adv. Aengesteecken op den 1 January. 1655. z. pl . (Leen w.). 4°.
Zie v. Doorninck, Pseudon. en Anon., bl. 151; Eekhoff, Cat.
Leeuw. Bibt., bl. 37.

TAME (PIETER), den Wen Pebruarij 1706 to l3olsward
.geboren, en in een weesbuis aldaar opgevoed, begon zijn
loopbaan met het graveren, van eieraadwerk ,Op tabaksdoozen.
Door .een schipper tusschen Bolsward en Amsterdam kennis
gekregen hebbende aan den beroemden plaatsnijder Jacobus
Fo k k e m a, werd hij door dezen aangemoedigd, zich geheel
aan de kunst over te geven. Op 21jarigen leeftijd begon
hij zich te Amsterdam met ijver op het plaatsnijden toe te
Jeggen, werd lid der teeken-akademie, kwam in kennis met
de beroemdste kunstgraveurs, die zich toen te Amsterdam be.
vonden, en maakte zulke vorderingen, dat de twee groote,
_door hem in 1734 en 1737 naar schilderijen van Par m e si a n o
gegraveerae platen,' algemeene goedkeuring verwierven en hem
als een voornaam plaatsnij.ler in Nederland bekend maakten.
Groot is het aantal door hem gegraveerde portretten, titels,
boek- en kunstplaten door hem seders in koper gebragt. Na gler
vermeldt 90 nummers zijner werken Kra in m voegde er nog
andere bij. Zijne gravuren naar T. van Thulde n, Venus,
met de wapens van Mars en de Cyclepen in de smedery van
Fuleaan, op 't Huis ten Bosch in 's Hage en zijn Liereman
naar C. Troost in gr. r., acht deze laatste, de beste graveerwerken der Nederlandsche school van zijn tijd.
Hij had zich vooral toegelegd om H
b ra k en op zijde
te streven,. waarin hij het zoo ver gebragt heeft, dat alleen
de naamteekening hun werk onderscheiden kon. Tot zijne
voornaamste werken behooren, de platen, die hij voor het beroernde Preniwerk der galerij van Dresden leverde, verseheidene stukken uit de verzameling van vrolijke onderwerpen van
C. Trao s t, de ofbeeldsels der vorsten uit het finis an Oranje
Nassau, de Bijbelplaten, door Ti rion uitgegeven enz. Hy
bragt in 1760 zijn cigeri afbeeldsel naar J. M. Quink hard
in 't koper (Tang met de plank). Niet minder schoon is zijne
gravure naar de teekening van Quin khar d, weike teekeuaar
en graveur beide voorstelt.
Tanje overleed te Amsterdam den 29 8ten Junij 1761, toen
hij bezig was tact een fandliestuk varLden baron v o n
b a eh:
Zie van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm;
Kok; Nieuwenhuis, V erwoert; Kobus en de Rivecourt,
Muller, tar. v. purir.

.

TANN1US (DANIEL), gemeenzaam vriend van Ma r t, Booms,
een der hoofden van de Hatteinisten te Middelburg. Van Hat.
temisterij . (Antinomianerij) beschuldigd, gaf deze beschuldiging
aanleiding, doordien hij zijne attestatie verzocht naar.de Waalsehe getneente, tot hevige twisten tusschen de Waalsche en
Nederduitsche kerkenraden aldaar.
Zie Kist en Roy a ards, Kerk. Archief ;tiveede Ser.), D. VIII, bi. 75.
TAPPER (RuAitp), in 1480 to Eukluizen geborn, voltooide
2
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tijne studiZn fV. Invent, *Mt= hij hoogleettaf in 14 'ettfgeleerdheid en deken der St. l'ieterskerk wen!. Zoo groot' *as
ziju aanzien te fruven, dat hij tot kauselier der hoogeschoot
verhevrn werd. I I ij stood in blakende gunst bij ar el V,
die in hem een moedig bestrijder van de Bier met zooveel
strerglieid vervolgde ketterij en vat 's lands voorregten vond.
Van ‘vege den keizer werd hij afgevaardigd naar het concilio
an Trente. Ilij bekleedde de post van opper4nquisiteur op
eene wijze, die hem de sehrik zijner tijdgenooten deed worden. limn toch bezielde niet sleehm ijver voor de kerk, maar
haat jegens de bervormden, die hij op onmensehelijkste wijze
deed folteren en in het verderf stortkti ,, dat At la en anderen hebben ondervonden. Na Kare I dood daalde hij in
de gunst an 't ha, daar Philip s 11 de nanmatigingen van
Olen bloeddarstieen priester niet duldde. ilij overleed plotse ,
2den.11 aart 1559.
lingde
•enricus Geldolpiys schreef Apotheosis R. Topperi.
Nederduitsch
1558. V. (volget,s aleti us Andreas). is
vcrtaald met den titel:

De Ilemelraert des -iersten ende oversten vervolger der Christenen in Nederlaut, Ruart Topper van Buc•huyseni WI den
La'. in Dupti•ch overgeset, also het int Jae 156 na zijn
door eerst geprent metten n2eM Apotheosis. Met eene cleyne
voorrede. Leyden Jan C la esn, Dorp, 1600. 8°.
Behalve de Lettrensche Geloofsartikelen bestaan van hem:
Methodus Confessionis. Lovalt.i 1649: 4".
Erplicationes if& Artioulis, circa Eceesiaatica Dogmata hec
soma° controcersa a Facultate Theologica Acadetniae Lovaniensis Caroli V imp. jussu collectisi Lovania, 1555. fol.
Tomes 11.

Orationes Theologicae variaci una cum Corollario de veris
calametatum Belgii causi6 a:tlue remediis ad Caroluin V et
Ferdinandum I. Impp. a GIil. Lindano vulgatue. Coloniae,
157.8
In 1582 versehenen te Keulen Typis Birchmannieis de
Opera Tapperi, in fol.
141) brief van Johannes Coohleus aan hens , is door G.
Del pt a t medtgededIttis liet "Wit/ vua Moll en
Kist. D. 1V.
Zijne Traetaten de Providentia Dei en Praedestitiatione *erden vroeger to Leuven . bewaard.
Zie, behalve Hooft, for, v. Meteron, Wagon/At, Cerisier,
i 14e r d ij k, Arend. Bra n d .t, lIiit. d. Beseirifv., v. Enk-

I, bl. 28, 67, k 06; Val. Andreas, p. b04, 805, Foppe n s, 13161. Bely., '1.'. 11, p. 1084; Ypey en Dermout,
d.
Ned. lierv. key lc, 1). 1, bl. 100, 152; Moll, Angel. Aterula; MO1
t. a. p. (Reg )4. Gleam 's:4 , (locket. Nederl., Kam,. Die
guisitiu dogmatica dechouttone a Theol. Lovaniensibus a 1544 edita in
kuthen, 1).

-

oiliem.
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19

diebter nit het laatst der 16de ecnw, vricnci TARGIER
en, kumetbroeder van. Karel van 111 an der, voor Wiens Seidl=
derboek hij sonnetten of dinad,eden plaatste. Alogelijk is hij
dezelGle net Jan Targ icr in 1591. prcdikant to Brouwershaven.
Zic To Water, Kart verhaal d. Rej: in Zeeland,

bl. 237, 233.

TARGIEIt (J.%coB), (tater, uteri den 21sten April 16S3
to Dordrecht geboren. Zijne ouders ura'ren A bra is am T a r.
g i e r 1 ), leeraar der doopsgezinden aldaar cu Geertruid
Ter we n. Reeds vrocg' gat' hij blijken van ecii guest
en leeftle voor de poez;j, dock hij went hetet zijne studien
yowl te utter, door de verzwakking van gezigt, dat hij
in 1712 gcheel verloOr. Deda het vuur van ziju diehtgeest
verdoofde nict. Ilij raakte in kennis met de dialers Badort
en Pet raeus 2 ), die hem werken van ein:lak en geleerdli•i,1
voorlazen en zijne verzen opteekende. 11U overfeed den l(;den,
November ;1135, in den ontlerdom van ruin 47 jaren. Zij
vriend B a d on gaf in 1737 *le nagelaten gediefiten bij P i et er van der Kloo t, met cen kortc lcvensselicts van den
dicliter, in bet licht. Acliter dew bundel z•n Ljkcipre3sera
gest ► oott op het graf van Jacob l'argier van K la r a (i Ii ij 1, c
Batton, Susan na Bado Joan nes Badon, J. Petracus
en A. van der Vliet gedrukt. 1)e Vries prijst z'jne gediehten. • Szhoon van het gezigt beroofil was hij ecliter gecnszins blind voor den lieldeicti glans der echte nattiurlijke
sehoonteden." 1V i tsen Ge ij s bee k aeht zijne gedieliten • c2ne
kleine, Raw keurige nalateuseha fl.''
,

Zic zijn leven vtijr zijne Gedichre» ; Witsen Geijsbeek, A. D.

C. wo,,delib, I). V,. t,i. 3S5; 1st. Siogenbec:;., (;es,:h. der

bl. 211; Wet k.. Abut • , 1). IV, bl. 9U-101; Nieuwe-nhuis; Vcrwocrt; Kobus en do I ► ivecourt.

Letterk.,

TARG1ER (JoAcAlm), dich!er, e. a. van cen lofvers op do
vert:tlinz van de Vaie .1Iando (we Nou ► iging tut de Broeder.
Schap Christ:, door ()ornelis van Eicke.
Zic v. '1. Aa, N. B. Al. C. Woordenk
TASMAN (Alin 3A ∎ sz.), to Lutkegast, provincie Groningen,
geboren. Niez, on waarschijuluk is hij als gewoon scherling of
ale stuurimin aan boord van cell der szliepent wide 0 Jzt•Indi..iche
Maatschappij, voor de limner van Hoorn, uitgevaren. Later zal
hij, in 's coinpagnies scheerdienst opklimmonde, dcakelijk, bij verZijn varier stierf in 1738. Tocn lcefde zijne moeder nog. HO
had 2 broeders, BartholomeUs en l'ieter. Gedicht, bl. 2)2, 207.
Gedicht, bl. 172, 201.

to
nieuwing zich Verbonden hebben om in Indi5 te blijven. De
eerste keer, dat wij hem ontmoeten, is, waar hij als scheepsbevelhebber bedrijvig is, en hij deel heeft aan de ontdek..
kingen van wege de Maatschappij in den grooten 02eaan,
tusschen Japan en Amerika gedaan. In 1635 hadden de
Nederlanders te Firando kennis gekregen van het vermoedelijk
bestaan van een eiland, op aanzienlijken afstand ten oosten
van Japan, welk eiland, naar men meende, rijk zou wezen aan
goud en zilvermijnen. Hiervan werd naar Batavia berigt gezonden, en de gouverneur-generaal v a n 1) i e to e n zond, in
1639, twee schepen uit tot het bewerkstelligen Bier ontdekking. De schepen waren de fluiten de Engel en Groat, en de
bevelhebbers de commandeur Matt h ys Hendrik sz Quast
en schipper Abe 1 Jans v. Tasman. In den Ilan yang van
bet volgeude jaar kwarnen beide schepen terug van een ontdekkingstogt in het Noorder halfrond, geenszius onvruchtbaar
en- met gunstige uitkomsten. Die togs geraakte echter in fergetelheid, dewijl zij, die tot nader onderzoek derzelve werden
afgevaardigd, door weer en wind teleurgesteld, (le in 1839
ontdekte eilanden niet terugvonden. Dc ontdekkingstogt van
de Vries met de Kastrikunt en Breskens, beroofde dientengevolge Tasman van de eerekroon, die hem, ter take van
de seize beoosten Japan, in het jaar 1639, behoorde te sieren.
OustIn het volgend jaar voerde hij het bevel over de
kappel, kwam met dat vaartuig, den 26 8ten Augustus 1640, te
Firando en verbeidde aldaar nagenoeg 3 maanden, deelnemende
aan de raadplegingen van den road en de resolutten inedeteekenende. Bij de twisten tusschen het Japausch bewind en
de Europeers, over het afbreken der naauwelijks opgetrokken
factorij, stond zijn leven op het spel, loch hij outgiug bet
gevaar en vertrok met zijn schip over Tayouwan naar Batavia.
In 1641 ging hij wederom met denzelfden bodein naar Kambodia, Tayouwan en Japan onder zeil, met last alle Spanjaarden, Portugezen en andere natien, zouder der Oust-1 udische
Compagniepassen vareude, aan te tasteu, te verineesteren, de
goedereu onder behoorlijken inventaris over te newer en zich
van de persouen meester te waken. Hij veroverde twee Chiuesche
jouken, met Portugesche eigendommen, waarvan de een echter
ontsnapte, 'tgeen hij moest boeteu met verlies van twee Limanden gage. in April 1642 werd hij met den rang van corn•
mandeur aau het hoofd van vier schepen uitgezouden, om met
een naburig vorst onderhandelingen aan te knoopen, en zoo
de voorzigtage staatkunde te kort schoot, met de wapenen te
handelen. Zekere Chiuees namelijk, die te Batavia gewoond
bud en aanzienlijke soinwen aau de 0.-1. Cumpagnie schuldig
was, had zich nuar het ILA van Palembang begeven en zich in
de guest van den sultan gedrougen, dezeu tegen de Nederlan-

21
ders op gestookt en trachtte openlijke vijandelijkheden to doers
uit-breken. Hij slaagde boven verwachting, de goede verstandhouding met den sultan werd geheel hersteld en de Chinees
opgeligt en naar Batavia gevoerd. Nu zou eindelijk de groote
togt plaats hebben, die sedert twee jaren was beraamd en
waarvan Abel Jansz. Tasman het hoofd en de aanvoerder
zijt ► woest; de togt welke hem boven alles zou vereeuwigen,
die hem onder de grootste ontdekkers der scheepvaart een
eervolle plaats zou aanwijun. • Tot nadere ontdekking van
het groote Zuid!and," vertrok hij met het jagt Heemskerk en
1 4den Augustus 1642, van de
reede van Batavia en kwam den I Eden Junij 1643 behouden
terug. uSedert dien tijd wordt het 5de werelddeel als een Nederlandsehe gegroet en prijkt het vastland, in het Zuider halfrond gelegen, met den Dawn van Nieuw-Holland."
De kennis van het nieuwe werelddeel was eehter niet vol.
ledig. Men wilde het in zijnen gelieelen omvang kennen, en
daartoe werd de groote zeevaarder op nieuw uitgezonden. Ook
hier gold het • nadere ontdekking;" en tot dien togt ging
T astna n van Batavia, den 3 Osten Januarij 1644, onder zeil.
Bij de jagten Limmeu en de Zeemeeuw, werd vervolgens de
Brule gevoegd ; en, overeenkomstig de medegedeelde bevelen,
werd ook de togt volvoerd. De bepaaldheid en de uitdruk...
kingen van den lastbrief, sehijnt alleen oorzaak geweest to
zijn, dat de uitkomsten niet zoo schitterend waren als had
kunnen verwacht worden van een zeeman met zulke uitstekende bekwaambeden begaafd. Na 1644 ontmoeten wij Ta sma n als een gezeten burger van Batavia. Hij behoorde tot
de Ilervormde gemeente, en als een man van goeden imam
en faam bekend, werd hij (1648-1649) ouderling der Batavische Hervormde getneente. Hij overleed to Batavia in October 1659.
Tasman was in onderscheidene opzigten een groot man,
vooral groot als ontdekker en uitbreider der kennis van onzen
aardbol en, in den ruimsten zin van het woord, de ontdekker, aan wien de wetenschap in de 17d 6 eeuw de meeste
verpligting heeft. Zijne verdiensten worden door de voornaamste zeereizigers der 19d0 eeuw ten voile erkend; zijn naam
wordt bij de grootste aardrijkskundigen van onzen tijd gehuldigd. Mogt dus al, voor bet tegenwoordige, Abel-Tasmanpassage van de wereldkaart verdwenen zijn, zoo heeft evenwel
de dankbaarheid der 19do eeuw, aan de zuidelijkste kaap door
Tasman ontdekt, den naam van Tasmans-honid toegekend,
en voortaan groeten wij als Tasmania het belangrijke eiland,
dat ten zuiden van Nieuw-Holland thans eene bloeijende yolk-

de vlieboot de Zechaan, den

planting van Europeers bevat.
D irk . 11.embrantz van Nierop gai een verslag van de

tmtaekkingsreis van Tasman in bet Licht, Nit Attriltittt het Vet.
slag is bewerkt door o a k, in 1682, in het Engelsch to
Londen uitgegeven. In 1694 kwam ecn cinder verslag, misschien ook near 11, e m bra n t z hewerkt, in Eruzeland nit, be.
zorgd door Samuel Smith en Benjamin Walford. A.
Montanus g,af in 1671 to Amsterdam een uittreksel der
reis of reizen van Tasma n.
Zie Bennet en van AV ij k, Verhand. ter heantmoording der vrage
over de Nederlandsche ontdekkingen in Amerika, Ash-alai?, de Indien
en de Poollanden, en de nnmen, •elke weleer nan deztive door de Nederlanders zijn oeyeren, Bekroond door het Prop. Genoots. on den
r orpr eenioe erce9ere zeelogten der NeVerhandeny
24sten ./etnij
derlonders, doer G. Al 0 V n n ij k, Journal von Jacob Rogleveen,
Konst- en Levert). 1837 ; Iijidrooe tot de ontdekkinyen der Nederiondets
in Kunst- en Lette ► k, N°. 4:i ; Recherches Stir l'kpogne rvitahle is la
decouverte de In Terre de van Diemen do Nord, par .1. B. 11. Kolies, in
Nou•illes Annales dps rogoaes par Eyries et ilottennm. T. II. p. 1-16 J. S war t. Cook: en Columbus. door It. M. M a r t i met bUroeyinq
van den Netted. otedrkkar A. ./"• 7,,sillon in l'erh. cn beriyt. heti.. het
Zeewezen, I). 111, b1. f237; Oordeel van rreemden orer A. ..r
, door
A bbing in Behehry-v. r. Morn, I1 nut. bl. 127 G. Loots, Abel .lansz.
Tasman, - in Tindal en Swart, 1 .3 ► 11. Pn ► erigt. hettekhegik let Zeetrezen en:. /V. roliirn de, I). IV. 275, 51?; Nicu wen linis i.
J. A. Oostkamp. Nederl. Ieeretzen,
- .1Io,9rn;
177; N. W i tsen,
en 0 'Taitdri/rn, 1). 11; Valentijn. 0. en N. Oostind., 1). V,
-St 11 ; Twe ,jaridt e reizen tuodi#rrr de aceteld 0720 —1724 Donr. 1723
( l'oorh ); /inns( . en Lertellh, 1FF.5, I), l I, ; 1846, D. 1, bI. (i6; v an
II are n, de (;enz ,n ; van Kampen, Karokterk ; Nor., 1). 1V,
161, 356; 1). V, M. 131.. 281; Nienwenlinis; V erwoert; Kobus
en de Itivecour t, tircomnarly alio?) of the Globe. London, 1852;
An Account of sereoit late, rorge• becovelits to the .‘'nuth and
North c/c hi sir .1,3hn Na , boronyh, Captoi ► Tasman, Cuptuin Wood
and Fredelick 111 a, lin of 1lamintryll. London.

TASSART (J'conus), ern Dominikaan uit Henegouwen,
_prior van het Wooster zijner orde to Valenciennes. IIij
was zulks negen jaren gewcest, teen • M a r ga r eth a van
Parma, gonvernante der Nederlanden, hem tot 'Jaren biecht.
`vader cn predikant bcnocmdc. lIij (waked den ,den Maart
15 16136. list Sermons de Caresme na, die weleer bij de Domi.
nik anen van Valenciennes berustten.
Zia Paquo t, men(., T. II, P. 3.
TASK, TASSIS, TAXIS (JAN BArnsT DE) were/ in het
midden d r /Gds ceuw to Brussel geboren. 11 ij was de vijfde
soon van J. a n B a p t i s t de Tass i beer van 11cm'ssen, die
ond(r Al a x i m i l i a a n I en Karel V diende en lot groot.
meesler der 'posterijen van Duitschland en de Nederlanden op.
`klow. •Zijne inu•der was Christina van Wachtendonck,
uit eene edele Emilie van Mechelen.,
De jongc de Tassis was, even als zijn cadet., bestemd
tot bet bekleeden van openharc atubten. Een der cerste
,
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commission, die hem werden toevertrouw,d, was om den grad'
BeSSI1, stadhouder van Holland, bij te staan in het
herstollen der Taken dezer provintie, die kort daarna in do
magt der prinsgezinden viel.
Den hij zioh, na den dood van Louis de Re q u es e n s;
openlijk voor de partij van den koning verklaard had, onderging hij hetzelide lot als de graven van B a r 1 ay mon t,
Man s fel d en A ssonv i 1 le enz. Men maakte zich, toen hij
van Antwerpen te Brussel kwam, van zijn persoon meester,
zette hem eenige dagen in een partiettlier !this en vervolgens
in zijne eigene mooning gevangen. Den lsten November 1576
ontslagen, begaf hij zich naar Don J a n van Oostenrijk, in
Luxemburg. Deze benoemde hem terstonll tot zju tweeden
bofineester en vervolgens tot zijn grootmeester en zond hepit
in 1578 naar Leuven, om cen overeenkomst met de gedepu.
teerden van den raad van state aan te gain. Toen die door
de laatste verbroken was, keerde hij met zijne hroedcrs It, og e r
en Leonard naar Don J a n tang, en diende hem met zija
raad. Na den (hod van Dan J it a n, den l8ten October van dat
jaar, begaf bij zich naar Spanje. Na op zijn reis door Frankrijk
aan vele gevaren te zijn blootgesteld, kwam hij te Badajoz,
waar zich Ph ili p s II ophield. Deze benoemde hem weinige
dagen later, in plants van Ja n d e V arga s, tot am5assadeur
naar Frankrijk. Te 'Vannes in Bretagne aangeko ,nen, begaf
hij zich naar If endrik lIE te Blois en vervolgens naar de
twee koninginnen to ,Chenonceau. Daar vernam hij, dat de
hertog van Alencan zich aan het hoofd der opstandelingea
in de Nederlanden wide stellen, 'tgeett hij trachtte te beletten. Na ,het overlijden van (lien hertog (10 Febr. 1584),
smeekten H e n d ri k, hertog van Guise, de kardinaal Ka r el
d e Lorraine, zijn broeder en K are I, .hertog van Mayenne,
Philips 11, zich met hen tt; vereenigen, oin to .1)eletten dat
de kroou an Frankrijk, aan 11 e n d r i k van Bourbon, koning
van Navarre, toen nog Calvinist, verviel. 1)e koning gelastte
d e Tassi met de Guises to handelen, 'tgeen to Joinville
in Champagne geschiedde. Daar werd het bekende tractaat,
de Ligue genoemd, den Gden Januarij 1585, gesloten en iu
naam des koniugs door de Ta s,s i geteekend. Sedert outlet.steunde bij met at zijne krachten de Ligue, tot dat bij den
1st" Mei 1598 to Vervirts, in naani van zijn koniug, met
Hendrik 1V den vrede ,teekende.
Nu verliet hij Frankrijk om zijne dagen in Spanje to ein.digen, cloth de koning beval hem, zich naar de Nederlanden
to begeven, om de aartshertogen met zijnen rand ter zijde to
staan. In 1598 benoemde hem Phi 1 i ps HI tot gewoon
ambassadeur aan het hof van Frankrijk, llier wilt hij 766

van

de genegenheid van liendr LIE IV to winnen, dat deze heat
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kiln vader noemde. Evenwel naar rust verlangende, vroeg en
verkreeg hij verlof naar Spanje terug te keeren. In Februarij
1604 verliet hij Fontainebleau, en hie1:1 zich omstreeks een
jaar te Valladodid, waar Philips III zijn hof hield, op.
Hij Wilde zich hierop naar zijne commanderie van los Sanctos
begeven-, Maar de koning verbond hem aan zijn persoon en
benoemde hem tot krijgsraad. In 1609 gaf de koiiing hem
verlof een halfjaar in zijne commanderie door te brengen.
Aan het hof, then te Madrid, weclergekeerd, word hij krank
en overleed ncg iii hetzelfde of in den aanvang van het volgende jaar, bij zijne huisvrouw Helene de P E s pin ege, dochter van Henri de l' Es pi II e e, ridder, beer van Soumaing
of Sonmagne, en Jeanne Na t u r e 1 geen kinderen nalatende.
Hij schreef: Commentarioruin de itimultibus Belgicis. Libri octo.
Deze zijn voor het eerst in 1743 nitgegeven door H oynck
v a n Pa p e n d r e c h t naar een handschrift der aartsbisschoppe.
Eike bibliotheek te Mechelen. Zij lobpen van 1659 tot 1598.
Doch de twee eerste boek en be‘ atten als 't ware,, een inleiding tot den jare 1577, die echter kort en verward afllep. Bij
den aanvang van het derde bock, dat met 157'1 begiut, geeft
hij te kennen, nu eerst aan het jaar gekomen te zijn, waarmede hii de geschiedenissen wil aanvangen. Hij geeft vervolgens een uitgehreid verhaal van de krijgsbedrijven tot 1 59 3.
I-let ride en sate boek is betrek kelijk tot den 'buo2eroorlog in
Frankrti k ten tijde der Ligne. De Com men tarien zijn opgenomen in T. 1I, p. 11 der iinakc'a Bc/gica.
Zie Val. Andreas, 11;31. Belg., p. 454; Sweertii, A'h. Bel ► ., p,
p. 292; J. Chifflet, Marques d'Hanneur de
la mason de Tossis, p. 101-123; Flaccio, Gene de la mai!on de
la Tour, p. 185- IV:2; Genial. de /a frihille de Colona. p. 133; Ftippens, Bihl. Belg., T. 1, p. 572; de Brae, ulio van Hoynek. vaq
1' a pen d r e c h t p o or de Conrihentaar in An al. Belg., T. 11, p.
p 11;
Pa quo t, J/ em., T. XII, p. 258 267 ; de Wind, Bill. v.
solaced., bl. 296.

393; Alonum:

-

TASSIS (JEAN BAPTISTE DE) of de T a s s i verkeerdelijk
door Wag en a a r en anderen voor een persoon met den vo.
yige gehouden, stond in dienst van P hi lips II en was een
bekwaam veldheer. In 1572 werd hij met Qu arebbe door
Alva naar Dordrecht gezonden, om die stad voor den koning te behouden, (loc ► vruchteloos, wij1 zij Aprinsen iijle
koos. De Tassis ontkwam, doch gu are bbe werd te Gorinchem tot aan zijn dood gevangen gehouden. In 1581 ontmotten wij hem als luitenant van Billy in de Otnmelanden, waar hij deel had aan de verovering an twee gewigtige
sehanseq, Winsurn en Warfum. In 1582 veroverde bij als
overste
onder V erdugo Steenwijk, dat hij uitplunderde en
,
de burgers brandschatte. In 1583 deed hij van daar een nit,
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val in de Veluwe, en verzekerde zich van twee sterke bIokhuizen, vervolgens in Friesland, waar hij veel moedwil pleegde
en het dorp Lekkum verbrandde. Ook te Zutphen, dat hij,
deels door verraad, deels door gebrek aan goede vracht in
September van dat jaar, overrornpvlde, hield hij rea5 huis, dat
de meeste burgers de stad verlieten. In 1585 bemagtigde hij
de sloten Hackfort en Nieuwbeek, vie! later in Gooiland,
plunderde eenige dorpen en keerde naar Zutphen terug.
Nu rnoest Overijssel het misgeldde, waar hij het huis te
Regleren en te Sehuilenburg bemag -tigde. Over de Veluwe naar
Amerongen getrokken, raakte hij slangs met eenige staatsche
troepen, onder den graaf van Nieuw enaa r, van Villers
en M. Schenk, die hij meest alle versloeg of gevangen
nam. In 't begin van 1586 trok hij bij vriezend weer in
Friesland, ontmoette bij. Roxurn eenig staatsch yolk, onder
den overste H e r in. van Malse m, met wien hij in gevecht
kwat ► , waarhij de onzen 600 man aan dooden en gevangeneu
verloren. De invallende dooi deed hem, met achterlating van
n, spoe(lig het land
RI zijne dooden en veroverde veldstukke
ruimen. Door 't verraad van Stanley (zie dit art.) maakte
hij meester van Deventer. In 'tzelfde jaar (1587) was hij
in 't leger van Parana voor Bonn, waar een kogel een eind
aan zijn lecen maakte.
Zie Bor, Flooft, van Meeteren, Cerisier, Schotel, Kerk.
Dordr.D I, bl. 47,58; Kok,Verwoert, Kobus en de Rivecourt.

TATING HOFF (J. F.) schreef : Swanengezangh d. i. Laetste
Predicatie van — Lijkpredicatie op hem d. M. E. Tatinghoff. Amst. 1655. 2 d. 4". Met portr. op den titel.
TATINGHOFF (MICHAEL FREDERICK), predikant te Sardam,
dichter uit het mid/len der ride eeuw, van wien in 1669 in
12°. Catechismus-titer, eene berijtning van Luther's Kleine
Catechismus verscheen. Abcoude vermeldt ook ozijn BijbelsBlow:hr.!, 12°. en Spreuken van Hippocrates. 12
Zie van der A a, N. B. A. C. Woovdenb., Abcoude, Naomi., bl.
395, Aanh., bl. 208 ; Nay , D. XI V, bl. 264; Rogge, Pama., bl. 106.

TATMANS of TETMANS (FEvcia), in 1538 geboren, was
een man van groot aanzien in Friesland, en werd in de gewigtigste zaken gebruikt. In 1574 tirong hij met meer anderen bij Robl es sterk aan, om het gewest van het ontierhoud
.van de Spaansche en Waalsche soldaten te bevrijden. Drie
jaren later werd door de Staten van Friesland met S ch elte
Tjaerda enMarten van derNiilsten naar de Algemeene Staten te Brussel in gezantschap gezonden. Ook werd hij in
dat jaar tot eene geldligting gelastigd. In 1578 tot grietman
van Utingeradeel benoemd, was hij tevens substituut van
Aengwirden, H i bOmrdp ()Kier de voorstanders van, de Unie

van Utrecht, ,en was in 1582 een -*an de staatsleden, gecousmitteerd tot opneming van de rekeningen der ontvangers en
rentmeesters der kloostergoederen, en in 1584 tot die van de
landschaps-ontvangers. Toen in 1596 de Admiraliteit te Dokkum werd vpgerigt, was hij onder de eerste Raden van deze
benoemd. Hij overleed den 2den April 1601 en liet na
itSne dochter bij zijne vrouw Popk e, dochter van Sako van
Rini a, grietman van Westdongeradeel, in 1541 geboren en
den 2 65ten December 1611 gestorven. Beide woonden te Okleboom, waar zij ook begraven ,zijn.
Zie V riem t,
Fris..11 411; 1Vapenb. Andringa; Seheltema,
Staatk. Nederi., 1). 11, b1. 361: Charterb., 1). IV, bl. 42, 67; Win semins, list , p. 828; v. Sminia, N. N. v. Grietm., bl. 329, 330;

Kobus en de Itivecourt.

TAUREL (ANDEg BENOIT BARREAX), den 6den September
1794 to Purijs geboren, ontving van Vincent en G u e r i n
onderwijs in de teeken- en van den beroemden B e r v i c in
de graveetkunst met zulk cen gocd gevolg, dat hij bij gelegenheid van den wedstrijd in tie .graveerkunst, in 181,8 te
Parijs gehouden, den grooten prije verwierf. Vijfiachtereenitolgende juren bragt ht, • dietitengevolge als pensionair aan de
koninklijke :academie te Rome door. In 1822 werd hij door
koning W i I le m I naar Holland geroepen en aangesteld tot
directeur ,van de ,graveerkunst en tot .Lid van den sand . ,an
bestuur aun =de koninkiliike academie van -bedtiende kunsten
te Au3sterdam. Daar graveerde hij bet portret van Wil le In I,
naar tie , schilderij van J. W. Pien e ma n, dat hij aan . de
koningin aanbood, die hem daarvoor een kostbaren ring met
m
diamanten vereerde. Een dergelijk geschenk oLtving hij in
1841 van de gemalin van toning. 'W illem II -voor het portret
van dezen vorst, near de sehilderij van J. A. Kr usem an.
nit 'de overige, door hem gegraveerde, portretten, behooren die
van de vorstinnen Anna Polo w n a en Sophia, dat van keizer Nikolaa s, ten voeteri uit ; die van N i c ()la a i e n
ni a n„ taia'rdis, 'Prcf. .'S u e rm a n en 'f olle n Zijn latitSte
werk was zijne -vermaarde C a Ch a r i n a, voor de galerij to
Florence en bet portret van Prof. J. B o s's c h a, naar N. P i enema n, dat halt' voltooid gebleven iF, dewijl hij, onverwachts
in den nacht van den nden Februarij 1859 overleed. Tot
zijne leetlingen behoorden, behalve zijn beide zonen, Char l e s
Edouard en Augustin, Cou wen berg, Kaiser en D. J.
SI u yt er. Hij was lid der koninklijke Academie te Antwerpen, lid van bet koninklijke Nederlandsch Institnut en ridder
van de Eikekroon. Hij huwde Ilenriette Ursula Claire,
dochter van den historiesehilder Charles Theveni n, destijds directeur der koninklijke Fransche Academie to Rome,
en late,' bewaarder van de prentverzameling der koninklijke
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bibliotheek to Parijs. Zij overleed in .1886 to Amsterdam, na
hem vier zonen geschonken te hebben. In 1846 trad Ta wrei
nadermaal in den echt met Augustine Der ia, bij wie hij
twee kinderen verwekte. Zij overleed den 11 den April 1861,
in den ouderdom van 48 jaren.
Zie Immorz eel; Kramm; Muller, Cat. v. portr.
TAURINUS (JAcosus) nerd in 1576 te Schiedam geboren,
in 1600 predikant in 't Woud, in 1601 te Delfsbaven en in
1605 te Utrecht. her vond hij ambigenooten, die bij het
sneer en meer opwakkeren der kerkelijke twislen, voor het
gtootste deel de zijde van Arminius hielden. Ook Tau r in tr s was die toegc(laan en betuigde reeds in 1609 in een
brief aan Uitenbogaert zijne verontwaardiging over de
hardheid van Gomaru s. 1-1ij bleef eehter geen werkeloos
aanschonwer.
-In 1615 had de Amsterdamsche kerkleeraar Ja co bu s
Trigland den rechtmatigden Christen in het lick gegeven,
waarin hij betoogde dat de bekende vijf artikelen, zco als te
door de Remonstranten geleod werden, niet geduld konden
worden. Taurinus ram tegen (lit geschrift de pen op (van
de onderlinge verdroagzaamhei(l). In dit work, waarin hij,
on(ler goedkeming der Utrechtsehe Staten, T rigl a nd wederlegd en op verdraagzaamheid aangedrongen had, klaagde hij, dat
men te Amsterdam te veel nan onberaden ijver bot vierde.
Zulks mishangde de Amsterdamsche regeering zoo, dat zij bet geschrift deed oplialen en bet verkoopen er van verbood. Dit be..
woog Tau r i n u s tot het schrijven eener Naarder opening enz.,
'twelk to Amsterdam gelijk lot als bet vorige onderging.
tusschen gar, wat Coen in Amsterdam plants vond, de geboorie can eenige andere gesehaten. Ook wordt hem het
zedig onderzock van eenige handelingen in Gelderland (1617)
toegesehreven. In dit ge•est namelijk had het hof zieh met
de RemonEtrantsch-gezinde predikanfen van Nijmegen 266 ingelaten, dat men aan zijne ingenomenheid met deze niet meer
kon twijfelen. Vecl meer opzien maakte bij door zijn Weegschaal in 1617, nadat de Engelsche gezant Dudley Call el() n, in October van (la jaar, in de staten-vergadering eerie
fedevocring bad uitgesproken, waarin bij hevig tegen de Remonstranten uitvoer, op bet houden cener nationale synode
aan(lrong en de verdraagnambeid der Hollandsche staten ten
sterkste afkeurde. Getuigde dit stuk, dat reeds in November
in het licht kwam, van T a u r i n u vluggen geest, het be.rokkende hem nan den anderen kart groot gevaar. De Engelsche gezant achtte rich zoo gehoond,• dat hij de a:gemeene
staten dwong, Echoon niet zonder verzet van llolland,'Utrecht
en Overi,issel, cm hooge 'belogping uit te low en aan elk ciip
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den schrijver aanbragt. Gelukkig bleef deze verborgen ett
Tau ri n u s daardoor voor het oogenblik gespaard. Het dreigend gevaar had echter Been genoegzameu invloed om hem
tot rust te brengen. Een aantal geschriften, in 1618 uitgekorner), worden hem toegeschreven.
Weldra begonnen de zaken te Utrecht te veranderen, het
verblijf werd voor hem aldaar gevaarlijk. Eerst vlugtte hij
naar Gouda en van daar Amsterdam. Op seherpen Loon werd
hij iregedaagd. Hij pain de vlucht naar Antwerpen, en zou
daar 23 September 1618, Brie dagen nn, zijn aankomst, overJeden zijn, zich op zijn sterfbed voor de schrijver van de
Weegschaal verklarende, en een zwangere weduwe in kommervollen toestand achterlatende. Elders vond ik echter vermeld, dat hij op den vermeil:len datum te Bukhoven bij Heusden
overleden en zijn ligchaam te Schiedam begraven is.
De volgende werken worden aan hem toegeschreven.
Co/.eye van sekeren brief, doer inne beantevoort wort de....
Na-reden, die F. heeft geduen ire den Hoogh(Amst.), z. j.
landsche kercke. Gliedryckt in de Ilictter Salem
(1610). 4".
Brund-Clock, ghegnten ten deele van de stole ghecomen wt
de Comer der E. H. 2W. Staten soo der Geun. Prot. in 't
gherneyn, ats in 't partientier van Hollandt, noodich gheteocken
in dese bedroefde vruchtbare tijden, der ghevaerlifike, van
ouds begravene nieuwicheden. z. pl . 1611. 4".
1612.
Kleine wegwijser, ,gestelt door Gerard van Prijburg.
Cleynen Wech-wifser, ghestelt tot onderriehtinghe der .Eenvoudighen. irtghegb. door Getraerd van Vriburch.
1612. 4°.
Op een exemplaar op Cat. Meulinan, 1013, worth P. Ber.
this als antheur opgegeven.
Christeltjcke ende nootwendighe verclaringhe, waerinne cortelijck
dengdelijck verelaert wordt, wort ira seecker fortnulier van eenicheyt met Godes H. Woort overeencompt,
1615. 4°.
Van de onderlinge verdraagsaamheit, die soo wel Predikan_ ten, ale genuine Lidinaten niettegenstaende verscheidenheit van
gevoelen in eenige Leerpoincten, net malkander in liVtle behoren te onderhouden tern Jacobi Tliglandii (t' onrecht gewaanden) Becht gemaiigden Christen. Utrecht 1616. 4°.
Naaraer opening dienende tot grondige aunwijsinge van
eenige maniere(' van spreken, gebruikt bij Jac. Taarinus
in
zijn eerste deel van de onderlinge verdruagsaamheit gestelt
aan de Berenftite, achtbare, wipe, descrete Heeren Shout,
Burgerneesters, Schepenen en Froedschappen van Amsterdam.
Te Utrecht 1616. 4°.
Postbode 15 Julij 16i6. S. N. 4 °.
In-houd; van eenigke Brieven, aengaende de kroerten bin-
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nen 4msterdam onlangs voorgeeallen. Met een discount aen
alle goede Patriotten, uit het latijn vertaald. 1617. 4 °.
Corte vide naeste ontdeckinghe van den luegen-geest onlangx versdienen in de ttytgegeven Antwoordt tot wederleg
•
ginghe van het discours over de Amst. beroerten."
1617. 4°.
Zedich onder-soeck, van eenige handelingen in Gelderlandt
in de maent Februarius, ter oorsaecke van seecker versehil
tusschen de Predicanten voorg ► evallen. 1617. 4'.
Ernstighe 4enspraeck aen. de Illaeght van Hollandt, tot waerschouwinghe van alle goede LiV-hebbers der oude Vadertijeke
Vrijheydt. 1617. 4'.
Weegh-schael om in alle billickheydt recht te overweghen de
Oratie van Dudley Carleton, A ► bass. van Gr. Britt; geh. in
de Verg. (lcr Staten-Generael. 1617. 4°.
Bij Plaecaat van 16 Dee. 1617 # als een diffamatoir boekske
strengelick verboden. Zie Vreede, Inleid. tot, eene gesch. d.
Ned. diplomatie. 2de ged., late st. bl. 326. Cat: d. Parnfl. v.
Meulman 1252 en aangeh. schrijv.

Nasporing, hoe, ende in welt manieren de Prince van Oranglen, hooghtoff. memorie, de beschermiieghe deser Landen heeft
aengenomen, ont de Neaerlandtsche Betijdenisse te maintineeren. 1617. 4".
Notulen Ole Aenmerckingen op het af-scheydt der Predikanten van .A'i ► megen, ghegheven by den E. Raedt ders. stadt,
op den 8 April 1618. 1618. 4°.
Bella-a/yet af-ghevende den lieffelycken geur van de (laden
der Princen van Ofangien Teghen de guade lllcht onlanghs
veroorsaeat door het opdoen van een spore tot verdedingh
van de op-rechte na-yoringh. Gesell door een Liepiebber der
Nederl. criiheydt. Philadelphi, 1618. 4°.
Den Fraegh-al, inhoadende ettetticke Questien ofte Vraghen
om daer op te hebben een buncliyh Aniwoorclt. 16 18. 4°.
Notifies op het ofscheycl der preclikanten van Nijmegen, gegeven den 8 .eipril 1 6 IS.
tot claer, ende onweWat Wonder-Oudi-Kieuws dienende
der-leggelOck bewiis, hoe de Reinonstr. Predicanten reysen en
rossen. 1618. 4°.
Bluem-potgen van verscheyden bloemen ghepluckt vyt den
.Hof van de Gelderisehe Contra-.Renionstranten... Door Theopilaus Phileleutherus. 16 18. 4°.
Zie Cat tenburg, Bib& Rernonstr., bl. 127; Brandt, Hist. de
D. 11 klieg); liegenboog, Dist. d. Arm. (passim); van
Rhenen, Nuunil. it. predd., 61. ; l'aquot, Mem., T. III, p.
Derinout, Gesch. d. fiery. kerk, 1). 11, bl 217,
620 suiv • Ypey
z52, 253, 296, 368;
Aant. 117% J. lideman, Rein. brueders., bl.
Glasius, Gudgel. Aed.; W agenaar, Pad. Mat., D. X, bl. 1b$, 259;
Kist en It oy aarus, A. A. tiste :+er.), D. 11, 61. 5, 196, 2t9, 226,
115; Dodt, ifreheij, D. - V.1; van
235; Rogge , liem.
1). 1, bl,
Doorninck, Pseud. en Anon., (Index); Tiele,
Reform.,
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1410, 158, 155, 156, 159, 161, 163, 213, 220; Na v, D. X,
356; J.
cher; Nieuwenlluis; Vorwoert, Kobus en de Rivecourt,

TAURINUS (JonANNEs), predikant te Delft 1600, 's Hage
1618, geschorst 1618, bij de contra-remonstrauten to Maasland 1619.
Hij schreef:
Bedenkingen over de Samari(aansche vrouw. Delft. 8°.
Copye. .Door Taurino went afgevraecht enz. 161g.
,

Zie Brandt, Mist. d. Reform , D. II, bl. 916, v. 937-940 ;Rogge,
Batt. v. Rem. geschrift., bl, 137.

TAUSONS (J.)
schreef die stukjes tegen van den 1-Ionert en Beren
regt. Amt. 1140. 3 st. 8°.
Herinneriugen over de algerneene genade jegens J. van den
iforiert. Atnst. 1739. 8°.
Zia Abcoudc, Naamr., bl. 255,

TAVERNIER (Am.) schreef: Eenen gheestelYcicen A. B. C.
ghetogen wt de Psalmen van David, zeer nut.... alien ChrL.•
ten menschen ende sonderlinge den jongen sckolieren ghepr.
Thantwerpen bij Arneet Tavernier, Letterateker. s. d. 4°. oblong.
TAVENIER (ITENDRIx), in 1732 te Haarlem geboren, outving van Jan AuffustIni onderwijs in de schilderkunst,
werkte eerst in de behangselfabriek van zijn meester en later
op zich zelven. Hij teekende landschappen, veelal naar de
natuur, met sapverw en 0. 1. inks. Hij overleed in zijne geboortestad in 1807. Zijne afbeelding met punthoed en steep
is, waarschijnlijk door C. van Noord e, in prent gebragt.
Zie immerzeel, Kramm; Muller, Cat. v. portr.
-

TAYAERT (farm). Ofschoon te Gent, in de lade eeuw
geboren, hield hij zieh voornamelijk in Holland op. waar hij
hamlet in schilderijen dreef. Immerzecl noeuit hem order
de schilders.
TAYNS of. TAY (JottANNEs), predikant te Zuidland (1583),
Brouwershaven (1651), Nieuwenkerk awl den Ijssel (1610,
Nieuwpoort (1619), overleden in 1630.
Hij sehreel:

Proeve van de lore der tcederclooperen, in detvelcke de
dtvalingen der wederdooperen wt haer eyjgen schriften worden
veor de oogen gestelt, in ef poincten. Daerbij een corte wederlcaghinge. Bij een vergadert wt de de disputatie 1597
tot

Leeutvaercien gehouden van J. Tap. Met een voorr, van de
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Dort,

bepteringe der geeiten. Tot Leyden bV Jati Mac
1601. 8°-.

65, 93, In; Rogge; Bal. v. tor

erman s, Serk.
10.

harem., bl.

TAYSES (Dutic JAcossz).
Men heeft:
Journaal en Daghregister van Dirk lacobsz Tayses Avontuurlifke Refjse in Groenlandt gedaan met het schip de Dam,
in 't Jaar 1710. Uitgegeven en donr den druk gemeen go.
maakt door Willem Pietersz Prost, Stierinan van tvoorschrecven schip de Darn. Amsterdam bij Karel van lityschoten,
Boekverkooper op Water GU de Nieuwe Jirug, in de Dilfse Bijbel.
1711. Boekhouder van dit schip was Jacob Gijsbert Chimekomme van Zaandam.
TAYSPELS (G.)' schreef:
Heylege Minnestumen. 'sGray. 1665. S°.
Zie A bcoude,

Nacnr.,

bl. 334.

TECKMANNUS (A.)
schreef:
Bedenkingen over de algemeenheid der verdiensten Christ.
Zie A bc o u de,

Naamr.,

4°.

bl. 355..

T1ECKMAN (JAN DIEODORUS), regtsgeleerde en clichter
vriend en kunstbroeder van Daniel Willin k.

,

TEELLTNCK (CORNELIA. EEUWOVTS), eene godvruchtige jonlctrouw to Zierikzee, uit cen deftig geslacht, schreef:
Zen corm Belijdenisse des gheloofs, voormaels schrtitetiik
overghegeven den kercken-raedt binnen Zierickzee, door cot..
nelia Eeuwout
wesende negenthien jaren.
Endo eenige jaren naer haer overlyclen in druck suytgegeven
by Susanna Eeuwout Teelinx-Dochter, haer suiter.
ders sotnmige andere leersame en stichtelijke stuckene, hi deSolve Cornelia in rip: ge.ttlt. En nu voor de - tweede mad
rift Naar eygen harult-schnft oversien, ende verbetert tot Zierickzee. Ghedruckt bij H. ran der Benin, door J. *Keyser.
1616. 8°.
Dit werkje in 1625 ten 5de naval gedrukt, heeft A d r i4a n
H offer, lentmeesterieneraal beooster Schelde, met een
dicta verecrd. Zij hu wde later Antoni LaMmers van Antvierpen, die omtrent tutee jaren later stierf. Zij overleed
trent vijf weken daarna, in het 23 8te jaar ham's oilderdom.
Zie de la Rue, Cel: Zed., 61. 327 volgg.; Hofferi
Verwoert; yen der Aa, N. B. 1.
W6.

195;

Poem.

TgELLINCK (Ewouw),, won van 'oast Ewond sz T e
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c k, raad van- State der vereenigde Nederlanden, en Jan.
n e k e Jan s s e, to Zierikzee geboren, was eerst burgemeester
ziiner. geboortestad (1598, 1602), ea sedert .den 22ste!1 November 1603 ontvanger-generaal van Zeeland. Hij beoefende
de godgeleerdheid. V o e ti us noe,mde hem : exirnius a pins
politicus, in scripturis si, quisquarn, potentissinzus ; vie qui
multos theologos docere potuit. Hij huwde : 1° Clara Can, zus-

ter can Nicolaus Ca u, die hem 2 kindereu, Elizabeth en
Bartholomeus, schonk; 2° Helena van Zuydland, bij
wie hij eene dochter, Clara, verwekte; 30 Susan ne R esen.
llij overleed in 1629. Zijne afbeelding is in plant gebragt.
schreef anoniem, en pseudoniem, ender den iiaam van
irenaeus Philalethes, en reeks van geschriften, zoo als :
Vier en WOlkcolorrime hchtende day en nacht. Amst. 1622.
Philomater of Christelijeke samensprekingen van 't .Recht .
derKckn liesa.
Middelb. 1616.
Quercla Patriae, rite klachte des Vaderlandts over de legenwoordige swaaeitheden door. ettelijeke en etterlijcke nieusgesinde leeraars in den Lunde van liollandt verwekt door
Alezius Phitopater. Awst. 1617.
Christelijcke klachte van eenige godsalige luyden, over hare
.onv.ruchtboarheyd in het ware christelijck Leven. Middelb. 1618.
Querela Ecclesiae ofte clachte der kercke clan de overheden
ende dien. des yodel. woorts, over hare swaricheden. Door
Ir. Philaletium enz. 1617. Er verschenen in dit jaar 7 drukken van dit werkje.
Andere clachte der kercke aan eenige overheden des landts,
over den grouwel tot Alckmaer uytyliebroet waer in oock de
wedei:klaghe beantwoordt werdt enz.
1617 twee drukken in

dit jaar.
Cleophat ofte chrstel. gheepreck van twee discipelen gaende
'nae Eniaus., waer in gehandclt wert van het oochmerck deser
kerckgeschtlien eta. 16/7.
Dtrde • klachte der kercke teghens den kerfstock der Retnonstranten. Door Phitaletium. Waer in ooc de Sc'ieltredenen in de voorr. van de Noodighe antwoorde werden
`beantwOordt. 1618. 3 drukken in hetzelfde jaar de laatste

Verb. en' verw.
Klauwe van de beeste ofte teeekenen der Antichrist
enz.
1619.
Buheemsch rimy, ofte geepreck over het Boheemsche ween ende de oorluye d.ler ontrent onlitaen eta. 1625.
111141m ifs Ortit. gespre . ck van het ttchte gebruyk des algein. va:ten - bitIdayh8 euz. 1621. k de dr. 1624.
Een hat dt bode brengende pude, tijdinge ,ugt BOimen
ens:
1621.
Ben Creupele bode, brengende tijdinge uyt
enz. 1621.
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Babylon ofte ontdeckinge van het antichristelijke rijck.
1621.
of scender Israels, ontdeckende de gelegent heyd
van 't Gereformeerd drouvig Christen wesen, al de werrelt
door en insonderheyd onses Landts en der Kercke hier te
Lande. Middelb. 1625.
De Wachter brengende tijdinghe van de nacht, dat is van
het overgaen van Breda. 's Hage 1625.
De tweede Wachter enz. dat is van het overgaen van Breda.
Ibid. 1625.
De derde Wachter enz. dat is van de verstroyinghe van
once vloot voor Duynkerkke. Ald. 1625. Alle in quarto.
Sulatnith of Baniere des vredes. Amst. 1621. 8°.
Basuyne des heyligen oorloogs der Openbaringhe v. Johannes tegen den groten Antichrist, den Roomschen Paus. 1622. 4°.
Bileam ofte den blinden papist, dat is, een Christ. esamensprekinge, doer in ontdeckt werden de snode grepen, die de
paepsche leeraers gebruycken. Door Philalethum Zembial. Amst.
1621. 4°.
Thekel. 8°.
Isachar. 8°.
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Zie M. Teelinck, opdragt van W. Teelinck's Worstelinghe eens
Bekeerden sondaers ; Boxhorn, Chron. v. Zeel., D. I, bl. 465; Smallegange, Chr. v. Zeel., D. I, bl. 427, 507; G. Voetii Bibl. stud.
Theol., p. 198, 211; Exercit. piet., p. 60; V. Flaccius, de script. Pseudon., p. 395, 503; La Rue, Gel. Zeel., bl. 196; Hoffer, Poem.;
G 1 a s i u s, Godgel. Neerl.; Kist en R o y a a r d s, Kerk. Arch. ; v.
Doorninck, Pseud. en Anon., N°. 243, 378, 394, 697 ,736, 737, 1057,
1063, 1652, 2331, 2452, 2460, 2464, 3024, 3586, 3776, 3777, 4295,4350,
4295, 4350, 5205, 5231; Rogge, Parnfi., b1.236; Kok; Nieuwenhuis;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.
TEELLINCK (JOHANNES), noon van W illem (die volgt),
werd te Middelburg geboren, en, na voleindigde studien, proponent en omtrent 1642 predikant te Wemeldingen in ZuidBeveland. In 1646 werd hij ook voor een tijd predikant bij de
Engelsche gemeente te Middelburg, en in 1649 in de Nederduitsche kerk te Vlissingen beroepen, waar hij twee hervormingen
daarstelde. Hij wist namelijk bij de overheid te bewerken,
dat er Zondags op de groote markt geen vleesch werd verkocht en de poorten op dien dag gesloten bleven, blijvende
alleen het klinket voor de reizigers open. In 1654 werd hij
te Utrecht beroepen en den 'Wen Januarij 1655 aldaar met
C. Ge ram an bevestigd. Hier raakte hij in onmin met de
overheid, met dat gevolg, dat hij den 19deu Julij 1660 met
zijn ambtgenoot Abraham van d e V e 1 d e Utrecht moest
verlaten. Kort daarna is hij to Arnemuiden, voorts in December 1660 te Kampen en in 1663 te Leeuwarden beroepen,
waar hij nog in datzelfde jaar, na slechts eenmaal gepredikt
te hebben, overleed.
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Hij huwde 1° met Geertruyd van Helmond, So met
jufvr. Heykoo p, 3° met jufvr. d e V o o g d. Uit dit laatste
huwelijk zijn twee dochters gesproten, waarvan de een huwde
met eenen le Gran d, een Hamburger, groot koopman te Amsterdam, later boekhouder-generaal van de kust van Guinee,
wiens kleinzoon, predikant te Westsouburg, zich ((laar het geslacht der Teellincks was uitgestorven) Teellinck le
Grand schreef. Volgens A i t z e m a was hij een man van groote
welsprekendheid.
Hij schreef:
Campen 1600.
De vruchtbaermakende wijnstock, Christus.
Christus in den Christen blijvende, zynde het tweede deel
Ald. 1666.
van den vruchtbaermakenden wijnstock Christus.
Den Christen vyt Christo vruchtbaerheydt treckende, zijnde
het derde en laetste deel van den vruchtbaermakenden wijnstock Christus. Ald. 1667. 8°.
Zie Vrolijkhert, Vliss. Kerkh., bl. 123 ; de la Rue, Gel. Zeel.,
bl. 169 ; A i tz e m a, &ken van staat en oorlrg, 1). IX, bl. 1051,-1061;
G. Brandt, Jitagw. der geschieden., bl. 362; Rogge, Panyl., b1.163;
Wagenaar, V. H.. D. XIII-, bl. 52, 53; van Rhenen, iVaam/. v.
predd., bl. 43, 47; Schotel in Zondagsblad voor Jong en oud, D,
I; Glasius, Godgel. Ned.; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TEELINCK (Joos), "van oud Zeelandsch bloed", zoo ale
Smallegange schriift, zoon van Ewout Teellinck, was
in 1574, 1576 en 1577 burgemeester van Zierikzee, onderteekende, in die betrekking, namens Zeeland, de Unie met
Holland en werd in 1579 gecommitteerde Raad van Zeeland.
Leicester benoemde hem tot commies bij de kamer van
finantien, die hij in 1586 oprigtte. Hij had zitting tot in
1694, wanneer hij voor het laatst onder de leden van dat
collegie gevonden wordt. Zijn opvolger, M. van C r u y n i ng en, is niet voor 1597 benoemd. Hij was een ijverig en
getrou w staatsman, Hij huwde J o ha n n a Jan s, die hem
acht kinderen schonk, onder welke Ewout (die voorgaat),
Willem (die volgt).
Zie Scheltema, Staatk. Nederl.; Bor, Nederl. oorlogcn, D. II, bl.

721, 892; v an Oosterz ee, Willem Teeliinck in Jaarb. v. Zeel. 1853;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Scheltema, Staatk. Ned.

TEELINCK (SIAximmAAN), broeder van den vorige, den
268ten April 1602 te Middelburg geboren, werd eerst predikant in tie Engelsche kerk te Vlissingen, daarna te Zierikzee,
vervolgens te Middelburg (1640) en overleed aldaar den
26aten Nov. 1652. Vondel vervaardigde op hem twee bittere
hekeldichten, waarvan het een d'Oproerighett van Maximiliaan
Teeling, werd beantwoord door .ziatwoort aan den .Paepschen
Facet op 't nevenstande (zij werden nevens elkander gedrukt,
uitgegeven) Gedicht, door la R u e opgenomen. Ook Jan V o a
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gaf in 1660 een steekschrift, getiteld de Mot in 't vossevel,
tegen hem. in het licht.
Hij schreef:
Vredepredicatie, uytgegeven voor de vrije Nederlanders.
Amst. 1648. 12°.
Grondigh Bewijs dat het den Ohristelicke Magistraet ongeoorlooft is in plaetsen, daerover zij to gebieden hebben, de
Paepgche superstitien ende afgoderijen toe te laten enz. Ald. 12°.
Christelicke onderwijsinge in de leerstnkken des Geloofs tot
Midberight van die haer ten 11. Avondtmael willen begeven.
delb. 1652 en met een bijgevoegde voorrede ter aanprijzing
van dit werkje. Midd. 1661. 8°.
Vrijmoedige Aenspraeck aan sijn Hooqheyt, de Heere Prince
van Oroengien etc., gestelt tot Waerschouwingh en noodige
opmerkingh in den vertvarden en kornmerlijcken standt van
ons lieve Vaderlandi. Middelb. 1650. Amst, 1672. 4°. Van
dit boekje zijn 5 uitgaven.
Onderrichtinge van Mr. M. Teelinck, aengaende de vrijmoedige aenspraken enz. 1650.
Grondighe verklaring over de Thien geboden ends het
Gebed des Heeren. Middelb. 1630. 4°.
Het laatste deel van zijns vaders Huisboek over den Catechismus.
Voorts gaf hij verschillende werken van zijn vader uit, waaronder de opdragt van W. Teel li n c k s Pulitycken christen aen
Willem Prince van Oraengien, het meeste gerucht heeft gemaakt.
Hij huwde Susanna Bagaart.
Zijne afbeelding is door J. Suyderhoef in plaat gebragt
met dit onderschrift:
Dus was Teelincks sedich wesen,
Wiens geswint en vlugh veretant
Boeck op boeck seer nut om lesen
Plaght to geven van sijn handt,
Rijek in deughden, trou in leeren,
Vol van ijver, grout van raedt,
Onvermoeydt in 't werck des Heeren
Kloeck in 't stuiten van het quaedt.
Zie de la Rue, Gel. Zeal., bl. 171; Vrolijkhert, Vliss. Kerkh., bl.
327; V ondel, Poezg, D. II, hi. 223; Palainedes, Hekeld., bl. 72
(80 ); J. Vos, de 11101 in 't vossenvel, bl. 72; Glasi us, Godyet, Nederl.;
Kist en Royaards, Archief; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.; Rogge, Parnjl., bl. 160; Paquot,
diem., T. I, p. 509.

TEELLINCK (TwsoDoRus), broeder van Johannes en
Maxim iliaan (zie vroeger).
Oaf wet J. Teellinck in het licht:
341
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Wraeck-sweert, bepleytende het recht van Gods verbondt,
door W. Teelinck, verbetert d.d. Th. en J. Teellinck. Tot Utr.
1655. 12°.
Adam .Rechtschapen, wanschapen, herschapen, door Mr.
W. Teellinck. In 't licht gegeven door d.d. Th. ende J. Teellinck. Tot Utr. 1659.
Zie Rogge, Pam/ bl. 163.
zoon van Joos en Johanna Jan s,
• TEELLINCK
in 1580 te Zierikzee geboren, werd opgevoed tot de regtsgeleerdheid en begaf zicb, naar het gebruik dier dagen bij jongelingen van aanzien, tot voortzetting zijner studien, naar Frankrijk, waar hij den 2 Oen September 1603 aan de toen beroemde
universiteit te Poitiers tot doctor en licentiaat in de beide regten
werd bevorderd. Niet lang daarna stak hij naar Engeland over
en kwam daar in aanraking met eenige Pietisten, D o dd, H i 1d m en anderen. Deze boezemden hem z66 hooge ingenomenheid in met godsdienstige oefeningen en afzonderingen,
dat hij met bijzonderen ijver deel nam aan de vereenigingen
te Bambury en elders. Welhaast ontstond bij hem neiging
om door het christeliik vuur, dat hem ontgloeide, ook anderen te verwarmen. Doch hiertoe besloot hij niet met overijling. Naar de denkwijze dier tijden hielden zijne geestverwanten in Engeland eenen vast- en bededag, opdat hun het
welbehagen van den Heer mogt openbaar worden. Het gevolg was, dat Teellinck predikant zou worden. Spoedig
reisde hij, na een zevenjarig verblijf buiten 's lands, huiswaarts en oefende zich aan de Leidsche Hoogeschool met
ijver onder T r e 1 c a t iu s in de godgeleerdheid. Spoedig trad
hij ter zijner oefening op en prOponeerde" zoo in het Fransch
als in zijne moedertaal, en werd, na eenigen tijd ten huize
zijner moeder (zijn vader was overleden) vertoefd te hebben, den
4den October 1606 tot leeraar bij de toen nog gecombineerde
gemeenten van Haemstede en Burgh beroepen. I, her (dus verhaalt zijn won M a x i m i 1 i a a n) bediende hij zeven jaren zijn
ambt met groote vrucht, door den zegen des Heeren, zoodat,
daar de ingezetenen dier plaats, die, voor zijne komst, voor de
roekelooste van 't gansche eiland gekeurd werden, daarna de
ijverigste en godzaligste bevonden werden." In 1613 werd hij
te Middelburg beroepen. her stichtte hij zestien jaren met mond
en pen, maar vooral door zijn christelijk voorbeeld, de gemeente, tot dat hij, den 88ten April 1629, in den ouderdom
van 50 jaren overleed. Uit zijn huwelijk met Martha A n- ,
i-gelicaGrndo,wevijfkrngbo,Max
miliaan, Theodorus, Maria, Johannes en Jenneke
(over de beide eersten hebben wij vroeger geschreven). Zijn
zoon Johannes huwde Veronica de Huybert, dochter
van Anthony de Huybert en Genoveva van der Lisse,
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die hem drie kinderen schonk (J ustu s, Johan na, M ar i a).
Talrijk zijn de geschriften van Willem Teellinc k. Ofschoon die, volgens Y p e ij, eene kleine bibliotheek vormen,
ineldt zijn zoon Maxi in i 1 i as n, dat zijn vader nog 127 onuitgegeven boeken heeft nagelaten. Van de uitgegevene heeft
Fran ciscus Ridderu s, predikant te Rotterdam, een geordend overzigt gegeven, onder den titel De mensche Gods,
Hoorn 1656. 4°.
Zeer gezocht en geacht was hij als kanselredenaar. V o
ti u s, die hem twee of driemalen hoorde, verklaarde sedert
dien tijd gewenscht te hebben, dat hij en alle leeraars die
predikwijze mogten navolgen. Zijne leerredenen getuigen van
diepe kennis des bijbels en mogen in dit opzigt schriftmatig
genoemd worden. De stijl is, in vergelijking met anderen in
die dagen, eenvoudig, duidelijk en krachtig. Als bijbeluitlegger was hij niet zonder verdiensten, gelijk o. a. bleek nit
zijne, ook door Voetius geprezene, aanteekeningen op den
Pentateuch en andere historische boeken van het 0. T.
Den grootsten roem behaalde hij echter als asceticus. Onschatbaar nut stichtte hij met zijn onvermoeid aandringen op
een christelijk leven, en men kan zulks niet genoeg waarderen, al acht men ook zijne in Engeland opgedane gestrengheid, b. v. ten aanzien van den zondag, de boet- en vastedagen,
van overdrijving niet vrij te pleiten. Bij Teel 1 i n c k is het
cbristendom geheel en al de godsdienst des dagelijkschen leyens, zoodat hij er alles, zelfs, het huiselijk leven, op te huis
brengt. V oe tius noemde hem den gereformeerden Thomas
Kempis. Tot zijne vrienden behoorde o. a. Jacob Cats,
die hem eenige zijner gedichten wijdde. Zijne beeldtenis, voor
sornmige zijner werken geplaatst, stelt hem op een en veertigjarigen leeftijd voor, een ander vertoont hem in den ouderdom van 50 jaren. Ook vindt men zijn afbeelding voor zijne
korte levensschets door H. M. C. van O o s t e r z e e.
Zijne schriften zijn:

Philopatris ofte christ. bericht hoe men staetssaecken soude
tnoghen gheluckelick uytvoeren enz. 1608.
Ontdeekinge des vermomden Balaarns, dat is, grondich bewijs van de nietieheyt des vrijgheleyde tot het begaepen der
paepsche afgoden. Middelb. 1611. 12°.
Eubulus ofte Tractaet vervatende verscheyden aenmerckinghen
over de teghenwoordighe staet onser christ. ghemeynte, midtgs.
een ghetrouwe bericht, hoe dat men de swaricheden onder ons
geresen, best soude mogen blijven weeren. Middelb. 1616. Utr.,
1657 4°.

De principaelste materien zijn cortelick voorghestelt, rechts
nae den toeeyghen Brief. Middelb. 1617, 1653.
Den christlijcken leytsman, aenwijsende de practijcke
der
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.warer bekeeringhe, onder de geleghentheyt van eenen religieusen
vast-. en biddach, voor-gkestelt, waer in wijdtloopelijck ver-handelt wert, hoe dat het werck der warer bekeeringe, bequamelijck sonde mogen aengevangen ende voltrocken werden.
Middelb. 1618.

De volstandijen christen, voorlhestelt in dry tractaten.
Het eerste vervatende de wonderbaerlijeke overwinninge, die
de ware christen behout tegen alle creituren. Het tweede, aenwipende drie poincten, daerop te letters street orn een recht
oordeel le strijcken over de leere van de volstandicheyt niet
alleen meer troostelijck is, maer oock meer dienstich tot vorderinghe van de ware godsalicheydt. Middelb. 1620.
Den Spieghel der sedicherit, daer in alle soorten van menschen, hazer selven besien sde, bemercken mogen, oft sij oock
niet geweken zijn van de eenvondieheyt, die sij in hare cleedinge behoorde te betrach/en. Midden). 1620. 8°. 1651.
Liefden-dwanek, ofte de vriendelijcke cracht der liefde
Christi, daer door alle ware christenen tot den dienst Chr.
2 Cor. 5
veerd&ch werden. Voorghestelt in een prod. over
vs. 14. Middelb. 1620. 8°.
Zions Basuyne tot bekeeringe. Middelb. 1621. 4°.
De weg der Zaligheid. Millelb. 1620. Twee vraagboekjes
versehenen onder lien titP1. Zij schijuen uittreks..11s uit 'zijn

Huisboek te zijn, in 1618 uitgegeven.
Balsem Gileads voor Zions wonde. T'oorghestelt door W. T.
Middelb. 1622, 1629 4°.

Zephaniae Wuerschouwinge, om te voorcomen den ondergang Jerusalems oock passende op de tegenwoordige gelegentheijt onses vaderlants. Middelb. 1623. 4°.
Nieuwe historic van den ouden mensche, daer in verhandelt wert het leven ende sterven van den ouden mensche ende
hoe daer uyt de doot des ouden menschen, de nieuwe mensche
opstaet ende voortcomt, ende welcke de gelegentheyt sij des
nieuwen mensches, die daer blifft levende in den eeuwicheyt.
Middelb. 1623.

Van de doot een ware beschri elvinge end tegen de doot
een goede bereyclinge. Middelb. 162 1. 8°,
Gesonde bitterheyt voor een tveelderighen christen, die
gheerne kermisse bat, tsamen germeght wt het achtste Capiael van den eersten Send-brief Pauli tot die van Corinthen.
-

Middelb. 1624.

Sleutel der devotie, ons openende de deure des hemels. Uyt
ghewrocht door W. T. t'Amst. 1621.
Den lesten druck,
waerin de schrift. nae de nieuwe oversettinge gestelt zijn,
verbetert door dd. Theod. en Joh. Teelinck v. d. m. Utr. 1655.
Gods hand ter straffinge en ter verlossinge.
Middelb.
—

1624. 4°.
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Geestekeke Couranten voor dit loopende quaertter-jaers, over
de swarigheden die ons de voorleden sorrier getrofen hebben.
Bijeengestelt door enz. 16°.
(Gesprekken tusschen een patriot en een postbode).
roorlooper tot de nae volgende tweede geestel. Couranten
enz. 1626.
Tweede geestelijcke Couranten. 1626.
Christi waerschouwinge, om voor te cornen het weeren van
onsen candelaer uyt zijne plaetse. Amst. 1626.
Bueren-kout ofte esamen-spraeck vervatende thien stichtelijcke ghespraken van religions saken, vol trouwe waerschouwinglien teghen verscheyde vergrijpingen hedensdaeghs in swange
gaende. Desen leten drucic is van vele grove fouten verbetert. Tot Rott. 1645. 8°.
Den hoeck-steen van het oude en nieuwe Testament, ofte
stichtel. verkiaringe van de propheet Male:Ichi,sijnde de laetste
propheet van 't ouden ende het eerste beghinsel van 't nieuwe
Test. Uitiegeven door sijn sone M. 1'. Amst. 1645.
Timotheus ofte ghetronwe waerschouwinge tegen het verdrietelijck begirpen der afgodee. der Papisten, 'twelck bij vele
van de gereformeerde seer onbedachtelyck gepleeght wert in
Brabant ende Vlaenderen, bij stilstant van wapenen. Hier
wart oock verhandelt de genegentheyt die . alien hebben tot
d'ofgoderijen, de swore straffen die het christendom getreft
hebben oM der afgoderijen wille, mitsg. de kiacht der dwalingen in de beelden. Den derden druck, verm. met een, aen
sprake. Tot Dordr. 1648. 8 ° . De 2de dr. verscheen in 1611.
Wraek-swaert, bepleytende het recht van Godts verbondt
door bloedige oorlogen, diere tijdt, bleecke pestilentie. Voorgesteldt uyt Levi& 26 vs. 23, '24, 25, 26. Mid., 1624. 4°. Den
laetsten chuck, waer in de schrtft-plaetsen nae de nieuwe
oversettinge gesteldt zijn, ende oversien ende verbetert, door
Th. en J. Teelinck. Utr. 1658. 12°.
Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen. Dat is: een
ncieckte ontdeckinghe van de ghelegenhcyt des niensches in
,sijn driederley staet, nanielijck der onnooselheyt, der dorventheyt ends der wederoprechtingde. in 't licht gegev. door dd.
ende J. Teellinck. Utr. 1659.
Ordre van W. T. geconcipieert, om in sijn huysgesin te
betruchten enz. Uytr. 1660.
Bedenckelicke esamen-spraecke, raeck. de gelegentheydt deses
tits. Door een dien. des g. w. in Zeelondt. Her is bijgev.
het See' gespreck van de Buereit-kout, uytgeg. door Mr.
W.
T. 1664.
Betrachtingen eener zondaars, die hij gehad heeft in den
angst zijner wedergeboorte, dienstig em te vorderen de bekeerings van de doode werken tot aen levenden God en tot een
-
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hartsterking tegen alle wereldsche droeffenisse. Door Mr. W.
Middelb. 1629. Vliss. 1653. Met een voorrede van R. W.

Dal n, bed. des H. Evang. Amst. 1841. 8°.

4°.
Ontdekking van de vierderley staat van een mensch.
Worstelinghen eenes bekeerden zondaars, over Born. VII,
vs. 4. Vliss. 1631. 1650 4°.
Professie van de menschwordinge Christi. Dordr. 1650. 8°.
Spiegel der Zeedigheid. Dordr. 1651. 8°.
Zimson Held Gods. Uytr, 1658. 8°.
Lusthof der Christel. gebeeden. Amst. 1672. 12°.
Geestelijk cieraet van Christi Bruyloftskinderen, of Fractijcke des Avontmaels.
Oogesalve. Dordr. 8°.
Van 't begraven der .dfgoden der Papisten waerschouwing. 8°.
Nieuw Jerusalem. Dordr. 1645. 80.
Den gebaanden weg der zaligheid. 8°.
Van den staat eens christens. 8°.
Kole van den altaar tot verwarminge van de Lauwen. Amst.
I627. 8°.

Getrouwe waerschouwinge. 80.
.Lief den dwang. Amst. 1637. 8".
Van de liefde Christi over 2 Corinthen V vs. 14. 8°.
Tijdwinninge. Midd. 1629. 8°.
Berigt hoe sig selven in siekte te dragen. 8°.
4anmaninge eens christekke ziele. 8°.
Onderwijsinge door A. v. d. Velde. 8°.
De stoat van een Christen. Amst. 1657. 8°.
Houweel des Geestes. Amst. 1648. 8°.
Getrouw berigt in krankte. Amst. 1622. 12°.
Christekke oefeningen. Amst. 1622. 8°.
Waare christelijkheid. Dordr. 1665. 8°.
Samenspraek tusschen Ohristus en Maria. 12°.
Getrou bericht in geval van zieckten.
De christelijcke Leijdtsman over den vast- en bededagh.
De volstandighe christen in dry Tractaten.
Davids wapentuijgh.
FVeeghsehale des Ileylichdoms.
Rustplaets des Ghemoets.
Christelijcke Aenspraecke aen alle opaienders.
Nieuwe Historie van den ouden mensch.
Hemelsche openinghe van de zegelen des Verbonds.
Politijcken Christen over Ps. 101.
De nieumaker en sijn nieu werck.
Samenspreeckingh van de kracht des christelicken gheloofs.
Samenspreeckinghe om wel te leeren bidden.
Gheestellicke oefeninyh vert. uit het - Eng. van W. Wathely.
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Over Maleach& Anat., 1645. 4•.
Noodwendig vertoog van den bedroefden Staet van Gods
volk. Middelb. 1650. 4°.
Ecce homo of ooghensalf over 't lijden Christi.
Davida Dankbaarheydt.
Houwelijcks Predicatie, uit het Eng. van W. Wathely overgheset met een gulden Cleynoot van twaelf Christelijcke plichten.
Laetate Predicatsien, vervattende een • heylsame onderrichtingen voor alle Rycke deses Werelts.
Tijdwinninghe, 1 Maand Januarij
2
,,
Februarij
162, 9,
3
# Maart
Alle godgel. werken. Uytr. 1662. 3 din. 4'.
Huisboek ofte eenvoudige verklaring en toeeigening van de
voornaamste vraagstukken der Nederlandschen christeliiken
Catechisms. Middelb. 1650. 4°.
Zie B oxh o rn, Chr. v. Zest., D. I, bl. 465 ; F o pp en s, Bib!. Belg.,
T. I, p. 424; Paquot, Mem., T. I, p. 507; de la Rue, Gel. Zeeland,
bl. 193, 202; Glasius, Godgel. Nederl. ; K o e ch er, Hist. d. Heidelb.
catech., bl. 319 ; van Alpen, Hist. d. Heidelb. catechism us ;Schot e 1, Geschied. v. d. Heidelb. catechismus; v a n Al ph e n, Prol. oecon.
catech.; Voetius, Bibl. stud., p. 193; G. Amesius, Vijf boecken
over de conscientie opdr. (volgens de vert. van C. van W alien d a 1) ;
Ypey en Dermout, Gesch. d. Uerv. kerk, D. II, bl. 310 (aant. 359);
Ypey, Kerk. yesch. der 18de eeuw, D. VIII, bl. 302, 303 ; Bescheiden
kerkhervormer, bl. 10 ; Kist en R o y a a r d s, Eerie. Archie . ( eerste serie), D. VI, bl. 274, (tweede eerie) D. II, bl. 176; D. III, bl. 236;
D. IV, bl. 214, 235, 258; D. VIII, bl. 62; D. IX, bl. 56; Schotel,
Openb. eered., bl. 210, 492; H. M. E. van Uosterzee in Zeeland,
1853, bl. 314 (m. portr.) ; v. Doorninck, Anon. en Pseud., N°. 1141,
3296, 5351; Rogge, Bibl. d. contra-rem., bl. 104-108; Muller, Cat.
v. Holt. Godgel. werk., bl. 113; Maur ik, Naamr.; Abcoude, Naamr.,
bl. 355, 356; dank., bl. 210; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Muller, Cat. v. portr.; Jocher; St ev en, • Hist. oldie Scotterh church,
P.

TEELMAN (H.) schreef :

Over de Parabolen en Texten der 0. en N. T.

Embden

1698. 4°.

Parabolische Ryke Man en Lazarus.
Huyshoudinge Gods. 1698. 4°.

Uytr. 1712. 8°.

Zie Abcoude, bl. 358; .Ranh., bl. 210.
TEENGHS (JAcos), commandeur ter zee, diende den lande
gedurende den successie-oorlog 1702-1713. Hij voerde het
bevel over de Schermer van 44 stukken en 200 man, behoorende tot de vloot van vijf oorlogschepen, onder kapitein
Roemer Ylacq, en nam deel aan het merkwaardig gevecht
tusschen dezen en het Fransch eskader, onder den markies d e
Co ki tlogon (1703). Den 19 4en Mei 1705 ontmoetten de
kapitein Maurits Sets en de commandeur Teengh s, voerende de Amsterdamsche schepen Irulverhorst van 50 en het
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Raadhuis van llaarlem van 44 stukken, op hunne terugreis
van Hull, vanwaar zij met een twintigtal koopvaarders herwaarts wederkeerden, in den avond van den 18den Mei drie
vijandelijke koningsschepen, waarvan het een met 56, het
tweede met 52 en het derde met 36 stukken gewapend was,
en aangevoerd werden door den ridder de S t. P o 1. Ten einde
de koopvaarders is veiligheid te brengen, en, zoo mogelijk, een te ongelijk gevecht te ontwijken, vervolgden de
beide scheepsbevelhebbers hunnen togt gedurende den nacht
met kracht van zeilen, zoodat zij zich des morgens, ter hoogte
van Kijkduin bevonden. Dan nu zette de vijand hen zoo digt
achterna, dat er niets auders overschoot, dan of de hun toebetrouwde koopvaarders tot een prooi over te laten, of het
hoofd zeewaarts te wenden en de Franschen slag te leveren.
Tot dit laatste besloten Sels en Tee ngh s. Welhaast geraakten
zij in gevecht, waarbij zij beiden toonden, dat het bun gPenszins aan moed ontbrak. Doch het iced niet lang of het ongeluk
trof den kapitein S e I s, nadat hij den ridder S t. P o 1, die
hem aan boord legde, mannelijk had afgeslagen, dat zijn
fokkemast en boegspriet afgeschoteu werden, waardoor hij
gansch weerloos en genoodzaak t werd het anker te doen vallen. Inmiddels duurde het gevecht tusschen het tweede vijandelijke schip en den commandeur Teenghs voort. Driemaal
legde dat schip den Nederlandscbeu bevelbebber aan boord,
doch driemaal sloeg deze, die voor drie jareri op de kusten
van Portugal, onder den commandeur Roeme r, mannelijk had gestreden, hem met dapperheid af. Door dit hevig
gevecht waren de beide schepen nagenoeg magteloos geworden, daar alles zoodanig aan stukken was geschoten, dat Been
harmer zeil kon voeren en een gedeelte van bet geschut
onbruikbaar was geworden. Het zou echter T e e n g h s vermoedelijk gelukt zijn, zich van den Franschman meester te
maken, zoo hij zulks, wegens de nabijheid der beide andere,
niet onraadzaamheid • geoordeeld te beproeven. Bij de bescbadigdheid van zijn schip en de groote overmagt zijner
tegenstanders, begreep hij teregt, dat hem niets overig bleef
dan te wijken. In dit hardnekkig gevecht, dat weer dan drie
uren duurde, had hij weer dan 7 dooden en 31 gek wetsten.
Zie J. C. de Jonge, Neerl. Zeew., D. IV. bl. 266, 401.

TEENGHS (JAcoB), de Jonge, broeder van den vorige,
een kloek zeeheld, was in 1697 tegenvvoordig bij het gevecht
onder den kapitein W. van W a s s e n a e r tegen D u g u a ytro ui n. Ook ontn3oeten wij hem in dit jaar als kapitein
van het fregat Schoonoord, van 30 stukken, om benevens
andere schepen, op bevel van koning Wille rn, voor St. Antonio de Nederlandsehe koopvaardijvloot, uit de rivier van
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Bilbao, op te wachten. In 1702 had hij het bevel over de
Wageningen van 38 stukken, met andere schepen, door de
admiraliteit te Amsterdam uitgerust, om die van Marocco te
bestrijden.
Zie J. U. de Jon ge, D. IV, bl. 118, 441; D. V, bl. 78.

TEENGHS (JoHAN), equipagiemeester. In 1694 en 1698
verleende de admiraliteit van Amsterdam hem f 4000, uit
aanmerking der diensten, door hem sedert 1680 tot 1697 in
zijne betrekking bewezen.
Zie J. C. de Jong e, D. V, bl. 92.

TEENSTRA (MARTEN), zoon van A edsge Dirks Tee ns tr a, een aanzienlijK landman, van aloude Friesche afkornst,
in 1742 te Teems bij Leeuwarden geboren, verwierf veel lofs
door verheteringen, die hij bij den landbouw invoerde, o. a.
door koolzaad en granen in reijen te zaaijen, en het te doen
beploegen en wieden. Hij vond in Friesland en Groningen
vele navolgers en overleed den 2den April 1806 te Zuurdijk
in de laatstgemelde provintie.
TEENSTRA (DouwE en AEDSGE MARTENS), zonen van den
bovengemelde, de eerste ueboren den 7den April 1768 te
Anjum, de tweede den 17den Junij 1776, ondernamen in 1794
de bedijking van het Ruigezand, een vruchtbaren en uitge.
strekten polder met prachtige boerderijen, schuins over de
Zotitkamp aan den linkeroever der Hunse of het Reitdiep
in de provincie Groningen. Deze stoute onderneming werd,
door het leggen van een zwaren zeedijk met sluizen met
het beste gevolg ten uitvoer gelegd. Ook gelukte hun een
menigte landbouwkundige proeven, vooral Douwe's uitvinding, om het raapzaad, door middel van een rolblok, op
een groot kleed uit te dorschen. Beide broeders overleden in
dezen aan de zee ontwoekerden polder. A ed s g e, de jongste,
den 20sten December 1813, Douw e, lid der staten en van
de commissie van landbouw in de provincie Groningen, den
19den Junij 1823.
Zie Godsdienst, Deugd en Voorzienigheid, D. III, b1.147;J.Kops,
Magazijn voor Vaderl. landbouw,
D. II, bl. 440 ; Nieuwenhuis;

Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TEERNS (JOHANNES GERARDUS VAN). Zie TERENTIUS
(JOHANNES GERARDUS).
TEERLING (ADaTAAN), R. C. priester te Brielle, schreef
eene Kronijk van de Heerljjkheid Voorne en het Burggracif.
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schap Zeeland tusschen Bornesse en Heydensee,
uitgegeven.

die niet is

Zie Nav , D. VII, bl. 63.

TEE FILING schreef :
Atnsterdamsche Lusthof.

1645. 8°.

Zie Abcoude, bl. 356.

TEERLINK (ABRAHAM), in 1778 te Dordrecht uit een
burgerlijk geslacht geboren, oefende zich, eerst ,onder M.
V ers tee g, vervolgens onder J. K el d erm a n, in het vervaardigen van teekeningen met sapverw, naar schilderijen van
voorname meesters. Vervolgens copieerde hij, onder A r i e
Lam m e, schilderijen en teekende en schilderde landschappen
naar eigen composition. Koning Lo de w ij k zond hem in
1808 als kweekelin,,o. naar Parijs en Italie. Te Parijs hield
hij zich, zoo op het Parijsch museum als in de akademie,
onder den historieschilder Da vi d, bezig met het bestuderen
en copieeren en het teekenen naar modellen. Vervolgens zette
hij te Rome zijne stadia voort. Hier bleef hij zich vervolgens onledia
onledig houden met het schilderen van landschappen.
werken telt men een Gezigt van Camaldoli,
Onder zijne
op de kusten van Baja en Messina (1842). Op het paviljoen
te Haarlem zijn 7 schilderijen van dezen meester. Eene Magdalena, door hem naar Tit i a a n geteekend, is door J. B e mm e A d r z. gegraveerd in 4°. Ook beoefende hij de Fransche
poezij. In 1839 benoemde hem Wil le m I tot ridder van de
orde der Nederlandsche Leeuw. Ook was hij lid der koninklijke
akademie van beeldende kunsten te Amsterdam, te Rome
professor in de beeldende kunsten en lid van de voornaamste Italiaansche schilder-akademien. Hij huwde te
Rome met eene jufvrouw, die ook de kunst beoefende en
overleed in Junij 1857.
Zie W ap, Reis naar Rome, D. II, bl. 75; van Eijnden en van
der Willigen; Immerzeel; Kramm.

TEEUWSEN (HENDRIK), bloeide in de tweede helft der
18" eeuw. Hij was een bevallig Nederduitsch dichter, van
wien wij, behalve twee tooneelstukken (Marturio, blsp. Amst.
1767 en Wilson, trsp. naar le Fabricant de Londres, van
Fenouillot de Falbaire, Amst. 7 8 4), alleen verspreide gedichten bezitt en.
Zie Witsen Geijsbeek, B. A. C. Wb., D. V, bl. 392; Cat. der
D. I, bl. 201; D. III, bl. 172.

Maats. van Ned. Letterk.,

TEGNAGEL (GREGoRIUs) of Ten g n a g e 1 zoon van It e gn erns Tegnage 1, hoogleeraar te Leuven, w erd aldaar geboren, later Juris utriusque doctor, assessor der camera imperialis
,
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te Spiess. Hij sehreef: Metfiodica totius Aria Tractatio en
thathenticae Constitutiones in ordinem commodiorem reductae.
Zie Sufferr Petrus, de scriptorib. Frisiae; Val. Andreas, Bibl.
Belg, p. 299; Foppens, Bibl. Belg., p. 380.

TEGNAGEL (11,EGNERus) of T e n g n a gel, te Arnhem geboren, in 1547 doctor in de beide regten, later hoogleeraar in
de regten te Leuven. Hij gaf in het licht:
Juria utriusque niethodus, schematibua aliquot expressa. Lovanii, zonder naam van den schrijver. \Toads liet hij na:
De Geldrorum principum seu Ducum origine, successione
et rebus gestis, usque ad Carolum V imp.
Descriptio urbium praecipuarum ac locorum.
Hij overleed te Leuven 10 AIN 1585, nalatende Gr e gorius of Georgius en Sebastianus Tegnagel, bibliothecaris der keizerlijke bibliotheek te Weenen omstreeks 1609.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p. 789; Foppens, Bibl. Belg.,

T. II, p. 1059; Jocher; Kobus en de Rivecourt.

TEGNEJUS (Toms), te Leeuwarden geboren, werd in
1617 als kandidaat, op de getuigenis der kerk en scholen te
Bremen, beroepen te Warns en Scharl, in 1628 te Sneek, in
1628 te Leeuwarden, in 1642 te 'sGravenhage, emeritus verklaard d. 11 Dec. 1663 en overleed 13 April 1668. Zijne zuster
was de moeder van Franciscus Hemsterhuis van Sneek.
Hij gaf uit:
Qu aestionum quarundum sylloge, quam examinandam ponit I Tegnei, Bremae, 1617 ; Nieuwe .Predicatie ter occaaie van
den H. doop van Prins Wilhelm ende gedaen door T. Tegnejua, enz. 1651 ; Eene vertaling uit het Engelsch van J a n
Downaam, Oorkussen der wereldsche Menschen, ende RuePeuluwe der kinderen Godes : dat is een Tractaat van de
Pleeschliicke ende Geestlijcke aorgeloosheyd.
Leeuw. 1634.
kl. 8°. De goede conscientie ontdeckt in haer nature, middelen,
merc-tekenen, weldaden en noodwendigheyd, in het Eng. beschreven door J er e m. D ij k e. Leeuw. 1632.
Zie d e Crane, Bijzonderh. betreJ'. de familie Hemsterhuis, bl. 14,
15 ; Letter- en geschiedk. verzameting van eenige biogr. bijdrage» enz.,
bl. 54, 55; Nay., D. XIV, bl. 122, 142, 170; Eekhoff, Cat. v. d.
Bibl. der stad Leeuw., bl. 5. ; Rogg e, Bibl. v. Contra-item. Geschrif
ten. bl. 150.
TEGNEUS (FREDERIKA ALIDA), te Leeuwarden geboren, beoefende de Nederduitsche poezij omstreeks de helft der 18"
eeuw. Haar Vreugdelalm op de geboorte van Willem V, den
88ten Maart 1748, is opgenomen in de Dichtk. Lauwerbladen.
D. II, bl. 92.
Zie Witsen Geijsbeek, D. V, bl. 394.
TEGNEUS (JOHANNA BERTRANDA), eerst gehuwd met J.
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Da tingh en daarna met H e r m. A se n dor p, van 1744-1760
predikant te St. Jansga in Schoterland, bloeide omstreeks de
helft der 18 1e eeuw en vervaardigde, gelijk hare voorgangster,
mogelijk hare zuster, Nederduitsche verzen, die echter niet
verzameld, maar verspreid zijn, bijv. voor de Verademing eener
vermoeide ziel van A. I 1 b eri, Leeuw. 1736; de Mengeldichten
van M. Pa lli us, Leeuw. 1745, en voor het derde deel der
Stichtelilke gezangen van Schulte.
Zie van der A a, N. B. A. C. Woordenb.

TEGULARIUS (HERmANDus), werd in 1626 predikant te
Hippolitus-hoef op Wieringeta, in 1619 te Rijp, in 1638 te
Delft, waar hij in 1666 overleed.
Hij schreef :
Inhuldigings-predicatie op de intrede van Wilhelm gedaen
van H. T. 1647.
Zie Rogge, Bibl. v. contra-rem. schriften. bl. 161; Soermans;

Maurik; Veeris; Glasius.

TEGNEY (J.) schreef :
Over de flood van Koningh Willem III. V.
Zie Abcoude, Aanh., bl. 210.
TEISSEDRE L'ANGE (Josui), zoon van Pierre 1'A n g e,
predikant bij de Waalsche gemeente te Dordrecht, later to
Delft, en Marie Mart he Teissedre, werd d. 28 April 1771
ter eerstgemelde plaatse geboren, ontving het onderrigt van
den geleerden H. Hoogev een te Delft en vertrok in 1787
naar Leiden, om zich voor de betrekking van evangeliedienaar
te bekwamen. Hier bezocht hij de scholen van H. A. Schu 1tens, Luzac, Pestel (over het Jus naturae), Broes,
Boers, H o 1 le be ek en Rau, werd d. 1 September 1792
tot de kerkelijke bediening in de Waalsche gemeenten toegelaten en achtereenvolgens predikant te Zwolle (1793), Middelburg (1794), Haarlem (1796) en Amsterdam (1811), waar
hij den 9den Februarij 1853 overleed. Gedurende zijn verblijf te Middelburg, plaatste hij zich met van der Pa 1m
en van Roy en in 1795 aan het hoofd der staatsom wenteling in Zeeland, en werd hij, na de vernieuwing der regeering,
secretaris der stad. Ook was hij voorzitter der volkssocieteit
en mederedacteur van den 'Friend des Yolks. Tevens vervulde
hij meer dan edne staatkundige zending, o. a. in 1797 naar
Parijs, eerst in verband met de Zeeuwsche belangen, later met
die edelmoedige alliantie, die ons, o. a. op 100 miljoen te
staan kwam. Te Haarlem werkte hij mede aan de Konst- en
Letterbode, vervaardigde vele vertalingen, bewerkte N i em e ij e is Grondbeginselen van de opvoeding in het onder.
tatjs, eerst in 1816, onder medewerking van F. A. B o s se
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en A. van den Ende voltooid ; nam werkzaam deel aan het
door 't Nut van 't Algemeen gesticht Volksonderwijs, sloeg
de redactie der Gazette de Leyde af, aanvaardde die van de
Haarlemsche Courant (1799-1811), werd d. 29 Augustus
1801 schoolopziener, eene betrekking, -die hij 50 jaren bekleedde, leende zijne vlugge pen aan Meerm an's Jaarboeken,
werkte van 1798 tot 1801 als lid der daartoe door de Waalsche synode benoemde commissie aan de verzameling der nog
heden bij de Waalsche kerken gebruikelijke Cantiques du culte
publique. Ook was hij in de finantiele verwikkeling in de
kerk tegenover den staat betrokken.
. Te Amsterdam was zijn invloed z66 groot, dat zij, die de
Waalsche kerk in de hoofdstad, voornamelijk in zijn tijd, gekend hebben, rich Naar zonder hem bijna niet kunnen voor.stellen. In alle kringen was hij volmaakt op zijn plaats en
bewoog er rich met gemak. Aar, al wat goed en nuttig was,
nam hij gaarne deel, vooral nam hij zulks aan het ontstaan
van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den
gewapenden dienst. Grooten roem verwierf hij als godgeleerde,
vooral als kanselredenaar, waarvan hij belangrijke proeven
heeft nagelaten. Het ontbrak hem niet aan eerbewijzen. T e yle rs genootschap, de Maatschappij der wetensehappen te Haarlem en der Taal-en Letterkunde te Leiden, de derde klasse van
het koninklijk Nederlandsch Instituut te Amsterdam, Diligentia te 's Hage, de koninklijke Maatschappij te Brugge kozen
hem tot lid. De Akademische senaat te Leiden benoemde hem
'tot doctor in de lettere'', de koning tot ridder van de orde
van den Nederlandsche Leeuw.
Hij huwde 1° Li eske Tieboe 1, in 1836 overleden, 2 ° M.
A. Fontein. Beide huwelijken bleven kinderloos. Hij is
evenwel," zegt zijn levensbeschrijver, r een vader voor velen
genoetnd." Behalve een menigte opstellen in het Christelijk
en Nieuw Christelijk Maandschrift,
het Maandschrift voor
Christenen, de Vaderl. Letteroef. Kunst- , en Letterbode, ens.
gaf hij in het licht:
Deux Memoires sur l'origine et l'influence des Eglises
Wallonnes, leur utilite actuelle et les moyens de lee maintenir
par J. Teissedre l'Ange et H. J. Koenen. Amst. 1843. P.
Le Catastrophe du 12 Jammer proposde comine une calamite ge'ndrale. Sermon cur 1 Corinth. XII: 20a, prononce le
25 Janvier. Harlem 1807. 8'.
Lofrede en lijkzang op Seb. Falco Rau enz., de eerste door
J. Teissedre l'Ange. R a u's oudste zuster, mevr. Es s ler, vervaardigde eene Duitsche vertaling dezer lofrede, terwij1 Prof.
Lors ba c h te Herborn in Nassau ze met eene voorrede en
aanmerkingen verrijkte. Siegen 1810, de laatste door W.
Bilderdije. Haarl. 1808. 8°.
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Ades religieux du culte, solemnel, Mare le matin du 13
Janvier 1814, jour &actions de grtices, de jetine et de prieres,
dans l'Eglise Wallonne & Amsterdam. Leyde 1814. 8°.
Sermon, survis de Notes historiques concernant les Eglises
Wallonnes des Pays-Bas. Amst. 1817. 8°.
Sermons prononcees dans l'Eglise Wallonne & Amsterdam,
pour cedebrer le troisieme jubili de la Reformation, l e 2de,
Nov.1817 , par J. T. eA. et P. Chevallier etc. Amst. 1817. 8°.
Sermon sur Marc. .X1 7: 39, prononcd a Amsterdam, le
Diranche 9 Avril 1843, cinquentieme anniversaire de sa
ionsdcration. Amst. 1843. 8 °.
Souvenirs offerts au troupeau Wallon & Amsterd. Anno 1849.
Ontvouwing der Rom. fabel der Sirenen in S i e g e n b e e k's
Museum. D. IV, bl. 1-12.
Zie van Goens, Levensb. in Handel. d. Maats. v. Ned. Letterk.
1858, Lett. Geschr. der HI Kl. v. h. Kon. Ned. Inst., D. III, bl.
Vol.
VI, p. XVI, XVII; Beets, van der Palm gescheist, bl. 47 54; Wagen aar's Vervolg, D. XXX, bl. 389; Bijdr. ter bevord. v. h. onderwzjs, 1853, bl. 254 265, Cat. de la Biblioth. Wall. It Leide, p. 21, 40,
Suppl. 1855-1860, p. 11, 50, 1860-1865, p. 36; Kist en Royaards,
Kerkel. dirchief (2de serie), D. VII, bl. 296, D. IX, bl, 121.

XVI, D. IV, 1833, bl. 38; Mist. Classis voor de comment. Lat.,
-

-

TEISIER (I. D.), bekwaam kunstenaar uit de tweede helft
der 18" eeuw. Men heeft van hem gezigten op den Amstel,
waar schermutselingen zijn voorgevallen, o. a. danval op
Amsterdam door de Pruissische troepen enz., den 1 October
1781 door J. D. Teisier ad viv. del. en C. Brouwer sculp.
1791 in piano. Hij is mogelijk dezelfde niet of bloedverwant
van
TEISIER (JEAN GEOJtGE), in 1750 geboren, leerling van
B e nj a m i n B o l o m e ij, ontving in 1781 den eersten prijs
op de schilder-akademie aldaar, werd later onder-directeur
van het Haagsche schilderij-kabinet en lid van het algemeen
Bestuur der stads Teeken-akademie. Hij schilderde moderne
onderwerpen, portretten en landschappen ; doch legde zich
meer op bet theoretisch gedeelte der kunst toe, was een uitmuntend onderwijzer en vormde verscheiden bekwame leerlingen. Hij was bijzonder bedreven in het restaureren van
schilderijen en overleed in gevorderden ouderdom in zijne geboortestad.
Zie van der Eijnden en van der Willigen; Immerzeel;
Kr a mm.

TEKELENBU RG (J. VAN)
schreef:
Waarneeming van een Kanker-gebrek, staavende ten nutte
van het algemeen, het onvermogen, zoo niet de schadelijkheid
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der zoogenaamde middelen van C. Rekk, te Cliarlois, waarbij
gevoegd zijn eenige aanmerkingen over dergelijken guakealveriien, bier en elders plaats hebbende. Haarl. 1791. 8 °.
Proeve eener verbetering in de verloskunde, ten opzigte der
keering van net kind in eene moeijekke verlossing in Verh.
ter bevord. d. Heelk. te Amsterd.
1798. D. IV, bl. 31.
Waarneming eener seer moeyelijke verlossing, vergezeld van
ituiptrekkingen en gevolgd van den dood. Ald. 1796. D. IV,
bl. 19.
Zie Holtro p, Bibl. med. et chir., p. 848.

TELLE (REINIER) of R e g n e r u s Vitelliu s, in 1578 te
Zierikzee geboren, reisde door Duitschland, Italie en Frankrijk, werd rector der Latijnsche school in zijne. geboortestad,
vertrok in 1610 naar Amsterdam en overleed er in 1618, omstreeks 60 jaren oud. Hij werd met ongedekten aangezigte en een
lauwerkrans om het hoofd begraven. Hij was een geleerd man,
zette de Itaiiaansche beschrijving der Nederlanden door L. G u i c-.c iardini in het Latiju over en leverde eene Nederduitsche
vertaling van de de Dolinghen in de Drievuldigheyd, door
M. S e r v e t u s, welk werk zijn auteur op den brandstapel
en zijn vertaler in een ketterschen reuk bragt. Uit zijne in
.voor verschillende bundels voorkomende poezy blijkt, dat hij
een waren voorstander was van godsdienstige en burgerlijke
overheid.
Men beeft van hem :
Inferior Germania, Italico idiomate descripta a Ludovico
Guicciardino, versa et annotationibus aucta per Regn. Vitellium, cum tabulis geographicis et figuris. 4°. oblong (met
anderen titel) Amst. 1625, fol. Ibid. 1635, 24°. 2 vol. (met
anderen titel) 1646, fol., 1660, 24°. 3 vol. Deze vertaling
overtreft verre bet oorspronkelijke.
Guilielmi Camdeni, viri clarissimi, Britannica, sive florentissimorum regnorum .dngliae, Scoriae, I.liberniae et Insularum
adjacentium, ex intima antiquitate descriptio in epitomen
contracta, et tabulis chorographicis illustrata. Amst., 1617.
12°., aan zijn vriend A d r i a n u s Hofferus opgedragen.
Nieuw Nederlandseh Caertboek, waerin volkomentlycker als
oyt te voren vertoont werden de XVII Nederlanden, soo
in
'1 geheel ale elck besonder met groote naersticheyt ende kosten gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goo&
Midtsgaders een nieuwe Beschrijvinghe uyt verscheyden
Authew en ordentlijck tzamen gesteit door Reinier Telle, vervattende alles wat in de selve Landen ende hare besondere steden sonderlingh te sien ende te vinden is. Amst., 1616, Lang
kwarto, met een fraaije titelplaat en 23 in den tekst gedrukte kaartjes.

SO

Brief van Janus Drusius, Prof. van de Behr. Tale in de
H. &hole tot Franeker aen de Nederl. Broeders, wt den
Latijne getr. verduyscht. 1615. (Hierin een paar sonnetten
van den vertaler R. T. Waarschljnlijk Reinier Tell e).

Der Contra-remonstranten Kerfstock, die nimmermeer ijser
words. Aen de Roomsche Catholijcke. Z. pl. en jr. (1617) 4°.
Gal-braecke te weghe ghebracht door een Leydsche purgatie aen den persoon van Vincent van Drielenburgh.
1617. 4°. (Onderteekend R. T. Lijdt en hoopt, hetgeen doet
vermoeden dat Reini er Telle de schrijver was.

Retentie, ofte Wedersteeck, gkegheven met de smadeljcke
stift by eenighe bittere Calvinisten ende Calumniateurs in
Figuren af-ghebeeldet ende met Rymen beduydet ende uytgeleijt. 1619. 4°.
Het schilt der verdructer gemoederen. Dat is een voerschrift hoe sick een yder mensche in teghenspoet draghen
sal. 1619. 4°.
Volgens d e la Rue is Telle de maker, volgens R o gg e
zonder tnedeweten des schrijvers (D. Rap h a e 1 s z Camph u ij se n) uitgegeven door R. Tell e.

Tafereel, begrijpende cortelijck het groot ende merkelijck
verschil datter is tusschen de Leere der H. Schrifture ende
de Geref. Kercken aen de eene, ende der Contra-remonstr.
aen de andere zijde. Z. pl. (Utr.) 1616. 4°.
Van de dolinghen der Drievuldigheijd, seven Boecken,
eertijds in 't Latyn beschreven door Michiel Servetus ende
flu getrouwelijck overgeset in onse Ned. tale door R. T.,
nevens eenige andere kleyne tractaetjes van den selven
Auteur. (Amst. ?) 1620. 4 °.

Gedichten van hew vindt men in Box horn's Chronyck
van Zeeland, D. II, bl. 120.-126 en in Apollos harp,
114, 230 370, 375.
Zie Val. Andreas, Bibl. l elg. p. 789 ; Fop ens, Bibl. Belg.
T. II, p. 1059; Sweertius, Ach. Belg., p. 652, Epp. &otos. p. 385
(edit i864) fol. ; Sandii, Bibl. Anti-Trinit. p. 12; Le Rue, Gel.
Zeel. bl. 202, 203 ; paquot, Mem. T. I, p. 628; Boxhorn, Chron.
v. Zeel. D. I, bl. 464; J. Wage naar, Gesch. e. Amsterd, D. I, bl.
461; Vrolijkheit, Vliss. Kerich. bl. 353; Leven v. Servelus. bl. 197,
Nay. D. VIII, bl. 343 ; Witsen Geijsbeek, B. 4. C. Woordenb.
D. V, bl. 395; Vogt, Cat. libr. rar. p. 621; Rogge, Nieuwenhuis, Verwoert, Kobus en de Rivecourt.

TELLEGEN (A. O. H.), 1VIed. Dr. te Groningen,
schreef :

Dissertatio medica de Variolis vaccinis, iconibus coloratis
sllustrata. Gron., 1801. 8°.
Observationes quaedam in scharlatinam. Gron., 1808. 8°.
.De koepokineeting i8 en blifft nog een uitmuntend voor-
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in N. Perh
behoedmiddel tegen de natuurlyke kinderziekte
ter bevord. d. Heelk. te Amsterdam.
1814. D. II, bl. 421.
Belangrijk voorbeeld van de voortreffelykheid der koepokken, in Hedend. Bibl. van wetenschap, kunst en smaak.

1808. D. IV, St. 2, bl. 423.
Zie Holtrop, p. 348; Naaml. d. Ned. Boekh. 1801, bl. 234, 1809
b1. 28.

TELLEGEN (J. A.), geboren den 25 8ten Januarij 1771 te
Groenlo, waar zijn vader geneesheer was, trad in 1758 als
kadet in dienst bij het regiment Infanterie van den graaf
van Dam, werd in 1792 tot Zen luitenant bevorderd,
en woonde in het volgende jaar de blokkade vau de vestingen
Geertruidenberg en Maubeuge bij. Hij was in 1794 bij de
belegering van Landrecij, en werd in dat jaar. na de inneming van Grave krijgsgevangen; in 1799 tot 1st" luitenant
bevorderd, was hij in Noord-Holland bij de troepen, bestemd
om eene landing in Engeland te doen; trok vervolgens in
1805 met het leger naar Oostenrijk, woonde den slag van
Diernstan bij, was bij de inneming van Weenen ; het volgende jaar was hij tegenwoordig bij de inneming van Hamden en bleef tot in 1808 bij het leger in Noord-Duitschland ; in 1509 tegenwoordig bij de landing in Zeeland, ging
hij in 1811 als kapitein bij het 125ste regiment met het
groote leger naar Rusland, en werd door Napoleon in
1812 voor bet front van zijn regiment tot luitenant—kolonel
bevorderd ; woonde de onderscheidene gevechten bij, onder
anderen den slag bij Polotz en werd bij die gelegenheid benoemd tot ridder van het legioen van eer; bij den terugtogt
werd hij aan de Berezina doodelijk gewond. Na den val van
Napoleon verzocht hij in 1814 zijn ontslag nit den Franschen dienst, en benoemde koning Willem I hem tot kommandant van het 10e batallon nationale militie. In 1821 tot
plaatselijke kommandant van 's Gravenhage aangesteld, werd
hij in 1827 tot kolonel bevorderd, en bleef hij aldaar totdat
hij in 1835 met den verhoogden rang van generaal-majoor
tot kommandant der vesting Deventer benoemd, alwaar hij
in 1839, bij de algemeene reductie van het lager op pensioen
werd gesteld, waarna hij in 1840 rich met der woon te Delft
vestigde, waar hij in Februarij 1855 overleed.
Zie Handelsblad van 21 Febr. 1855.

TELLICHT (SANDER vAN), geldersch edelman, zoos van
Otto van Tellicht, drost van Elten, en Maagriet van.
Gale n, nam deel aan het verbond der Edelen en onderteekende niet alleen wegens de ridderschap van Gelre en Zutphen de Unie von Utrecht, maar wendde ook vooraf alle pQ.
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gingen aan om die Unie te bewerken en tot stand te bren. ,
gen.Hijbkldatreposvncmia-gerl
der monstering van de troepen, in dienst der vereenigde gewesten. Hij huwde Elizabeth van Mans t e r, dochter
van Christoffel en Julie van Kervenstein en liet
twee zonen na.
Zie Bondam, Redev. over de Unie v. Utrecht, bl. 140; Verzam.v.
onuitgegeven stukken, D. IV, bl. 348; Bondt en Paulus, over de
Unie v. Utrecht, D. I, bl. 23, D. IV, bl. 9, 10; Bor, B. XIII, bl.
90 (93); Te Water, Verb. d. Edelen. D. III, bl. 330, 331; Verwoert, Kobus en de Rivecourt; Bosscha, Ned. Heldend, te
land, D. 1, bl. 253.
TELLIER (JoHANNEs), bloeide omstreeks 1673 als beeldhouwer te liage.
Zie Kramm.
TELS (C. L.)
schreef :
Wegwijzer der Joden. 8 0 .
Zie Abeoude, Naomi. Aanh. bl. 210.
TEMMINCK (COENRAAD JACOB) zag bet levenslicht op
den 3Pten Maart 1778 te Amsterdam, waar zijn vader, J a cob T e m m i n c k, thesaurier was der toenmalige 0. I. Compagnie. Zijne moeder heette Alyda van St aphors t. Als
knaap kreeg hij onderwijs van een Zwitserschen gouverneur en
verkreeg op 17-jarigen leeftijd de betrekking van algemeen
vendumeester bij de 0. I. Compagnie. Temminck 's vader
had reeds eene verzameling vogels, welke toen reeds ter
bezichtiging overwaardig moet gewees t zijn, daar zij verscheidene dieren bevatte, door L evaillan t, aan wien hij
aanbevelingsbrieven naar de Kaap de Goede Hoop medegegeven bad, van zijne reize medegebragt. Eenige dezer voorwerpen zijn nog op 's rijks museum voor natuurlijke historie
aanwezigu
Onder Lodewijk Napoleon werd C. J. Temminck
tot kamerheer en ridder der orde van de Unie benoemd ; onder den keizer schijnt hij geene betrekking te hebben bekleed en toen de gebeurtenissen van 1815 ons volksbestaan
deden h(Aeven, trok T e m m i n c k uit ter verdediging van
de onafhankelijkheid van het vaderland, als tweede luitenant
van een vrijcorps te paard.
Reeds had hij in 1807 zijnen naam meer bekend gemaakt
door het uitgeven van een Catalogue systernatique du cabinet d' Ornithologie et de la collection de quadrurnanes de
C.
J. Temminck. Avec une course description des Oiseaux
non-de:erns in 8°. Amst., welke uitgaaf tegelijk zeer tot
meerdere bekendheid zijner verzameling had bijgedragen.
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Spoedig daarop werd evenwel Te m min ck 's naam onder de
dierkundigen meer algemeen verbreid door de uitgaaf van
het eerste deel van het prachtwerk over de duiven : Histoire
naturelle generale des Pigeons, avec figures en couleurs pein.
tes, par Mme. Knip, née Pauline de Courcelles.
Le texte par C. J. T em mine k. Tom. 1. 3 parties de 86
pl. 1 gr. in fol. Paris, 1808-11. Met regt werd dit werk,
dat met ongemeene zorg was uitgevoerd, algemeen bewonderd.
Onaangenaamheden, gerezen tusschen den schrijver en Naar,
die voor het werk het penseel banteerde, deden de uitgaaf
aan bet einde van het eerste deel staken. Door Mej. Knip
en F 1. Provost werd een tweede deel aangevangen, doch
niet voltooid.
Naauwelijks was het eerste deel van dit werk voltooid of
men zag van T e m m in c k 's hand in het Licht verschijnen
eene Histoire naturelle generale des Pigeons et des Galli.
nacees, accompagne'e de planches anatorniques. 3 vols. avec
11 pl. in 8°. Amst. 1813-15. Zijne daarop gevolgde Observations sur its classification methodique des oiseaux et remarques sur l'analyse d'une nouvelle ornithologie denten.
taire par L. P. Vieillo t. Paris, 1811, wares uitsluitend
van polemischen aard.
Dat door de uitgaaf dezer werken T e m m i n c k 's beroemdheid jaarlijks toenam, behoeft niet gezegd te worden. Daartoe
werkten bovendien zijne veelvuldige reizen mede, op welke
hij eene menigte van wetenschappelijke betrekkingen aanknoopte en geene kosten ontzag om zijne verzameling te vermeerderen. Maar vooral werd de roem van den ijverigen natuuronderzoeker duurzaam gevestigd door zijn Manuel d'ornithologie, ou tablean systimatique des oiseaux, qui se trouvent
en Europe, precede d'une analyse du systeme general d'ornithologie et suivi d'une table alphqbitique des especea. 4 parties gr. in 8°. Amst., 1815, Paris, 1820, 35, 39, 40. Dit
werk vangt aan met een systematisch overzigt en eene verdeeling der vogels in het algemeen, welke, ofschoon grootendeels kunstmatig, veel bijval vond bij de ornithologen en
het boek verkreeg te meer waarde door de moeite, welke de
schrijver zich gegeven had om er alle bekende waarnemingen
omtrent de levenswijze der vogelen in bijeen te brengen,
vereenigd met geheel onbekende, die hij zelf had gedaan of
uit mondelinge mededeeling opgeteekend.
Geen wonder nu, dat toen door het overlijden van S e b a 1 d
Justinus Brugmans (den 2 2sten Julij 1819) ook de betrekking van directeur van het Leidsch academisch kabinet
voor zoologie, vergelijkende anatomie en mineralogie open
viel, op T e m m i n c k het oog werd geslagen om hem daarin
to vervangen. Dit kabinet was voor eerie academische in-

54
rigting reeds vrij aanzienlijk. Konino. Willem de eerste had
in 1815 het kabinet van zijnen vader, prins Willem den
Vden, aan de academie ten geschenke gegeven. Dit was in
1795 naar Parijs overgebragt onder anderen met de twee
levende olifanten, die aldaar ten spijt der woelige tijaen, zooveel opziens verwekten. Het werd, voor zooverre het mogelijk was daaromtrent tot terugeiseh juiste opgaven te doen,
door de zorgen van prof. Br a g m a n s., naar Holland teruggevoerd en onder zijn opzigt te Leiden in het Hof van Zessen op het Rapenburg opges teld. Groot was Br u g m a n s'
ijver voor die instelling ; al spoedig verrijkte hij haar door
den aankoop van het kabinet van mineralen, door Br u c kma n n te Brunswijk weleer bijeengebragt, en werkte tot zijn
te spoedig daarop gevolgd overlijden met bewonderenswaardige volharding aan de uiteenzetting en regeling naar systematische orde.
Ook bestond er nog eene kleine verzameling te Amsterdam, een museum van natuurlijke historic zoo als het betiteld werd, door den hoogleeraar Rein war d t op rijks kosten voor zijn vertrek naar Oost-India bijeengebragt. Bij deze
twee elementen werd door den aankoop van T e m rn i n c k 's
kabinet een derde toegevoegd en hij zelf werd in 1820 bij
kon. besluit tot directeur van 's rijks museum voor natuurlijke historie te Leiden aangesteld.
Met onbegrensden ijver en hooge ingenomenheid aanvaardde
Temminck zijne taak en terstond was het plan bij hemzelven vastgesteld om het Nederlandsch museum boven alle
anderen te doen uitmunten. Daartoe moesten niet alleen
schatten uit andere verzamelingen aangekocht worden, maar
vooreerst en bovenal onze overzeesche bezittingen door natuurkundige reizigers onderzocht, en de no weinig bekende
natuurproducten van daar naar Leyden overgevoerd. Eene
nieuwe levenskracht doorstroomde den verjongden Nederlandschen staat in die jaren en bet koste niet veal moeite om
gelden voor T e m m i n c k 's plannen te doen afzonderen. In
1820 werden Kuhl en v a n Ha sselt benoemd tot vervanging van Rein w ardt in Oost-Indic, in 1826 vertrokken
derwaarts Boie, Macklot, Muller en van Oort, de
laatste ais teekenaar ; in 1826 werd C a n tr a i n e, thans hoogleeraar te Gent, bestemd voor het natuurkundig onderzoek
in Tunis ; dock de oorlog, spoedig daarop uitgebroken tusschen dezen staat en Frankrijk, belette hem de Barbarijsche
kust aan te doen, zoodat hij zijne onderzoekingen tot Italie,
Dalmatia en Istria moest bepalen. In 1830 vertrok dr.
Korthals naar Java, en vijf jaren later werd dr. L. H o rn e r insgelijks benoemd tot lid der natuurkundige commissie
in Oost-India; eindelijk vertrokken in 1838 dr. E. A. For-
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sten en in 1842 dr. C. Sch w an e r als natuuronderzoekers
mar diezelfde streken, terwiji sedert 1840 de kust van guinea,
voor zoo verre zij aan de Nederlanders onderworpen is, werd
onderzocht door H. S. P e 1.
Voegen wij bij de optelling van al deze hef boomen, die
dom. Temm in c k's krachtigen arm werden in beweaing gebragt, nog, dat, voornamelijk ten gevolge van zijne44ingende
uitnoodigingen, als medewerkers en overzenders van bouwstoffen voor het museum in verschillende landen verscheidene
personen, waaronder eenigen van grooten iuvloed, ijverig
werkzaarn waren, als dr. Hors t o k aan de Kaap de Goede
Hoop, dr. K u h n, chef van de geneeskundige dienst in Suriname, Diepe rink, apotheker le klasse aldaar, jhr. v o n
S i e b o l d op Decima in Japan, T roost te Nashville in
Tenessee, jhr. Clifford Cocq van Brengel, consul in
Tripoli, van L a n s b e r ge, vroeger consul te Sta Fe de Bogota, later consul-generaal van Caracas in Venezuela, thans
gouverneur van Curacao, sir B. H. Hodgson, Britsch minister aan het hof van Nepaul, Clot-Be y, iuspecteurgeneraal van de geneeskundige dienst in Egypte, L. W. Ruys esena e r s, consul. generaal te Alexanderie, dr. F. W. Jungh u h n, lid der natuurkundige commissie in Oost-Indie, dr.
P. B 1 e e ke r te Batavia en dr. Pelle te Makassar.
Eindelijk mogen wij niet nalaten te vermelden dat de aankoop van verscheidene kabinetten, als die van J. R ay e van
Breukelerwaert, Broocks, Havelaar en anderen moest
strekken om bet rijks museum te vergrooten, terwijl een vlugge
en voortdurende ruilhandel gedreven werd met a de meeste
groote buitenlandsche museen.
Alzoo werd 'srijks museum verwerkt en uitgebreid tot bereiking van het ideaal, dat Temm in c k zich had voorgesteld ;
alzoo zag men het jaar op jaar toenemen en verkreeg het den
roem eene der rijkste inrigtingen van dien aard in Europa te
zijn. Jammer maar, dat in de laatste jareii eenige hindernissen stoorend tusschen de nog gekoesterde wenschen en hunne
verwezenlijking optraden jammer, dat men den ijverigen
directeur niet vrij kan spreken van voorliefde voor eenige
dierklassen, ja, wat weer is, dat men hem verwijten moet de
eenparige vermeerdering der verzamelingen met opzigt tot de
lagere diereti stelselmatig te hebben tegengehouden.
Dan, moest dit materiaal, met zoo veel zorgen en kosten
bijeengebragt, der wetenschap tot nut verstrekken, zoo dienden daarvan een stelselmatige catalogue en goede beschrijvingen der talrijke nieuwe diersoorten in het licht te verschijnen. H et eerste is steeds om den verbazend aanwassenden
stroom van nieuwe voorwerpen uitgesteld en eindelijk voor
onmogelijk verklaard, ofschoon de zamenstelling daarvan steeds,
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met achteruitgang naar eenig gegeven tijdperk, zeer volvoerbaar is. Tot het andere moesten dienen :
1°. Nouveau recueil de planches colonies d'Oiseaux pour
servir de suite et de complement aux planches enluminies
de Bufon. Publig par C. T. Temminck et Meiffren Langier Baron de Chartrouse d'apres lee dessins de Mc. Huet
file et Pretre, 102 liv. conten. 600 planches (de 661 nouvelles especes) avec texte, gr. in 4°. Paris, 1820-1839 1 ).
2°. De Fauna Japonica, welke hij gemeensehappelijk met
dr. H. S c h leg e l uitgaf en waarin van zijne hand zijn : de
inleiding, getiteld coup d'oeil, en de eerste afleveringen bevattende de landzoogdieren.
3°. Monographies de Mammalogie ou description de quelques genres de Mammiferes, dont lee especes ont
etc observies dans les differens musses de l'Europe. 2 vols. gr . 4°.
avec planches. Paris, 1825-27 et Leyden, 1835-39.
Dit werk bevestigde T e m minc k's vermaardheid ook als
onderzoeker en kenner van zoogdieren.
4°. Verhandelingen over de natuurlijke geschiedenis der
Nederlandsche overzeesche bezittingen door de leden der
nutuurkundige csmmissie in Indic en andere schrifvers, uitgegeven op last van den koning, door C. J. T em mine k. Drie
deelen, in fol. Met platen en .kaarten.
Ofschoon T e m m in c k 's naam voor dit werk prijkt heeft
hij er echter volstrekt de hand niet in gehad. Het zoologische gedeelte is van S. M u 11 e r, H. S c h le gel en W. d
H aan; het botanische van P. H. K o rt h al s, het anatomische van G. Sa ndifort en het ethnographische van Sal.
Mu 11 e r.
5°. Esquisses zoologiques sur la cote de Guinge. Dit werk,
door Te mminck reeds in zeer gevorderdea leeftijd geschreven, gaf een onwraakbaar bewijs dat er noc , jeugdig vuur
in zijnen geest brandende was. Niet alleen dat het een op
iich zelf veel omvattend werk was, al droeg het den nederigen naam van scbetsen, maar het beloofde in zijne voorrede
vele grootsche plannen, wier volvoering door Temminc k 's
hand de koude greep van den dood nu oumogelijk heeft gemaakt. Men herleze het gesohrift en vooral de bladzijde,
waar de schrijver zijne stem verheft voor het herstel der natuurkundige commissie.
Men ziet, Tem minck heeft gewerkt zoo lang het dag
was en bad nog veelonivattende plannen vuor de toekomst.
Dan, ofschoon de ijskoude adem van den ouderdom de gloed,

De baron de Ch art rouse heeft geen de el hoegenaamcl aan de
wetenschappelijke bewerking van het bock gehad.
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die hem doordrong, niet kon verkoelen, ontveinsde hij zich
zijn trapsgewijze ligchamelijk afnemen en de kortheid van de
loopbaan, die hij nog af te leggen had, niet, en reeds in
1850 stood hij bouwstoffen voor volgende deelen van zijne
werken af aan den prins van Canino en aan dr. Hart la u b
te Bremen.
Om geen van T e m min c k 's werken over te slaan, vermelden wij ook nog zijn Coup d'oeil general sur les possessions Nierlandaises dans l'Inde archipilugique. Leyden, 1846.
3 vol. Dit werk is overigens min of meer heterogeen aan des
schrijvers rigting en andere geschriften.
Zoo hebben wij in omtrek het beeld van den directeur
van 's rijks museum voor natuurlijke geschiedenis voorgesteld
in zijne werkzaamheid als grondvester van dat museum en als
schrijver. Eenige trekken mogen onze schets voltooijen.
T e m m i n c k was lank en schraal van uiterlijk, had een
aristocratisch voorkomen en regte bouding. Hij was zeer sober in zijne levenswijze, ongemeen net en naauwkeurig op
zijne kleeding en omgeving. Zijn omgang was altijd zeer beleefd, dikwijls minzaam, doch hij bezat eene bijzondere mapier om het gesprek plotseling af te breken en over een' anderen boeg te wenden. Hij bezocht ongaarne concerten,
theaters en andere plaatsen van openbare vermakelijkheden ;
daarentegen was hij een driftig en onvermoeibaar jagtliefhebber en zat overigens liefst tusschen zijne boeken en dieren,
waarmede hij in zijne kamer op het museum omgeven was.
Hij was gaarne buiten en bleef steeds een groot gedeelte van
het jaar op zijn buitengoed Wi/d/ust onder Lisse. Te mm in c k was in 1829 benoemd tot ridder der orde van den
Nederlandschen Leeuw, werd in 1848 door den koning der
Franschen begiftigd met de orde van het Legioen van Eer en
in 1856 door den koning van Portugal benoemd tot ridder
der orde van de Onbevlekte Ontvangenis. Hij was lid van
de koninklijke Academie van Wetenschappen , gelijk vroeger van het Instituat, en vele geleerde genootschappen, zoo
in het vaderland als in den vreemde, en hielden het voor
eene eer Tem m in ck ' s naam op de rol hunner leden op te
schrijven.
Hij is driemaal gehuwd geweest en laat alleen uit het
derde huwelijk kinderen na. Hij overleed, na bijna een jaar
aan hydropisie geleden te hebben, aan een langzaam verval
van krachten, zich zelven en anderen het naderen van den
dood ontveinzende, den 308ten Januarij 1858.
Zie S n e l l e n van Vollenhoven, Konst- en Letterbode, N°. 9,
1858 (waarvan wij hoofdzakelijk deze biografie ontleenen) ; Levensschets door J. A. Susanna, in _Handel. d. IlIciatsch. v. Ned. Letterk.
1858; Levensberigt door W. V r olik, in de Ofd. v. d. His- en Na-
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uurk. Wetensch. bij de Iron. Akad.,

Rivecourt.

27 Febr. 1858; Ko bus en de

TEMMINCK (EGBERT DE Vim), zoon van E v e r a r d
Tem mi n ck en Clara de Vrij, in 1701 te Amersfoort geboren, begaf zich reeds vroeg naar Amsterdam, waar hij in
1727 in het be wind kwam, en in 1749 tot de burgemeesterlijke waardigheid geroepen werd. Twintig malen mogt hij
die bekleeden, en bewees in die hoedanigheid gewigtige diensten aan den staat en de stad, vooral ten tijde van den zevenjarigen oorlog, toen hij het vaderland met anderen door
het bewaren van onzijdigheid uit den brand hielp. Nog in
hoogen ouderdom toonde hij zijn gezag bij de toenemende
twisteu van 1780-1785. Hij had een groot aandeel aan de
belangrijke maatregelen en voorslagen, toen door Amsterdam
genomen omtrent de gewapende neutraliteit, het onbepaald
convooy en de redenen van misnoegen op den hertoo. van
Brunswijk, het toevoegen van een Raad aan den stadhouder
enz. enz. . Het yolk, waarbij hij in hooge achting stood,
noemde hem vader Temminc k. Hij huwde zijne nicht
M a r g a r e t h a T e m m i n c k en overleed kinderloos in 1785.
Jeronimo de Bosch vervaardigde op hem een Latijnsche
lijkzang door P. Nieuwland vertaald. Zijn afbeelding vindt
men bij Wagenaar.

Zie Wagenaar, V. H., D. XX, bl. 275; Scheltema, Staatk.
Nederl.; P. Nieuwland, Ged. bl. 48; de Bosch, Poem. ; Kobus
en de Rivecourt; Verwoert; Muller, Cat. v. Portr.

TEMMINCK (LEoNABDus), .voornaata miniatunrschilder,
volgens Ter Westen in 1753, volgens Immerzeel in
1746 te 's Gravenhage geboren. Hij vervaardigde o. a. het portret van Petrus Faassen de Hee r, predikant te Scheveningen, naar zijn miniatuur 1794 in 4°. in koper gebragt.
Hij was medebestuurder van het kunstgenootschap Pictura
en overleed in 1813.
Zie Immerzeel ; Kramm.
TEMMINCK (Mr. MATTHIJS), zoon van Koenraad T e mmine k, raad en burgemeester te Amersfoort en van Eliz ab e t h Johanna K o o 1, dochter van den vermaarden J o h a nnes Koo 1, werd den 2 68ten Februarij 1734 te Amersfoort
geboren. Na de Latijnsche scholen aldaar doorloopen te hebben, werd hij student te Utrecht, genoot aldaar het onderwijs der toenmalige hoogleeraren, inzonderheid van W e s s eling en V o o r d a, eu onderhield gemeenzame vriendschap
met H. Oosterdijk, R. A. van Beem en C. van W s
chendorff. Den 268
Mei 17 57 promoveerde hij in de
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regten, na verdediging eener Dissertatio Antiquario-Juridica
De bloedad fragmenta quaedam legis Juliae de Jrudiciis.
verwantschap met D a n i el D e u t z en andere aanzienlijke
mannen, deed hem besluiten zich te Amsterdam als advokaat
neer t e zetten. her werd hij tot boekhouder, vervolgens tot
kassier en eindelijk tot bewindhebber der 0. I. Compagnie
ter kaiser van Amsterdam en bijna tegelijker tijd tot mad
in de vroedschap aangesteld. Van deze post werd hij, met
al zijne ambtgenooten alsook van dies van bewindhebber
in 1787 ontslagen. Tot dezen laatstgemelden werd hij wel
op nieuw verkozen, doch hij kon niet tot het aan semen er
van besluiten. Nu verliet hij Amsterdam, en betrok zijn
buitenverblijf bij de Beverwijk. Daarna werd hij aangesteld
tot lid van het Provinciaal Bestuur en in die hoedanigheid
naar Amsterdam gezonden, als president eener commissie, die
in last kreeg, zeker aldaar ontstaan oproer te dempen.
Na een kort verblijf te Haarlem, vestigde hij zich te Leiden. Hier werd hij raad in de vroedschap, doch slechts voor
korten tijd, wij1 hij zijn dagen in rust wenschte te eindigen.
Alleen bleef hij tot zijn dood toe lid van de gemeente-commissie der gereformeerden en hoofd—ingeland van Rijnland.
Behalve oe genoemde academisehe verhandeling, gaf hij
eenige naamlooze stukjes in het licht, b.v.: lets over 't Begeringsreglement van de Provincle Utrecht, in het jaar 1674
vastgesteld; Zamenspraken tusschen een Burger en Oost-Indischen schipper, over de zaken van de 0. I. C. en het
nieuwe Comitte en Zamenspraken tusschen W. 0. H. Friso,
J. Hop en P. Burman. Jaren law arbeidde hij aan een
nieuwe uitgaaf der Aethiopica van Hee 1 i o do r u s, die echter
niet in het licht is verschenen.
Zijne Lofrede op B. IL Scheele 1796 werd in de hinemesyne VIII, 147 enz. opgenomen. Van tijd tot tijd schreef
hij latijnsche gedichten, o. a. de uitvoerige lijkzang op J a n u s Helvetius, in 1772 overleden die L. van Sa nten
achter de Poemate van He l v e ti us liet drukken. Hij huwde
30 Aug. 1762 Cla ssina N ij man, die hem eene dochter,
E li2abeth Maria A let t a, in 1777 geboren, schonk, en
overleed 24 December 1814.
Zie J. W. te Water, Aanspraak, voorgedragen ter opening van de
Maatsch. v. Ned. Letterk. (waarvan Temm.inck lid was) 1815 ;
Konst- en Letterb. 1815, D. II, bl. 388, 408; Verwoert, Kobus

en de Rivecourt.

TEMMINCK (JoHAYNEs), als predikant beroepen te Koorndijk onder Voorne en Patten in 1724, te Purmerend in 1730,
te Schoonhoven, in 1731 te Amsterdam in de Gasthuiskerk
en eenige maanden later als gewoon predikant gestorven.
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Hij schreef:
.XXIII Leerredenen over het X Vile Kapittel van Johannes. Amst., 1770. 3de dr. 4°.
Zie Brans, Kerk. Reg. bl. 71, 132; Pan w enVeeris, Kerk. Alphab. bl. 203; Wag e n aar, Amst. D. VII, bl. 495; Arrenberg,
Naamr. bl. 504.
TEMMINCK (Dr. MATTHEUS) was een zeer middelmatig
dick ter.
Hij schreef:
Krankbesoekers werksaamheden van een gelooviye omtrent
de geboorte van 's werelds Heyland. Gor., 1740. 4°.
Het kromme dat in de Wereld is regt gemaakt, door het
geloovig zien in Gods heiligdom, over Pred. VIZ, vs. 13 en
Hosea XH, vs. 10. Amst., 1744. 4°.
Heilkweekende verlu8tigingen, bestaande in eene Christekke
geionfssehetse, verseheide keurstoffen en gezangen. Amst. 1753.
Zie Abcoude Naamr. bl. 451, 3e Aanh. bl. 32; Arrenb erg,
Naaml. bl. 504;' Verwoert, Kobus en de Rivecourt, Witzen
Geijsbeek, B. A. C. Woordenb. D. V, bl. 396; Jan Boskoop,
Lijkrede op Dr. M. Temminck. Amst. 1768. 40.

TEMMINCK (E.) bloeide in de tweede helft der XVIIe
en was een tijdgenoot van W. H e n d r i k s, met wien hij
schilderde Ben gezigt op de kerk en het kerkhof te Drempt
enz.
bij Doesburg, gestoifeerd met een huifkar en paard,
Zie Kramm.

TEMPSECA (GEoRGrus A) van Brugge liet Colleetanea ad
Historiam Atrebatensem na, waaruit Meyer us en Ferreo1 u s Locriu s geput hebben. Hij _overleed in 1536 in hoogen
ouderdom.
Zie Val. Andreas, Bal. Belg. p. 267; Foppens, Bibl. Belg.
T. I, p. 342.
TEMPEL (ABRAHAM VAN DEN) werd in 1622 te Leeuwaarden geboren, waar zijn vader leeraar bij de doopsgezinden
was en een vriend van V ondel, blijkens een trouwdicht in
dien Poezij, I, 300. Zijn eigenlijke naam was A b ra h a m
La mbert Jac o b z e, doch, omdat hij in den voorgevel
van het bilis, waarin hij te Leiden woonde, een tempel
stond, werd hij A bra ham van den Tempel genoemd.
Hij was een discipel van Jo ri a van S c h o o t en en
een uitmuntend portretschilder, blijkens zijne drie kloeke
stukken, met levensgroote beelden, zinnebeeldig toepasselijk
op den oorlog en de fabrieken, gemerkt met zijn naam, en
de jaartallen 1649, 1650 en 1661, op de Lakenhal to Leiden, waar hij lakeridrapier en hoofdman en deken van het
St. Lucas-gilde was, Wen hij in 1660 naar Amsterdam ver-

huisde. Ook verdiend hoogen lof een zijner stukken, met de
het
Portretten der Regenten van het Weeshuis te Leiden en
Portret van H. de Groot in het museum van der Hoop te
Amsterdam. Zijne portretten zijn helder en aangenaam van
koloriet en vlak van penseelsbehandeling en worden voor
goede prijzen verkocht.
Hij huwde in 1648 te Leiden Ca tharina van Ho ogmade en overleed te Amsterdam in 1672.
Lie Houbraken; Immerzeel; Kramm; Verwoe!rt; Kobus;
de Rivecourt en Elsevier in de Navorscher, 1871, 398.

TEMPEL (OuvIER VAN DEN), dichter, bloeide in 't begin
der 17de eeuw en was bevriend met D. It. Kam ph u ij s e n,
op wiens Stichtelijke Gedichten en overlijden hij een gedicht
vervaardigde.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.

TEMPLE (WILLEM), in 1628 te Londen geboren, genoot
zijne letterkundige !opvoeding op de school van Penshurst
in het graafschap Kent, die zijn oom Henry Hammond
aan het hoofd had, en in de school van Beshop-Stratford,
waar hij grieksch en latijn leerde ; deed vervolgens een buitenlandsche reis en vestigde zich na zijn terugkomst (1654) met
zijn echtgeuoot, miss O s b u r n s in Ierland, waar hij zich aan
de studie der wijsbegeerte en geschiedenis wijdde. Later keerde
hij naar Engeland tern°. en betrad aldaar de staatkundige
loopbaan. In 1665 werd hem
een geheime zending naar den
b
bisschop van Munster toevertrouwd, om dien tot eene verbindtenis met Engeland tegen Nederland over te halen, terwijl deze reeds een verdrag met de Algemeene Staten gesloten had. Als ambassadeur naar Holland gezonden, kwam hij
in vriendschapsbetrekkingen met den raadpensionaris de Wit t,
en sloot 'met dezen in 1668 de bekende Triple-alliantie tusschen Engeland, Nederland en Zweden, die binnen 4 dagen
tot stand kwam. Ook had hij veel deel aan het sluiten van den
vrede te Aken. Door zijn hof teruggeroepen, zag men hem
met veel leedwezen vertrekken, terwij1 in Engeland een dreigend onweer tegen ons vaderland opkwam. Een tijd lang
onthield hij zich van alle staatkundige betrekkingen en besteedde zijn tijd op zijn huitengoed Richmond, met tuinieren en zijn geliefkoosde letteroefeningen. Hier stelde - hij
o. a. De historische gedenkschriften over de Nederlandsche
Provincien enz. op, waarvan de vierde druk in 1716 te Amsterdam verscheen. Zij zijn hoogst belangrijk voor de geschiedenis van 1672 en 1678, toen hij, als buitengewoon gezant,
den vrede te Nijmegen hielp sluiten. Hij bragt zijn laatste
dagen op een klein laudgoed bij Surrey door fen overleed
5 Februarij 1698. Zijn werken zijn in 1814 in 40. deelen in
8°. herdrukt, voorafgegaan door het leven van den staatsman.
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Zie Memoirs of the life and negociations of sir W. T. baronet etc,
with an account of his writings. Lond , 1714. 8". ; A belBoyl 0, Life
of sir W. Temple. Lond., 1714, 8°. Portrait; Life and character
Sir W. T., written by a particular Friend (Jonathan SwifftP) London, 1728, fol.; Leven van den 1?idder W. T. Leyden, 1736. 80.;

Heinrich Luden, Sir W. T. Biographie. Goetting, 1808. 8 0.;
Thomas P. Courstenay, Memoirs of the life and zvoilcs of Sir W.
T. Londe, 1736, 2 vol.; Biogr. Unia; Biogr. gener. moderne;W age
naar; Bilderdijk; Cerisier; Kobus en de Rivecourt.

-

TEN BRINK (H.) gaf in het licht :
Ben kort voorstel om een trekkas te maken om zeer vroeg
meloenen, druiven, aardbezien, persiken van 15 loot, peeren,
bloemen enz. te teelen en om de grond to prepareeren van
ongedierte te zuiveren enz., met een koperen plaat om een
trekkas te maken. Haarl., 1748. 8°,
Zie Abcoude, Naaml., 2de Aanh., bl. 147.
TENCKINCK (EGBERTIIS HENRICUS), werd in 1770 predikant te Stavoren en in 1794 te Britswerd en Wienwerd, waar
hij hoog bejaard overleed, na zich onderscheiden te hebben
als latijnsch dichter. Hij vervaardigcle o. a. :
eels. et serer,. Kraus. et Nassay. principi Gvlielmo V. Leo.
vardiam ingresso ut summis honoribus inauguraretur sollemniter. Leov. 1773. 4°.

TENCKINCK (JAN WILLEM COENRAAD), in1777 geboren en
in 1797 predikant bij de hervormde aemeentete Venhuizen, in
1813 te Zaandam, waar hij den 2 Oen °Augustus 1845 overleed.
Hij maakte zich ook in bet kerkbestuur verdienstelijk, was een
geleerd man, en gaf zoowel zonder als met zijn naam verschillende werken uit, zoo als:
De evangeljeche geschiedverhalen, met betrekking tot Jezus,
tot iin gebragt en opgehelderd. Hoorn 1813. 2 dln.
H. Geest op het
Verhandeling over de uitstorting van den
Pinksterfeest. Gron. 1808.
Tweetal leerredenen. Amst. 1815.
De hervorming der zestiende eeuw, beschouwd in eene leerrode met een Aanhangsel. Amst. 1817.
Ald. 1818.
Overzigt van de geschiedenis der kerke.
Qok was hij geruimen tijd redacteur der Boekzaal voor de
Gel. wereld.
Zie G 1 a s ins, Godgel. Nederl. 1845, D. II, bl. 398, 400, 542; Loca;
les, Beschr. v. Zaandam. bl.

TENERAMUNDUS of TENREMONDE (JoHANNEs), voor
het einde der 14de eeuw te Dendermonde geboren, werd prior
van het Karthuizerklooster van Siligny in Savoye. Hij bloeide
in 1420 en leefde nog in 1439. Hij liet verscheidene zedekundige geschriften na.
Zie V al. Andreas, Bibl. Belg.; Foppens,Bibl. Belg.; Paquot,

Mini. T. II, p. 48; Trithemius, de Scriptoribus Ea;
c.. 743 ed.
Fabricii. p. 172; Possevini, App. Parat. ed. 1608 p. 943; Petreii
Bibl. Carthus. p. 218, 219.,
TENGNAGEL (JAN GANSNEB), dichter uit de tweede helft
der 17de eeuw. Hij gaf in het licht : l7erwoestingh. des stadia
Naerden (met de spreuk Premente truce attollimus). Amst.
1660. 8°.
Zie Witsen Geijsbeek, B. d. C. Woordenb. D. V, bl. 388 ;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Cat. d. lifaatsch. v. Ned
Letterk. D. I, bl. 202.
TENGNAGEL (MATTHYS GANSNEB), even als de vorige,
dichter uit de tweede helft der 17de eeuw, gaf in bet licht :
M. G. Tengnagel in de andere wereld bij de verstorvene
paten. Z. pl. of j.
Het leven van Konstance : waer of volght het Tooneelspel,
de Spaensche Belden. Aemst. 1643. 4°. Het laatste alleen
Amst. 1671, Leijden 1718, Amst. 1753. 8°.
. Klucht van Frik in 't Veurhuys. Amst. 1731. kl. 8°.

Zie Witsen Geijsbeek, t. a. p.; Cat. v. Letterk. t.
woert; Kobus en de Rivecourt.

a. p.; Ver •

TENGNAGEL ( ). Op eene verkooping te Amsterdam, in
April 1735, N°. 61, wordt vermeld : Ben landschap met beeldjes op koper. Meer is van dezen meester niet bekend.
Zie Hoe t, Catal. D. I, bl. 441 ; Kramm.
TENGNAGELL. Dit geslacht heeft eenige dappere krijgslieden aan het vaderland geschonken, o. a. kapitein T e n gnagel 1, die in 1674 bij het beleg van Grave sneuvelde.
A. G. baron van Ten g n a gel 1, die in den Posten-oorlog
(1793) het leven liet; de luitenant baron van Tengn a ge 11,
die deel nam aan den slag bij Medellen, aan de Guadiana
en Spanje (1807) en Jan Louis Thom as van Tengnagell, die zich bij de belegering van 's Hertogenbosch onderscheidde (1794).
Zie Bosscha, Neerl. Heldend. te land, D. II, W. 191, D. III, bl.
79, 119, 335.
TEN KATE (LAMBERT). Zie KATE (LAMBERT TEN).
TENNULIUS (SAMUEL) of Ten Nuy I, te Deventer geboren, werd hoogleeraar te Steinfurt, in 1667 hoogleeraar in
de geschiedenis en welsprekendheid te Nijmegen, waar hij
zijne betrekking aanvaardde met eene redevoering Over het
geluk der Nederlanders. en derzelven vergelijking met de Ro,
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tneinen. Volgens B o u m a n bleef hij te Nijmegen, tot dat de
inval der Franschen hem bewoog om naar zijn vaderstad de
wijk te nemen. Welke waardigheid hij later te Arnhem bekleed heeft, vind ik niet vermeld. Hij was een uitstekend
taal- en wiskundige ook beoefende hij de latijnsche dichtknnst.
Hij was de schoonvader van Jo h. F r e de ricus Gro no v i u s.
Hij gaf in het licht

Elegia in obitum inclyti sui doctoris et celeberrimi Mathematici, Francisci Scoteni, emendatissimi et diligentissirni, in
Matheseos, in alma Batavorum Academia defuncti 4 cal. Jun.
1660, achter Jamblichi Arithmetica, Jntroductio.
Dissertatio Historica de igne. Steinfurti 1664. 4°.
Jamblichi Chalcidensis in Nicomachi Geraseni Arithmeticam. Arnhemiae 1668. 4 °.
Fragmentum Stephani de Urbibus. Amst. 1669. 4°. .
Agathemeris Compendiariae Expositionis Geographiae Libri II. Graece cum interpretatione latina et adnotationibus.
Amst. 1671. 8°. „

Sext. Julii Frontini Stratagematum. Libri II.

Lugd. et Amst.

1675 in 12°.
Zie K on igii, Bibl. Vet. et Nov.; Ba ill et, Jugements. T. II, p.
270, N°. 591; Crenii Animadv. Phil. S. VII, § IV, p. 26-30, 201;
Saxe, Onom. T. V, p. 75, 80, Anal. 595; Ronk en s, Orat. de Acad.
.LVeom. p. 20, 23; Comp. Gel. Lexic. p. 2245; B oluma n, Gesch. d.
Geldersche school. D. I, bl. 264, 265; Kobus en de Rivecourt;
ocher.
TERBRUGGEN (A. J. L. Baron VAN DEN BOGAERDE VAN),

district-kommissaris van het district St. Nicolaas in OostVlaanderen en later gouverneur van de provincie Noordbra.
band, van welken post hij gepensioneerd werd. Hij was
kommandeur der orde van de Nederlandsche leen w, grootkruis der orde van de Eikenkroon, opperschenker aan het hof
van Z. M. den koning der Nederlanden. Bekend door zijnen
hartstogtelijken ijver tot het verzamelen van oudheden is zijn
kasteel van Heeswijk, dat hij merle in den ouden stiji deed
herstellen, een waar en kostbaar museum geworden. V a n
den Bogaerde was daarbij een ijverig landhuishoudkundige
en bevorderaar van den landbouw, hij deed zich tevens als
schrijver kennen door:

Het district van St. Nicolaas, prov. Oost- Vlaanderen, met
betrekking tot deszelfs natuurstaat en geschiedkunde. St. Nicol.
1825. 3 deelen. 8°. met pl.
Essai sur l'importance du commerce, de la navigation, et
de l'industrie dans les Pays-Bas. La Haye et Brux. 1845. 3
vol. 8°.
Hij overleed in 1855.
Zie Alger. Handeltbl., 15 Jan. 1855.
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TERBRUGGEN (HENDRIK). Zie BRUGGEN (HENDRIK TEE).
TER BURG (GERARD). Zie BURG (GERARD TER).

.

TERENSTEYN (CoRNELIS VAN), zoon van A d r i a a n van
T er e n s teyn en N. 't Jong, in 1580 te Dordrecht geboren, verkreeg aldaar de aanzienlijkste regeringsposten, zoo als
die van thesaurier, zoo van de . reparatie als op 't G-root-kantoor, welke bediening hij jaren . vervulde, waarra hij zesmaal de burgemeesterlijke waardigheid bekleedde. Tweemaal
werd hij gecommittcerd in het coiegie van gecommitteerde
raden van Holland en West-Friesland, en verscheidene reizen
ter vergadering van de staten . van Holland en West-Friesland.
Hij werd in vele gewigtige commissien gebruikt, o. a. in
1632 ter wering van misnoegen. De meeste zijn in de 'eerste
deelen van Ai t s a' vermeld. Hij overleed den 22 8 ten Maart
1643, in den ouderdom van 63 jaren en werd, wij1 hij als
regeerend burgemeester over leed, met buitengewone plegtigheid begraven. Zijne graftombe in de groote kerk te Dordrecht
is door Sc hot ei beschreven.
Zie diens Keizerl., Stadhouderl. en Koningl. hezoek in de croote
Kerk te Dordrecht; Balen, Beschrifv. v. Dordr. bl. 95, 879; Schelterns, Staatk. 1Vederl.;. Verwoert, Kobus en de Rivecourt.

TERENTIUS (JOANN ES GERHARDI), zoon van G erard A 1b er t predikant te Hempens en Teerns bij Leeuwarden. Hij
noemde zich T e r en ti u s, naar de laatstgemelde plaats, waar
hij geboren werd. In 1645 werd hij ale student te Franeker
ingeschreven, legde •zich daar op de philologie en philosophic,
onder ,Coc eel u s en Sc h o t an u s, vervolgens, onder Clo
e nb urg, Schotanus en Cocceius op de theologie toe.
In 1649 begaf hij zich naar Groningen, vervolgens naar Amsterdam, waar hij zich 'onder M a na s s e ben I s r a e l en
Coc ceius op het oostersch en rabbijnsch toelegde. Dezen
laatsten volgde hij naar Leiden. Daai bleef hij echter niet
lang, daar hij in plaats van zijnen leerineester, den 11den
April 1651, tot hoogleeraar in de hebreeuwsche taal te Harderwijk werd benoemd. Hij aanvaardde den 228ten Mei zijn
ambt met eerie oratie De excellentia, utilitate, iucunditate et
necessitate •L. Hebraeae ad rem Theologicam.
Omstreeks 6
jaren later (20 Mei 1657) werd hij honoris causa tot doctor
in de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten benoemd.
Hij overleed den 28sten of 290ten September 1677. Hij is
tweemaal gehuwd geweest, 1° met J e tsk e 0 et g er van
Leeuwarden, die, na hem drie kinderen geschonken te hebben, in 1658 overleed. De tweede, wier naam onbekend
is, overleefde hem. Zij durfde den boedel van haar man

5
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Itiet nalivaartieti„ en werd in 1692 nog van, stadswege ondersteund.
Behalve eene dissertatie in 1650 onder Claristia n us
Scbot a -n u s verdedigd en te Franeker in 8°. uitgegeven, gaf
hij nog in bet licht:
Meditationum Philologico-Hebraearum Triades II. Franeq.
1654. 8'.
Liber Jobi, Chald. et Lat. cum Notis. it Graece Drsxypek
cum var. lectionibus. Ibid. 1662. 4°.
Joh. Buxhorfii Epitome Gramm. Hebraeae emendata et ex
Thesauro Gramm. aucta. Cum Proph. Obadia, Hebr. et Latine. Ibid. 1665. 8°.
Ecclesiastes Salomoncs Hebr. et Lat. cum difficilioribus anomaliarum et Masosae marginalis eluciditione. Ibid. 1666. 8°.
8°.
Gymnasium Chaldaicum. Ibid. 1664. 8°.
Zie N. Blanaardi, Orat. funeb.; Vriemoet, Atli. Fris. p. 436;
V orb elli, Spec. Entis. p. 210, 346; Marckius, Praef. Oper. Clopperb.; Laurman, Nnaml. d. Cl. v. Leeuw. bl. 36; Greydanus,
Naaml. d. Fred. onder de Classic v. Franeker, bl. 132; Verwoert,
Kobus en de Rivecourt.

TER GOITWE of BERIOTH (NicoLAus), was lid der rederijkerskamer de Vlasbloem te Helmont. Hij kwam met een
Refereyn op die lofwaerdige Deught op het Refereinfeest te
Mechelen.
Zie Schadtkiste der Refereynen ende Paten,
N. B. J. C. Wb. v. h. W. Berioth.

bl. 214; v. d. Aft,

TER HIMPEL (ANToNIE), bloeide in de 17de eeuw en
was tegelechilder te Delft. Ook schilderde hij op doek, doch
zijne schilderijen zijn zeldzamer dan zijne tegels met krijgslieden, landschappen en kermissen. Zij zijn dikwerf in road
formaat. Liefhebbers bewaren die door hem beschilderde tegels
in hunne kabinetten.
Zie Immerzeel.
TERINCK (J.), dichter uit het midden der 17de eeaw.
Niet zonder verdienste zijn zijne Tranen gestort over het
droevig overlijden van M. H. Tromp. Amst., 1653. In piano.
Zie Bibl. v. Nederl. Pamfi., D. II, bl. 68.
TERKAMP (HERMANNUS THEODORUS), inwoner te Batavia,
gaf in 1770 een dichtwerkje in het licht, getiteld: Proeven
van Dicht- en Letteroefeningen en Baras klagt over het alzijn van Kaaren minnaar Aesedin, Oostersch Minnedicht in
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Poitisph prow. Renevens deszelfs overdragt in gerijmde vaarzen, door J. van Zijp. Batavia 1774. 8°.
Zie Witsen Geijsbeek, B. A. C. Woordenb. D. V, bl. 399;
van Doorninck, Anon. en Pseudon. N. 388, 3693.

TERLEE ( ), in 1636 te Dordrecht geboren en aldaar in
1687 overleden, was een leerling van Rembrand t, en een
ioed bistorie=schilder. Volgens Kramm zijn zijne schilderijen
in _sehoonen fraai van teekening en zarnenstelling en
aangenaam van kleur. H o u b r a k e n vermeldt zijne Schaking

van Europa.
Zie Houbraken, Immerzeel, Kramm.

TERLINCHUS (GERA.upus), van Heusden, een Carmeliet,
beoefende de geschiedenis en schreef een Chronicon HeusdaTium, waarin hij den • oorlog tusschen Holland en Brabant over
het regt op Heusden behandelt. Hij zou omstreeks 1350
overleden zijn.
Zie Val. Andreas, p.
Conspect.; Verwoert.

Foppens, T. II, p. 70; Hermans,

TERMATEN (JOHANNES PETRUS) werd 24 junij 1833 te
Pijnacker geboren. Zijn vader, geneesheer aldaar, deed hem
reeds vroegtijdig muziek-onderwijs genieten ; eene voorbeeldig
voorspoedige ontwikkelinc, van een bijzonderen muziekalen
aanleg bespeurende, zoncChij hem weldfa ter Kon. 'muziekschool naar 's Gravenhage, waar hij zijne muziekale studien
onder de leiding van Lubeck en van der Does, met
den besten uitslag gedurende vier jaren vervolgde, te weten van zijn veertiende tot zijn achttiende jaar. Op verscheiden concerten in Diligentia te 's Hage deed zich T e r mat en (herievens andere kWeekelingen van de gezegde muziekschool) op de piano-forte met den meesten bijval hooren.
Bij zijn verblijf te Amsterdam in 1853 trad hij ook in een
concert der Maatschappij Felix Meritis op en droeg het tweede
concert van Men d e s o hn B a r tho 1 d y en eene fantaisie
van Thalberg met veel virtuositeit, juistheid en duidelijkheid voor, en oogstte daarvoor ruimen en algemeenen bijval
in. In het jaar daarna ging hij het conservatoire te Leipzig
bezoeken, maar moest het wegens den zwakken staat zijner
gezondheid, na een half jaar van ijverige studie, weder ierlater], In zijne geboorteplaats zich eenigzins hersteld ziende,
ging hij naar Amsterdam, om zich aldaar te vestigen ; maar
herhaalde aanvallen van bloedspuwing dwongen hem weder
naar huis te gaan. In den loop van dat jaar kwam hij weder te Amsterdam, waar hij overleed. Als organist, pianist en muziek-onderwijzer zou hij der vaderlandsche toon5*
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kunst gewis tot een groot sieraad liebben merstrekt, zoo
hem de dood niet in een zoo jeugdigen leeftijd had weggerukt.
Part. berigt.

TERNE (Dr. C.) is volgens sommigen de sehrijver van het
weekblad Tweede Lets voor Leyden, z. pl. en jr. (1784 8°.;
een tegenschrift van lets voor Leyden, z. pl. en jr. (1784).
Ook sehreef hij :
Lucina, ontdekkende de ware oorzaken der onkunde en onbekwaamheit van de rneeste vroedvrouwen, zoo in de at eden
als op het Platte land.
Waarneming van eenen abortus van vier maanden, vergezeld van zware haemorrhagie, gevolgd door herstelling,
in
Verb. v. h. Gvnootg. ter bevordering d. Heelk. te Amsterd.

1795, P. II, bl. 197.
Waarneming van een 5eknelde baarmoeder in een jonge
dochter. Ald. 1802, D. VII, W. 225.
Antwoord op de vraag, betreffende de nadeelige gewoonte
der beg•avenissen binnen de steden en kerken, hoe die best
te doen ophouden, in Verh. v. h. Zeeuwsch Genoots.
1786,

D. XII, St. 1, bl. 87.
Waarneming eener verlossing, voorafgegaan door sterke
bloedvloeijingen, in Verhandel. v. h. Genoots. ter bevord., enz.

1793, D. II, bl. 208.
Verhandeling over de vraag : In hoeverre zou men, bij gebrek van de apotheek, uit kelder en keuken de vereischte geneesmicidelen, ook tegen de zwaarste ziekten en kwalen, zoo
als inwendig, kunnen bekomen, mits uitzonderende, de
volgende middelen : kina, kwik, opium, staal, delfzuren, rhabarber en ipecacoanna, in Verh. v. h. Genoots. Sexvandis
civibus, 1788, bl. 361.
Raadgevingen en middelen om de gezondheid van de menschen te bewaaren, welke uit Europa in Oost-Indie, en inzonderheid op Batavia aankomen. Amst., 1790, 8 °.
Verlossing, waardoor eene beschonken vroedvrouw het hoofd
des kinds was afgervkt, waar de nageboorte zeer moeijelijk
was of te scheiden, loch de moeder behouden is. Benevens
de geregtelijke vervolging der gemelde vroedvrouw,
in Verh.
v. h. Genoots, ter bevord., enz. 1793, D. II, bl. 221.
Allermoeijelijkste verlossing, geeindigd door de onthersening
en de aanwending van den stompen hack. Ald. 1793; D.

II, bl. 311.
Waarneming eener Placenta praevia, op de zevende maand,
dock de vrouw aan bloedverlies gestorven. Ald. bl. 201.
Over de bevr(jding van de runderpest op Vlieland, in Verb.
v. d. Mewls. tot bevord. v. d. Landbouw.
D. VI.
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Verkandeling over de spreuk van den grooten Boerhaave:
Simplex veri sigillum, in Verh. v. h. Genoots. Sexvandes curbus. 1784, bl. 1.
Uitzakking der acht maanden zwangere baarmoeder, hersteld en gevoigd op de negende maand door eene gelukkige
verlossing op moeder en kind, hoewel de vrouw levenslang
onderhevig is gebleven aan onwitlekeurige pieloozing, in Verhandel. v. h. Genoots. ter bevord. enz. 1793, bl. 205.
Over het beste voedsel orn nieuw geboren kinderen zonder
borst of moedermelk op te voeden, in Verh. v.
h. Batay.
Genoots. 1814, D. VII.
H. B r a s s a r t en C. Tern e, Over behoved- en geneesmiddelen tegen de kreupelheid der schapen, in Verhandel. v. d.
Maats. ter bevord. v. d. Landb. D. VII.
C. Tern e en M. D utz, Verh. over de inlandsche sehapen. Amst., 1793. 8°.
Zie Holtrop, Bibl. Med. et Chir.
bl. 505.

p. 46, 349, 350; Arrenberg,

TERNOOY APPEL (WILLEM), in 1799 te Amsterdam geboren, ontving eene beschaafde opvoeding en werd als leerling in een apotheek geplaatst. Ofschoon hij geen zin in dat
vak had, bleef hij er in werkzaam tot dat hij den apotheek
liet varen en tot den handelstaod overging, waarin hij eenige
jaren bleef. Na gehuwd te zijn en terwiji hij met ijver in
den handel arbeidde, kwam de oude lust voor het predikambt
weder boven, bereidde hij er zich te Amsterdam, order leiding
van eenige vrienden, toe voor, ontdeed zich van zijne
vestigde zich te Utrecht, waar hij vier jaren studeerde, proponent en reeds eenige dagen later te Vreeswijk beroepen
werd. Van bier vertrok hij naar Berkel en Roderijs, en vier
jaren later naar Vlissingen, waar hij tien jaren arbeidde en
in 1842 overleed.
Behalve een 7tal en 24tallen leerredenen, gaf hij nog in
het licht :
De B. Geest, in derzelis invloed en werking voor den menset
tot zijne bekeering en heiliging buiten alien twijfel onmisbaar.
Vliss. 1835.
Brief over Joh. Ill, vs. 27 en 2Sa ; geschreven ten geleide van eenige treffende dichtregelen, ten opschrift hebbende:
De zondaarsliefde van Jezus, vervaa;digd door een Israeliet.
Na zijn dood verschenen nog zijne Nagelatene leerredenen.
Vlissingen 1843.
Zie Boekz. d. Gel. Wereld, 1842; Kobus en de Rivecourt.

TERPSTItA (JAc0BUS), in „1742 te Franeker geboren, vol-

bragt aldaar met laf zijne studien en werd in 1759 doctor
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in de wijsbegeerte, na het verdedigen eener dissertatie De
fluid° in genere en vervolgens in 1761 in de regten de
Vier jaren was hij werkzaam. geweost ,als
Consuetudine.
advocaat aan 't hof van Friesland, toen hij te Harlingen
als rector werd beroepen (1765). Hij aanvaardde zijn ambt
met eene Oratio de poisi diis gentilibus adamata, cultori
server arnica. In 1770 vertrok hij in dezelfde betrekking
naar Deventer, en sprak daar de lnstitutione scholistica domesticae anteferenda. Toen hij in 1775 voor het rectoraat bedankte, verhoogde de regering van Deventer zijn jaarwedde
en benoemde hem tot buitengewoon hoogleeraar in de dichtkunde, bij welke gelegenheid hij sprak adversus iniquas
artis poiticae existimatores.
Deventer 1776, en toen hij
in 1781 aan het Athenaeum tot professor in de geschiedenis,
welsprekendheid en Grieksche trial geworden was de praecipuis quibusdam veritatis hist. indiciis, en in 1782 ale rector
magnificus de Nicolai Cusani doctrina et meritis in rem. liter.
imprimis Daventriensem, Drie jaren later droeg hij, bij het
neerleggen van die waardigheid een carmen voor in Laudon
R. H. Schelii en in 1789 bij dergelijke gelegenheid, een °ratio de egregio quod ex studiis humanioribus petitur beale
vivendum praesidio. In 1789 kwam hij te Harderwijk als
hoogleeraar in aanmerking. Hij overleed den idea Junij 1803.
Nog schreef hij : Diatribe de Philosophia veterum. Franeq.
1767.
Genethliacon Pi& serenissimi ac celsissimi .drausionis et
Nassaviae Principis Guilielmi V achter de Oratio inaugirailis
van J. Ana r d i. Daventr. 1772.
Ad Adrianum van Royen, F. O. quum sanitati restitutus
carmen emiserat etc. en Elegia in ejus obitum. Daventr. 1779.
_Fill° Wilhelm° ad doctoris scholastici munus Harlingam
vocato. 1800.
Zie S axe, Onom. T. VIII, p. 304; de Wal, de Claris Frisiae jure
consult. p. 336, 453; Lud. Chernak, Or. de libertate philosophandi
in licentiam non vertenda, p. 60; Konst- en Letterbnde, 1803, bl. 18,
50; Nieuwenhuis, Kobus en de Rivecourt, Verwoert; Boaman, Gesch. d. Geld. flooges., bl. 525, 526.

TERPSTRA (Mr. WILLEM), soon van den vorige, studeerde
te Deventer en was naauwelijks 19 jaren oud, of werd corrector
der latijnsche school te Harlingen, vervolgens aan die van Zwol,
Oldenzaal, Bommel, Arnhem, Groningen en aan de Erasrniaanache school te Rotterdam, waar hij den 18den Julij 1839 in den
ouderdom van ruim 61 jaren overleed. Hij gaf behalve de
Heroldes van Ovidius (L. B. 1828) en het IVde boek der
Aeneas van V i r gi I i u s, eenige oraties (bijv. de Opt. Graec.
et Lat. linguae docendi ratione. Gnu. 1827)4 in het licht.
Ook werd zijn verhandeling Over de beste leerwijze op de
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Latijnaehe sclblen, door de Holl. Maats. van wetenschappen
te Haarlem in 1818 met den zilveren eerepenning bekroond.
Hij Was lid der Maatschappij van Ned. letterkunde en van
het Utrechtsche genootschap: ()ok benoemde hem de hoogeschool
te Groningen honeris causa tot doctor in de letteren. Zijne nagelaten bibliotheek werd den 6den October 1840 en volgg. to
Leiden verkocht.
Hij huwde Bernhardina V i s s e r, den 1 3dea Januarij
1858 te Gouda overleden.
1840; Konst- en
Zie Hand. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. te Leiden,
Letterbode, 1839, D. II, bl. 49, 1840, D. II, bl. 297; Nieuwenhuis,
Kobus en de Rivecourt; Verwoert.

TERPSTRA (JAcoBus), zoon van Air!W i 11 e m T erp s tr a,
Rector der Latijnsche school te Oldenzaal, werd aldaar den
Aden Febr. 1805 geboren, ontving het onderrigt van zijn
vader, zoo te Oldenzaal als te Groningen, waar hij tevens in
jengdigen leeftijd de lessen der hoogleeraren bijwoonde. Toen
zijn vader aan de Erasniiaansche schOol te Rotterdam het rectoraat bekleedde, vervolgde hij zijne studien te Utrecht onder
van Heusde, Goudoever, Schroder, enz. en verwierf
in December 1824, den doctorgraad in de letteren, na het
verdedigen eener dissertatie de Sodulitio Pyillagoreo (Traj.
1824). Hij bekleedde achtereenvolgende het conreetpraat der
Latijnsche school to Franeker, het praeceptoraat to Rotterdam,
en sedert 1833 het rectoraat aau het Nassau-Veluwsche Gymnasium te Harderwijk, dat hij uit zijn vervallen staat opbeurde, en waaraan werkzaam vas tot zijn dood, den 8
Maart 1837, een weduwe met talrijk kioost nalatende.
Behalve zijne akademische dissertatie,- eene omwerking van
R. Fe iths Antiquitas Homerica (L. B. 1831) en dergelijke van onderscheidene woordenboekep voor de grieksche
en latijnschb taal, van dititschen bodern' overgebragt, o. a. de
Gr. Gram ► iatica --en Le'esboek van J...P. Krebs, door zijn
opvolger te Harderwijk W. L. C. C l a r i s s e voltooid (Zutphen, 1838). Deze sprak ook eene lijkrede over hem uit,
die het licht ziet. Terpstra was lid van het Provinciaal
Utrechtsch Genootschap.
Zie Algem. Konst- en Letterbode, 1833, D. II, bl. 187-189, 1837,
D. I, bl. 178; Nienwenhuis, Verwoert, Kobus en de Rivecourt.

TERRY (F.), med. dr., schreef Tract. med. de phtisia pulmonum scrofulosa. L. B., 1793.
Zie Holtrop, Bibl. med. et chir., p. 350.

TERSIER (B.), med. dr. te Haarlem, die weer dan 50
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jaren de praktijk aldaar uitoefende. Hij maakte zich als
schrijver van onderscheidene werken bekend, bijv.:
Nieuwe natuur- en geneesk. bibliotheek. Amst., 1774. 3 din.
De geneeswijze der drenkelingen. Leijd., 1794, en vervolg
hierop in een Brief aan M. van Marum. 8°.
De behandeling der ingeente, op de natuurlijke kinderpokjes
toegepast. Haarlem, 1797. 8°. 'Tweede vermeerderde uitgaaf.
Ald. 1820. 8°.
Onderriglingen omtrent de manier om den beetwortel te verGron.,
bouwen, vermeerderd door Mr. Th. van Swinderen.
1811. gr. 8°.
Ook vertaalde hij verschillende geneeskundige werken. Hij
overleed den 1 6den Augustus 1821 te Haarlem, in den ouderdom van ruim 80 jaren.
Zie Konst en Letterb., 1824, D. II, bl. 130; Holtrop, t. a. p., bl.
350; Verwoert; Arrenberg, bl. 505; v. Cleef, bl. 595.
-

TERSIER (J.) sehreef Proeven op de aloe in Hedend. vad.
Letteroeff. 1778. D. VII, St. 2, bl. 533.
Zie Hol trop, 1. c.

TER STEEG (JAN) Junior, den Loden Jan. 1750 te Amsterdam geboren, was een aanzienlijk kunstliefhebber en beoefenaar. Hij behaalde in 1780 de gouden niedaille bij de
teeken-akademie te Amsterdam , kocht te Parijs voor een
aanzienlijke sons pleisterbeelden, en schonk die aan de Akademie, ten gerieve der kunstenaars. K r a m m vermeldt van
hem een Standbeeld op blaauw papier. Hij overleed in 1817
in zijne geboorteplaats, waar zijne kunstnalatenschap in Mei
I 818 werd verkocht. Zijn portret bestaat.
Zie

TERSTEEGEN ( ). Aan hem wordt toecreschreven:
Besdrijving Gods des Lams van de gemeente walker Herder Hij is. Z. pl. en jr.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., N. 615.

TER VEERE (JAN VAN) of Johannes de V eri s, te
Ter Veere geboren, was waarschijnlijk monnik in de Benedictijner abdij van St. Benedictus van Oudebourg. Hij biocide
omtrent 1463 en liet in ms. na:
Chorodromus, sive cunus temporum ab orbe condito ad
Christi natalem.
Zie Sanderi, Bibl. Belg. Ins., T. I, p. 224; Paquot, Mem., T.
I, p. 351.

TER WESTEN (AuGusTiNus) werd in 1649 te 's Rage ge-
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borer, hield zich eerst bezig met het teekenen naar prenten,
pleisteren, boetseren en het makers van drijfwerk in goud
en zilver ; doch begot) zich met zijn twintigste jaar, genet
onder Wieling en W. Doud ij n s, op de schilderkunst toe
te leggen. Vier jaren later begaf hij zich naar en zette
te Rome en Venetia zijne studien naar de kunstwerken der
voornaamste schilders en antieken voort. Te Rome verkreeg
hij in de schilderbent den bijnaam van de Snip. Na een afwezigheid van zes jaren keerde hij naar 'sHage terug, waar
hij zich bezig hield zolder-, kamer-, deur- en schoorsteenstukken met kloeke stoffaadje, nu eens uit de metamorphosen van
Ovidiu s, dan eens uit de gewijde en ongewijde geschiedenis genomen met een meesterlijk penseel en een ongelooflijke
vlugge hand te vervaardigen, en in 1682 en 1683 de in
verval geraakte Haagsche teeken-akademie weder in bloei
bragt. De keurvorst van Brandenburg (later koning van
Pruissen), benoemde hem in 1690 tot zijn hofschilder, waarop
hij naar Berlijn vertrok en aldaar de vorstelijke zalen en
gaanderijen met zijn uitnemend penseelwerk versierde. Ook
droeg de vorst hem de oprigting eener teeken-akademie op.
Het nieuw gestichte akademie-gebouw werd in 1697 voltooid,
waarvoor zijn broeder Elias, die te Rome woonde, hem
fraaije afgietsels van de beste antieken, alsmede het geheele
kunstkabinet van beeldhonwwerk van Peter Belori bezorgde. Driemaal is Ter West en eerste professor aan deze
akademie geweest. Hij voerde ook met goed gevoig de etsnaald. Kra m m vermeldt van hem Ben Bacchus ten halven
lijve ; De vinding van M ozes in den NIA naar Pa u 1 V er onese; Narcessus en Pyrainis ; het portret van den lutherschen predikant H e r m a n u s G l a s erus. Hij overleed te Berlijn den 17den Januarij 1717 in den ouderdom van 68 jaren.
Zie Houbraken; van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt.

TER WESTEN (AuGusTous), soon van Math e u s Ter
W est en (die volgt), in 1711 te 'sHage geboren, woonde
eenige jaren te Delft en beschilderde daar, zoowel als in • zijne
geboorteplaats, verscheidene zalen. In 17 37 werd hij als lid
der kamer Pictura te 's Hage ingeschreven. Hij overleed aldaar in 1781. Het portret van dezeu historie- en portretschilder bestaat.
Zie van Eijnden en van der Willigeu; Immerzeel;
Kramm; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat.
v. Portr.

TER WESTEN (B.). Van dezen kunstschilder vermeldt

Krainal een familiestuk,
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TER WESTEN (ELIAs), broeder en leerling van A u g u stin us Ter West en (zie boven), in 1651 te 's Hage
geboren, werd een verdienstelijk schilder van bloemen en
vruchten. Te Rome (waar hij zich vestigde) kocht hij, op
last van den keurvorst van Brandenburg, gipsvortnen en het
kabi net van Peter Bettor i, voor de pas gestichtte teekenakademie te Berlijn aan en overfeed er in 1729. In de schildersbent heette hij de Paradijsvogel.
Zie Houbraken; van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TER WESTEN (MA THEus), broeder van den vorige, in 1670
te 's Hage geboren, werd, even als zijne broeders voor de
kunst opgeleid, eerst onder zijn oudsten broeder, later cnder
W. Doud ij ns en Daniel M ij t e n s. Snel waren zijne vorderingen en reeds in zijne jongelingsjaren werden door hem
groote werken, zaalstukken, plafonds, enz. nitgevoerd. In
1690 begaf hij zich naar zijn oudsten broeder te Berlijn, bij
wien zijne bejaarde moeder inwoonde, en oefende zich aldaar
onder leiding van dien broeder op de koninklijke akademie.
Van daar vertrok hij naar Rome en Venetie, en keerde in
1699 te 's Gravenhage terug, waar hij een aantal kapitale
stukken met Bijbelsche en Mythologische stukken ten uitvoer
bragt. Hij overfeed den 11 den Junij 1757 in den ouderdom
van 87 jaren. Zijn portret bestaat. Uit zijn huwelijk met mej ufvro uw van R he e n e n sproten 5 kinderen, onder welken
A u g us t i n u s voormeld. Het Rijks museum te Amsterdam,
bezit van zijn penseel het Portret van prinses Anna, gemalin van Willem IV.
Zie Houbraken; van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm; Muller; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TER WESTEN (PIETER), zoon van den vorige, in 1714
te 's Hage geboren , wijdde zich in zijne snipperuren (hij
rnoest reeds op zijn 34ete jaar het ambtsleven leiden) aan de
kunst. W e ij er ma n noemde hem een veelbelovend discipel
van Co e nr aad Roepe 1. Hij schilderde bloemen en vruchten en was niet alleen lid der Confteriekamer, waar werd
er in 1762 Secretaris en in 1785 hoofdman van.
Hij is de schrijver van den Catalogus of Naamliist van
Schilderijen met derzelver prijzen
enz. 's Hage, 1779, 8°.,
loopende van 1726-1768, waarbij is gevoegd de Catalogus
van het kabinet van Zijne Doorl. Hoogh. des Prince van
Oranje, zijnde dit werk een vervolg op dat van G e ra r d
H o e t. Hij liet ook een schat van aanteekeningen na over
de leden der Confreriekamer, die den heer Kra m m ziju
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keurig werk veel dienst hebben bewezen. T e r Wes t en
overleed te 's Hage in 1798.
Zie Jacob Campo Weijerman; Kramm.

TERWEN AAATSZ (JAN), beeldhouwer, in 1511 te Dordrecht✓ geboren. Pat hij als kunsteuaar vermogt getuigen de
eikenhouten koorgestoelten in de Groote kerk zijner geboortestad, die nog voorhanden zijn, bestaande uit procession,
bijbelsche geschiedenissen en ander beiteiwerk, ook van boertigen aard. Hij overleed te Dordrecht in 1589.
Zie Ra 1 en, Beschrifv. v. Durdr.- ' S chot e 1, Keizerl., Stadhouderl.
en koninkl. bezoek; Immerzeel; Kobus en de Rivecourt; Ver..
woert.

TERWEN (JosINA), of T er w e, Dortsche dichteres, bloeide
in de 17" eeuw. Hare gedichten verschenen niet louderlijk maar voor en in de werken barer tijdgenooten.
TERWEN (LAuttENs), een bloedverwant en lijdgenoot van
de vorige, bespeelde, even als zij, de Nederlandsche tier, b.v.
voor B a 1 e n 's Beschrijv. v. Dordrecht.
Zie Sch el t ema, Geschied- en oudheidk. Mengelw., D. III, St. 3,
bl. 108 ; S cho te 1, Letter- en oudheidk. Avondstonden, bl. 182 ; v. d.
A a, N. B. A. C. Woordenb.

TESCH (FREDERIK JOHANNES), dirigerend officier van gezondheid in de tweede militaire afdeeling van Java en in
1623, uithoofde van zijne veelvuldige diensten, tijdens het
woeden op Java der Colera morbus,benoemd tot ridder der
Orde van den Nederlandschen Leeuw. Hij overleed in den
jeugdigen leeftijd van 29 jaren te Samarang, den 268 ten Augustus 1824. •
Part. berigt.

TESSCHENMACHER (ENGELBERT), zoon van En gelber t
Tesschenmacher en van Anna van Diesz, predikant to
Elberfeldt, vervolgens ,te Deventer, vverd. den 4den Augustus
1608, ter eerstgemelde plants geboren, studeerde in ziju geboortestad, vervolgens te Herborn, Keulen en Leiden, waar
hij den 21-3 ten November 1636 med. doctor werd. Hij vestigde zich te Deventer, waar hij in Augustus 1638 buitengewoon hoogleeraar in de geneeskunde werd, ook werd hij
nevens zijn vader aldaar tot stads, geneesheer en in November 1644 tot mathematicus aangesteld. In September 1646
ontving hij zijne aanstelling tot gewoon hoogleeraar in de
physica, welke betrekking hij tot zijn dood, den 3011 Junij
1649 bekleedde. Hij huwde den 15den September 1642 E 1 izab e t h v an G r o e n, dochter van een burgemees ter van
Rees,, die hem 3 kinderen schonk, van, welke hem eene dock.g
ter, Cornelia, overleercle:
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Hij gaf in het licht:
Oratio de digninate et utilitate Anatomiae.
1638. 4°. en
De stedelifice Almanakken van 1644-1649.

Daventriae,

Zie Revii, Daventria illustrata, p, 708-710; Paquot, Mina., T.
p. 225; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TESSCHENMACHER (WERNER). Deze geleerde, in Elberfeldt geboren, maakte zich door ziine sehriften omtrent
ons vaderland verdienstelijk. Hij was achtereenvolgend predikant bij de Hervormde gemeenten te Grevenbroich (1610)
Santen en Kleef (1618), sloeg het beroep van Deventer af,
en overleed in 1638 te Wezel.
Behalve eenige godgeleerde werken gaf hij in het licht :
Repetitio brevis suae Religionis, quae ante seculum
a Papatu Reformata, in Olivae, Juliae, Afontium Ducatibus hactenus ex verbo Del tradita et conservata est. Vesaliae, anno
aeculari 1633. Hij heeft in dit werk gevoegd Conrad i
H e r e s b a c h i i vita, ejusdemque epistola de ,factione Anabaptisticei Monasteriensi sea Prodromus dnnalium Ecclesiasticorum 1).
Olivia, Julia, Marchia, Montia, Ravensbergia, antiquae et
rnodernae duplici hac facie ceu ,dnnalium partibus duabus
repraesentatae, in quarum prima de pentium harum origine,
propagatione, nomenclaturci et topographici veteri, moribus,
lingua, ejusque charactere, antiquorum Germanorurn, Impp.,
Romanorurn et Francorum Regum temporibus, tribes libris:
in secundii de earundem sub sequentium Oaesarum Germanicorum imperio, Dynastis, Oomitibus, Afarchionibus, Ducibus
singulis speciatim quinque Afembras disseretur. Accessit ob
vicinitatem diversorum conjugiorum et successionis haereditanae quondam uniomem, Geldria, Zutphaniae a multis retro
saeculis juncta, cujus octo Dynastae, Tutores, seu ddvoeati,
totidemque Comites et Duces quasi in Tabula exhibentur.
Arnhemiae Jacobus Biesius. 1638. fol.
Tease hemac
,
h e r's werk werd hevig aangevallen door
Jan Thom as Brosiu s, vice-kanselier van den keurvorst
van den Paltz, die over hetzelfde onderwerp een werk in 't
licht gaf.
In 1721 verscheen te Frankfort en Leipzig bij Chri stoph
Gottlieb Nic olai in fol. ecne tweede uitgaaf, getiteld :
1 ) Co enr a ad van He res b a ch, een regtsgeleerde, in het land
van Kleef geboren, was gouverneur en vervolgens raadsheer van den
hertog van Gulik, groote vriend van E r a smus, S t u rmi us en M ela n ch ton. Hij overleed in 1570, in den ouderdom van 67 jaren. Hij
schreef verscheidene geleerde werken, doch men twijfelt of hij de
4nnales Eccleasticiae, die hij beloofde, heeft uitgegeven.
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Annales Cliviae, Juliae, Montium, Marotta Westphalieae,
Ravensbergae, Geldriae et Ztitphaniae: Annotationibus, Tabulls Genealogicis, Geographicis, Codice diplomatico atque Indice locupletissimo illustravit Juilus Christophorus Dithmarus, Historian iii 4cademiae Viadrina Profess. ordinar.
ejusdetn ..elcademiae Bibliothecarius cet.
In deze tweede editie zijn vele veranderingen en bijvoegselen.
Dezelfde Di thmar 'neeft in het licht gegeven : Script°.
rum rerun: Germanicarum volumen, quo Levoldi a Northof
Chronicon Marianum ex authentic° ms. multo quam antea
accuratius, aluque scriptores, ad res praecipue Westphalicas
pertinentes, hactenus inedita, una cum Supplement° ad Tesschenmacheri Annales Cliviae, continentur. Francf. ad. Oderam. 1727. fol.
Zie Paquot, Wm., T. I, p. 224; Foppens, Bibl. Belg.;
Witte, Dear. Biogr. ad annum., 1638; Revii, Daventr. ill.; p. 610,
611; Hartzheim, p. 310; Kist en Royaards, Kerk. Archie!'
(eerste serie), D. IV, bl. 126; Jocher; Kobus en de Rivecourt;
\Ter woert.
TESSELSCHADE (MARIA). Zie ROEMER.

TESSEN (W.). schreef eene Verhandeling over de legiteme
en Trebellianique portien, alsmede over het Hollandsch versterfrecht. Utrecht, 1781.
Zie A rrenberg, tVaaml., bl. 505.

TESSYNCK (CoRNELis), rederijker, bloeide in het midden
der 17de eeuw, was lid der Veersche kamer de witte Lelye
en de blaauwe Accoleyen. Men vindt van zijne, poezij in
Vlissing's Redens- Lusthof.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.
TESTAS (M. H.), dichter, biocide in de heift der 18d6
eeuw. Zijn lijkzang ter uytvaart van den .Heer Scat° Gockinga,
burgemeester en curator te Groningen, verscheen met anderen
te Groningen bij Hago Spanda w. 1759.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.
TESTELIN (HENRI), in 1618 te Parijs geboren, eu aldaar
hofschilder en secretaris van de koniuklijke academie, vestigde zich in 1693 te 's Hage, waar hij in 1695 (?) zou gestorven zijn. Zijn folio boekw erk, getiteld : Sentirnens des plus
habiles peintres du temps etc. verscheen iii dat Saar to 'sHage
bij Matthieu Rogguet.
Zie Kramm.
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TETAR VAN ELVEN (CHARLEs), derde zoos van Henri
Louis T e t r, leerde het vak van bouwkunde bij zijn broe.
der Martin Gerard Tetar van Elven, en overleed te
Amsterdam in 1844 in 27jarigen ouderdom.
Zie Kramm.

TETAR VAN ELVEN (HENRI Louis), geboren den 11den
Julij 1780, hoofdcommies bij het departement van Binnenlandsehe Zaken, de eerste die de snelschrijverij hier te lande
systematisch invoerde en er eene gouvernementsschool van
vormde. Hij huwde Dorothea Carolina de Hosson,
die hem vier zonen schonk, Martin Gerard, Jan Baptist,
Charles en Paul Constantin Dominique, die zich als
graveu.rs, sAhilders .en bouwmeesters grooten roem hebben verworven. H e n ri Louis overleed te 's Hage in 1855.
Zie Kramm.

TETHROEDE (L. S. VAN), een Haarlemmer, bloeide in
het laatst der 16de en den aa.nvaug der 17de eeuw, en beoefende, blijkens zijn gedicht voor het derde deel van B o is
Nederl. Oorloghen, de Nederd. poezy.
Zie v, d. A a, N. B. A. C. Woordenb.

TETMANS (FErcKE). Zie TATMANS (FEYCKE).
TETROEDE (ADRIAEN VAN) behoorde tot de teekenaarsrekwestranten, die in 1610 den Magistraat der stad Leiden
verzochten "een schilder- of St. Lucasgild te mogen oprigten,
om aan hun bedrijf in de schilderkunst eenige voorregten te
verzekeren, gelijk zulks in meest al de steden van Holland
plaats vond."
Zie Kramm.

TETRODE (WILLEM DANIELSZ. VAN), een der vermaardste
beeldhouwers van zijn tijd, te Delft geboren, bloeide in het
midden der 16de eeuw. Hij bezocht Rome, waar hem het
restaureren van de overblijfsels der oudheid werd toevertrouwd.
In 1570 was hij te Keulen, en voerde aldaar den titel van
hof bouwmeester van den aartsbisschop en keurvorst van Kenlen, Salent in van Ise n bur g. Geen zijner kunststukken
is bekend, uitgen omen het beroemde aldaar in de oude kerk
te Delft, waarvan hij de beelden, pilaren en andere kunstwerken vervaardigde, in 1566 gedeeltelijk door de beeldstormers verwoest, doch door hem hersteld werd. Hij beoefende
ook de graveerkunst.
Zie Junius, Batavia, p. 70; Meerman, Vergel. d. Gemeb. door
H. de Groot, D. III, bl. 208; Beschrijv. d. stad Delft (1729), M. 161;

J. v. S outendam, Archief van Delft, p. 68 ; Nay. D. XI, 1861, 111:
289; Fussli; Nagler; Immerzeel; Nieuwenhuis; Kramm;
Verivoert; K9bus en de Rivecourt.
TITS (Mr. ARNOLD WILLEM NICOLAAS VAN), derde zoon
van Mr. Arnold Adriaa n van T e t s, Heer van Goudriaan
en Langerak, benoorden de Lek, burgemeester van Dordrecht,
Baljuw. van Zuid-Holland enz. en rsVir i e 1 m i n a Jacoba
a r is w ij k, werd den 2 78ten Abut ] 7 71 te Dordrecht geboren, bezocht aldaar de latijnsche scholen, en muntte daar
reeds door vlugheid van begrip en helderheid van oordeel
uit. Ten bewijze hiervan strekke dat de raadpensionaris van
de gpiege 1 eens ten huize van zijn vader zijnde, en de
schranderheid van den knaap bemerkende, hem op de schouder tikte en zeidb, gij worth nog eens taadpensionaris van
Holland. Na het verlaten der latijnsche school, begaf hij zich
naar Leiden, waar hij in de regten studeerde en den 5den
November 1791, na verdediging eener dissertatio de legutn
tot doctor in
poenalium requiritis et propositione poenarum
de regten werd bevorderd. Na eene reis door Duitschland,
zette hij zich te Hage als advokaat neder, waar hij eenige
tijd " de pleitzaal volgde. Bij het overlijden zijns vaders, in
1794, verhuisde hij naar Dordrecht, waar hij nog voor het
einde van 't jaar tot pensionaris benoemd werd, doch reeds
in 1795 moest hij, wiens geslacht tot de Oranje-partij behoorde, dit ambt neerleggen, en van nu of wijdde hij zich
geheel aan de pleitzaal, tot dat hij zich in 1813 aan de zijde
van hen schaarde, die tinder krachtige medewerking. van Willem I ons herboren volksbestaan op hechte grondslagen zocht
te vestigen.
In Januarij 1814 tot commissaris-generaal der Monden van
de Maas benoemd, ontving hij reeds in Mei van dntzelfde
jaar de opdragt der waardigheid van gouverneur van NoordHolland; in welke beide betrekkingen het hem gebeuren mogt,
Brie voorname sleutels van Holland, Gorcum, Naarden en de
Helder, ten behoeve van den staat, over te nemen. Veertien
jaren bekleedde hij de laatstgemelde waardigheid, welke hij
in 1828 met die van Minister van Finantien verwisselde, in
plaats van den op den 13den April bevorens overleden minister, Ap peliu s. Van Te ts bled aan het hoofd van _dit
departement tot zijn overlijden, den 5den Januarij 1837 in
den ouderdom van ;66 jaren te 's G-ravenhage. Zijn dood was
ben groot verlies voor koning en vaderland. Hij was Loch
een man, uitblinkende door baitengewone begaafdheden, nitgestrekte kennis en onvermoeide werkzaamheid. Zijn staatkundig beleid en zijne in de hooge staatsvergaderingen aan
den dag gelegde welsprekendheid, in welk laatste vak hij in
,
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Nederland bijna geene wederga had, hadden hem ook buiten
's lands beroemd gemaakt. Allen, die met hem in aanraking
kwamen, roemden zijnen innemenden aard. Toen de ziekte,
die hem ten grave heeft gesleept, hem aantastte, was hij in
het voile bezit zijner ligchaamskrachten en uitstekende geestvermogens. Van T e t s was grootkruis der orde van den Nederlandschen leeuw, president van het amortisatie-syndikaat
en president van het aigemeen burgerlijk pensioenfonds. Tijdens hij gouverneur van Noord-Holland was, heeft hij ook
eenigen tijd het voorzitterschap van het Nederlandsche bijbelgenootschap bekleed.
Zie Kier hoe men, kort na zijn overlijden, over van Tets
schreeff NHij had zijne verheffing te danken aan zijne ongewone begaafdheden,' zijne uitgebreide kunde, zijne onvermoeide
werkzaamheid en geschiktheid in het behandelen van zaken,
die vooral in zijne betrekking van gouverneur over een der
belangrijkste gedeelten des lands, helder hadden uitgeblonken.
Lets anders was bet intusschen de geldelijke belangen van
het geheele vaderland te leiden op een oogenblik, dat de
reeds uitbrekende onwil van de' eene helft des lands alle
hoofdbestuur, ten hoogste moeijelijk, en voor den Noord-Nederlander de staatkundige loopbaari nog te meer glibberig
maakte. Daarbij moest bij zijne optreding aan de tweede tienjarige regeling van de staatsbegrooting gedacht worden, en
de vroegere ondervinding, in altoos veel kalmer tijden, hadden
het netelige „en kitteloorige van dit werk reeds doen gevoelen. In Wijnmaand 1828 droeg van Tets van Go udri as u
voor de eerste maal de financiele wetten, voor de gewone en
tienjarige dienst voor, waarvan die nopens de laatste, in
Bloeimaand 1829, om verschillende beschouwingen, verworpen
werden, in Wijnmaand 1829 diende hij weder eene nieuwe
begrooting in, welke met verschillende hoofdveranderingen
werd aangenomen.
Bij het uitbreken van den Belgischen opstand werden geheel buitengewone geldelijke maatregelen vereischt tot stijving
van de, tot op den bodem geledigde, schatkist van den staat,
eerst bij het nijpen, daarna bij de minder dringende voortduring van den nood. Toen schitterden eerst regt het talent en
bet vernuft dezes staatsdienaars.
Natuurlijk is het dat niet alle zijne ontwerpen en maatregelen even onverdeelden bijval vonden; men kon. denken,
en hij was de eerste die het beleed, dat niet alle even gepast of feilloos *konden zijn ; maar de drang der tijden en de
zoo veel mogelijke betrachting van billijkheid deden datgene,
wat minder raadzaam scheen, voor het hoogere goed over het
hoofd zien. Hij was er althans op uit om de belangen der
schatkist met strikte regtvaardigheid en onbevooroordeelde
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toetsing van de belangen aller standen hand aan hand te
doers gaan. Zoo mag het dan ook geenszins ontkend worden,
en beboort het tot zijne eerste aanspraken op eer, dat zijn
veelomvattend brein, zijn vernuft in het scheppen van geldmiddelen, op de minst drukkende wijze, ongemeen hebben
bijgedragen om het staats-crediet, na den Belgischen opstand
zoo zeer geschokt, ras te herstellen, en op eene hoogte te
voeren, welke de algemeene bewondering verwekte.
Toegerust met veelvoudige kennis en ondervinding, was hij,
waar hij mogt gedwaald hebben, tot betere overtuiging allezins gereed, of wist hij zijn gevoelen, was het noodig, met
buitengemeene bekwaamheid en klem te verdedigen. Deze
vereenigde hoedanigheden kwamen hem wel te stade op het
spreekgestoelte, waar hij vaak ook met kracht werd bestreden.
En zie ons hier tot 's mans groote verdienste, zijne welsprekendheid, genaderd. Vrienden en tegenstanders, beide reiken hem den palm toe, dat hij een der eerste redenaars van
de NederlanJsche staatszaal is geweest. Men moet het doordriugende, het wegslepende van zijn orgaan hebben gehoord,
om zich die juist te kunnen voorstellen men kon het sierlijke
en tevens kernachtige van zijne voordragt niet hooren, zonder
die te bewonderen ; men kon de netheid van rede, het oordeel ()in van de zwakke zijde zijner partij gebruik te maken,
de rondheid en tevens afgepastheid zijner drangredenen, zijne
gemakkelijkheid en geestigheid van spreken, door het fonkelende van zijnen blik verhoogd, niet vernemen, zonder te erkennen, dat het de vlammende welsprekendheid van een'
Can n i n g, met de welwikkende welsprekendheid van een'
G uiz ot te gader was.
Hebben wij ons, in de schildering dier gave naar onze herinnering, niet te zeer laten vervoeren ? Maar de meeste zijner
redenen in 's lands staatszaal gehouden, zijn overgebleven, en
kunnen het gezegde nog staven, moge zijne mondelinge voordragt daarbij ook nict meer ontgloeijen. Twee redevoeringen,
welke tot voorbeelden eensdeels van het afgepaste, ten andere
van het meer vervoerende in zijne parlementaire redenen kunnen strekken, mogen bijzonder genoemd worden. De eerste
is die, over de gelijkmaking der grondbelasting, in 1832, en
de andere, in 1835, over de wet ter bescherming van den
landbouw gehouden. Als eene proeve lasschen wij, zoo bet
noodig ware, uit laatstgemelde, den aanhef aihier in, te meer
dewijl dezelve een' blik in het leven en hart des Ministers
werpt : Edelmogende Heeren (zoo sprak hij) ! Wat is waarheid? Ziet daar de vraag, welke eenmaal door een trotsch
Romein aan Hem gedaan werd, naar Wien wij alien het ons
ter eere rekenen, genoemd te worden. Wat is waarheid ? Ziet
daar de vraag, welke ik, bij den strijd van meeningen, bij
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het versehil van beschouwingen, bij zoo onderscheiden gezigtspunten, ook thans in den schoot van U. E. M. nederlegge. Eiudelijk, wat is waarheid, ziet daar de vraag, welke
ik in dit plegtig oogenblik inij zelven doe."
I Hier t ioch hour ik de voordragt, als onchristelijk, onredelijk, bedriegelijk, ondoelmatig en onregtcaardig, bestrijden,
en die voordragt als subversief aan alle maatschappelijke orde,
aan alle belangen in den staat, en in de eerste plaats aan
die van handel en scheepvaart, bestenipelen. Gind8 hoor ik
de vrijheid van handel en van godsdienst aan elkander knoopen, en het voorstellen als of de Regering nopens beide,
hand aan hand hetzelfde pad moest bewandelen. Elders hoor
ik die voordragten afschetsen als vervuld met valsche beloften, die men nimmer zal kunnen voldoen, en den dag onzalig noemen, dat zij uit den schoot der regering is ontsprolen.
Aan de andere zijde daarentegen hoor ik een veel zachter en
liefelijker tafereel van de voordragt schetsen : ik hoor de
grondslagen daarvan verdedigen, als rechtvaardig en als geschikt tot verhooging' van maatschappelijke orde, als de bakerniat van eendragt en zedelijkheid, als strekkende ter verlevendiging van onze nationale krachten, als het plechtanker
van honderd duizenden ongelukkigen, die bij den avond van
den dag, waarop zij, in het zweet buns aanschijns, den grond
gekliefd hebben, den wetgever sullen zegenen, die door zijne
bescherming hen in staat stelt eene bete broods, als overschot
van zuren arbeid, te nemen. Ik heb aan deze zijde die voordragt hooren noemen den steun van den rustigen en nijveren
Landman, die, dankbaar aan eene regering, die hem beschermt,
gehecht aan den grond die hem voedt, de gespierde krachten
zijner zonen blijmoedig ten offer brengt aau de verdediging
van dat vaderland, welks behoud en hloei het toppunt zijner
wenschen is."
Vraag ik niet terecht aau mijzelven, Edel Mog. Heeren,
te midden van die strijdige blikken, van die veelzijdige oogpunten Wat is waarheid ? Ja, te midden van dit alles moet
ik spreken, ik, in Holland geboren en opgevoed, in dat gewest, want overal de belangen des handels met alle andere
zijn zattmgeweven, en waaruit deze voordracht met zoo veel
warinte en nadruk is bestreden; ik, die alle gunstige vooroordeelen van den handel als met de moedermelk heb ingezogen, die den handel in vroegere jaren zoo vaak, in onderseheidene betrekkingen, heb verdedigd ; ik, die, gedurende
vijftien jaren aan het hoofd geplaatst van dat Holland, waarvan Amsterdam de parel is, mijne proeven van eerbied voor
en belangstelling in den handel, als de groote bron van rijkdom en eer, gedaan heb!
Doe ik dit alleen nit beset van pligt? Zal ik u alleen
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blootleggen de woorden en denkbeelden van den koning, dien
ik eerbiedig en thans vertegenwoordig? Zal ik u ontwikkelen
de meening van mijne ambtgenooten, die eenstemmig met mij
over dit onderwerp denken, en waarvan toch ook velen tot
Holland behooren; hetgeen mij met Mon t e s q u i e u zoude
kunnen doen zeggen : Je suis fort quaNd j'ai pour moi lea
Domains 1 of zal ik eindelijk mijne redenen verschuiven achter
de valsche staatkunde van een licht dezer eeuw, die leert,
que Dieu a donne la parole a l'homme pour diguiser sa pensle? Neen, Ed. Mog. Heeren 1 zulk eene staatkunde ligt niet
in mijn hart. Ik betuig veeleer, dat ik mijne eigene gevoelens verdedig. Ik ben genaderd tot dien leeftijd, waarin men
niet zoo ligt den schaduw voor het wezen neemt, waarin de
indruk van klanken voor de wezenlijkheid wijkt, waarin men
minder zoekt te behagen door het toegeven aan vooroordeelen, en meer naar hooger ziet, en denkt om de verantwoording, die men eens aan den oppersten rechter zal moeten
geven ; daaraan indachtig, verklaar ik dan ook, met de hand
op de borst, dat de wet, die ik verdedig, naar mijn inzien,
door de rechtvaardigheid wordt geboden, en den handel, welken ik hoog schat, ongekwetst laat."
Even een jaar na het uitspreken van deze woorden, waarvan de laatste als een voorgevoel van 's mans naderend verscheiden uitdrukten, was hij die ze gesproken had, reeds geroepen om aan desert oppersten rechter veraniwoording te
geven van zijne woorden en daden hier beneden."
Hij huwde in 1799 Cornelia Gevaert s, oij welke hij
eene dochter verwekte, die huwde met de beer R ep e la e r
van Molenaarsgraa f. Hij was lid der Maats. van Ned.
letterkunde en direeteur van de Holl. maatschappij van wetenschappen te Haarlem.
Zie Siegenbeek, in Verslag der jaarl. vergad. d. M. v. N. L.,

1837; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TEUTEM (FaEDERIK VAN), in 1774 te Rotterdaxn geboren,
werd in 1792 proponent bid de remonstrantsche broederschap,
en bediende als zoodanig een tijd lang de gemeente te Delft.
In 1794 werd hij predikant te Dokkum, in 1796 te Gouda,
in 1804 te Utrecht, en nam sedert 1816 ook den dienst to
Amersfoort waar. In 1834 werd hij emeritus, vertrok naar
Gelderland en overleed den 17den Januarij 1848. Te Dokkum
was hij lid der Munnicipaliteit, doch liet zich geen politieke
betrekking opdragen. Te Gouda fungeerde hij een tijd lang
als rector der latijnsche school. Te Utrecht nail) hij (in 1813),
als lid der schoolcommissie, zitting, en was van 1817-1846
haar voorzitter. In het Departement der maatschappij tot Nut
van 't Algemeen was hij, van 1805-4844, in commission,
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bij feestvieringen, door redevoeringen enz, bijzonder werkzaam.
Ook bij het doofstommeu-instituut maakte hij zich te Utrecht
van 1817 af, eerst als secretaris, daarna als voorzitter, verdienstelijk. Van Felix Meritis te Amsterdam was hij honorair
lid, lid van het collegie van curatoreu van het remonstrantsch
seminarium, van het provinciaal Utrechtsch genootschap, van
de maatschappij van Ned. letterkunde en correspondent der
Tweede Klasse van het kon. Ned. instituut.
Velen zijner afzonderlijke verhandelingen en redevoeringen
zijn gedrukt en opgenomen in het Mengelwerk der Letteroefeningen en van den Recensent over den Recensenten. Anderen afzonderlijk uitgegeven.
Redevoering ter gelegenizeid van het plegtig Nationaal feest,
gehouden 19 Dec. 1799, het 5de jaar der Bataafsche vrijizeid,
op verzoek van den Raad van Gouda.
De kinderliefdl van Jesus, geschetst in eene leerrede over
Marc. X : 13-16. 1798.
Feestrede bij de vervulling van mijne vijftigjarige bediening, in 1844.
In 1797 verscheen zijne Prijsverhandeling Over de oorzaken van het vernal in den openbaren eeredienst en de middelen van derzelfs herstel.
Bybelsche tafereelen, bijzonder tot opscherping van den
spreuk en het gevoel voor de Evang. geschiedverhalen.1802—
1805. 2 Dln.
Proeven van christelijke Godsvereering, naar aanleiding van
godsdienstige gezangen. 1808.
8 Menschen bestemming en pl(gt in christenleer en christentroost ontwikkeld en op belangrijke onderwerpen toegepast, in
kerkelijke redevoeringen. 1817.
Leerredenen ter christelijke viering van den kinderdoop, plegtige toediening van den doop aan bejaarden en openbare bevestiging en inzegening van nieuwe leden der kerk,. 1821.
In den tijd der Fransche overheersching, zijn ook van hem verschenen: Woordem van troost voor onze dagen, in Leerredenen.
Ook vertaalde hij nit het Hoogduitsch, Fransch en Engelsch,
o. a. St. Clair en Olivia. Utr. 1816.
Zie Jaarl. verslag der Alg. vergad. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1848;
4

Boekzaal voor Febr. 1849; Tidenia n, Rem. Broeders, bl. 69,77,258,
299, 376 ; F. v. T., gesciietst als ijverig bevorderaar van het geluk zijns
naasten door opvoeding en onderwijs enz.,
door J. C. Voorduin;
Rogge, Bibl. v. Rem. Geschrift. bi. 262.

TEX (CoRNEms DEN), van Gelderschen afkomst, woonde
tot in 1787 te Tricht, in het voormalig graafschap Buren,
gelijk zijne voorouders in dat gedeelte van Gelderland hun
verblijf gevestigd hadden, of als zoogenaamde heeren-boeren
van den landbouw levende, of in Buren of Kuilenburg
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delijke ambtsbetrekkingen bekleedende. Hij koos in 1781
partij in den burgertwist en bragt uit dien hoofde zijne woonplaats van Tricht over naar Tilburg, alwaar hij pachter werd
van de gemeene middelen. Hij was daar zeer bevriend met
Pieter Vr e e d e en komt ten jare 1795 naast dezen voor
als provisioneel representant van het yolk van Brabant en
als lid van 't comite van algemeen welzijn, voorligting (sic)
en organisatie. Op 7 September 1795 vinden wij hem aan
bet hoofd van dat coma& Later (28 Sept. en 29 Dec. 1795)
fungeerde hij als secretaris ond er het praesidium van V r e e d e.
In 1796 was hij geen lid der provinciale vergadering ; maar
werd hij van deelneming beschuldigd aan de be wegingen te
Tilburg bij de verkiezing van een lid voor de nationale vergadering (27 Jan. 1796), wat echter, na veel omslag, met
een gunstig advies van het Hof van Brabant, 30 Nov. 1796,
is afgeloopen. Sedert werd hij, naar het schijnt in 1798, tot
lid van het Departementiaal bestuur van Bataafsch Brabant
(van de Domtuel) verkozen, hetgeen heal voor eenen korten
tijd naar 's Hertogenbosch deed verhuizen. Zijne gematigdheid
maakte hem voor die betrekking, in dien tijd, minder geschikt en weldra was hij weer naar Tilburg teruggekeerd.
Hij huwde Anna Albertina van Nieuw enhoven nit
Rotterdam, en toen deze in 1788 overleden was, met. J acoba Arnolda Tusselman, dochter van Jacobus Arn o ld us Tuss el m a n, secretaris te Loon op Zand, die in
Mei 1807 overleed. Hij stierf in September 1826 op Beekestein bij Velzen.
Zie Resol. v. d. Prov. Represent. t. h. volke v. Bat. Braband,
fol
95, 102, 111, 113, 115, 148, 205, 554, 1037; Mr. J. v Hall, Levensb.
v. C. 4. d. Tex.

TEX (CoaNzus ANNE DEN), noon van den vorige en J acoba Arnolda Tusselman, werd den 30sten Augustus
1795 te Tilburg geboren, genoot van Aug. 1807—Sept.
1811 het onderwijs van Koch, Dornseiffen, Karsten en
N ij hoff aan de latijnsche school te Utrecht, waar zich. zijn
vader gevestigd had, en verliet haar met eene oratie: de Tito
Pomponio Altico. Tot de akademische lessen toegelaten, legde
hij zich met groote vlijt op de oude letterkunde en regtsgeleerdheid toe, beantwoordde een uitgeschreven prijsvraag de
libera eorum facultate migrandi e patria en schreef eene diesertatie de antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia
Romana constanter servatis, waarop hij den rang van doctor
in de beide regten verkreeg, en kort daarna tot hoogleeraar
in de regten aan het Athenaeum te Amsterdam, in plants
van H. C. Cr a s, werd benoemd. Den 9 den October 1820 hield
hij zijne Oratio de insigni honore, quo habiti fuerunt cum
philosophi apud Graecos turn Romae jurisconsulti.
It 1825
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sloeg hij het aaubod van curatoren te Leiden, out aldaar de
plaats van Ke in pe r te vervullen, af, doch het lidmaatschap
der Tweede Kamer van de Staten—Generaal aanvaardde hij in
1842, terwijl hij tevens zijne betrekking, als hoogleernar, zoo
goed mogelijk, bleef waarnemen. De koning benoemde hem
in 1847 tot staatsraad in buitengewonen dienst, waarop hij
zich weldra aan de Staten-Generaal ontbrak, waarbij hij echter in 1848 nog eenmaal als lid der dubbelde kainer optrad,
om zich later weder geheel aan het Athenaeum en de wetenschap te wijden. Hij had op 9 October 1845 in eene
plegtige feestrede zijn 25jarige verbindtenis aan het Athenaeum
herdacht. Zijn onderwerp de its quae proximis hisce viginti
quinque annis in jurisprudentia tractanda tradendaque praegaf hem de natuursertim in patria nostra nova acciderukt,
lijke aaiileiding van hetgeen hij zelf daarin gedaan had te
spreken. De veelzijdigheid en schier voorbeeldelooze werkzaamheid van den man van srnaak en kennis had hem reeds
in 1822 tot lid doen benoemen der IVde klasse van het koninklijk Nederlandsch Institunt. Sedert 17 December 1824
verving hij K e in per als lid der dente klasse, waarvan hij
sedert 1827 het secretariaat bekleedde. Behalve van het Instituut was hij lid van vele binnen- en buitenlandsche genootechappen en ridder van de orde van den Nederl. leeuw
en van de orde van den Verlosser, hem in 1848 door den
koning van Griekenland toegekend. Hij huwde in 1822
Clasine Petronella Bondt, en verloor haar in 1848
door den dood, waarna hij zich in eon tweeden echt begat'
met mevrouw de weduwe van Walr e e, geboren Weer t s.
Hij zelf bezweek den 9den April 1854.
Den Tex begon in 1825 met, Mr. van Hall in het licht
sedert
te geven Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving,
als Jaarboeken voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving en iVieuwe
Bijdragen tot R. en W., onafgebroken vervolgd.
Kars e bo oin gaf in Letterbode 1854, N°. 21 en 22 een
lijst der verschillende btukken door hem in dat tijdschrift geplaatst. Ook nam hij deel aan (le Aanmerkingen op het ontwerp van het Wetboek van strofvordering
in 1829 met Mr.
J. J. Uytwerf Sterling en Mr. F. A. van Hall.
Op 1 Jan. 1833 gaf hij een vlugschrift Over de geschillen
gusschen Nederland en Belgic betrekkelijk de riviersvaart ; in
1847 twee voorlezingen Over de graanwetten en graanhandel.
Eindelijk behoort nog tot de lijst door van den Tex gedrukte stukken zijne 4llocutio ad illustris Athenaeae Amstela.
gehouden op
damensis studioso3 e castris feliciter reduces,
11 Oct. 1831 eene Bibliographie des Pays-has Septentrionaux
in de Revue etrang. de ldgisl. van Foelix III, 674 .sqq. en
869 sqq., benevens een vertoog ilber den heutigen Zustand
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der Gesetzgebung in Nord-Niederland en een artikel over G.
W a 1's prijsverhandeling over het Natuurregt in het Krit.
Zeitachr. fur Bechtswissenschaft and Gesetzgebung des Auslandes van Mittermaier en Zachariae.

d

Zie Handel. d. Mutts. v. Ned. Letterk.,

1854, bl. 94.

1854; Konst- en Letterb.,

TEXEL (DIRK JANsz.). Van hem bestaat J.sbileuin Texelia-

num voor 1739. Rotterdam, 1739.
Zie Cat. der stedel, bibl. te Haarlem,

D. III, bl. 125.

TEYES (ALLE), of T h e ys , ook Allaeus Teisin g, burgemeester van Leeuwarden, onderteekende het verbond der
Edelen. Pit noodzaakte hem in 1567 Friesland te verlaten.
Hij begaf zich naar Groningen, waar hij een landgoed bezat.
Men wil dat hij van de algemeene vergiffenis werd uitgesloten.
Zie Te Water, Verb. d. Edelen. Dl.

bl. 328.

TEYES (FocKE), zoon van T e y e E b ele s van Du u rw olde, was den 17den Januarij 1550 als grietman en gevolmagtigde van Opsterland tegenwoordig op den landdag.
Hij huwde Auck van Boelens en had een zoon.
Zie v. Sminia, bl. 385.

TEYLER (JoHANNEs), te Nijmegen geboren, en in 1712
of 1713 gestorven. Hij was aanvankelijk hoogleeraar aan de
Akademie zijner geboortestad. Na het verval der Akademie,
begon hij zich op de schilderkunst, the hij vroeger tot uitspanning beoefende, toe te leggen. Hij bezocht Italie, tot
voortzetting zijner studien. Wedergekeerd, rigtte hij, in zijne
geboortestad een kunstschool of kunstfabriek op, waarin geteekend, gegraveerd en met kleuren gedrukt werd. De platen,
tot den druk gebezigd, waren daartoe bijzonder gegraveerd, en
de afdrukken werden voor een gedeelte met de hand voltooid.
Zij werden ook op linnen gebragt en voor schilderijtjes en
behangsels gebruikt. Zijne manier verschilde geheel van het
vervaardigen van gekleurde prentteekeningen, waartoe verscheidene platen vereischt werden. De onderwerpen van zijne
kunstvoortbrengelen waren stivisgezigten, beeldjes, kindertjes,
bloemen en vogels.
Zie Immerzeel; Verwoert.

TEYLER VAN DER HULST (PIETER), een vermogend
burger te Haarlem, den 25 8ten Maart 1702 geboren, behoorde
tot de doopsgezinden en werkte mede tot oprigting eener
kweekschool voor zijne geloofsgenooten te Amsterdam, doeh
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maakte zich vooral onsteTfelilk door de stichting eener maatschappij tot bevordering van godgeleerde, natuur- en letterkundige metenschappen. Hij legateerde daartoe zeer aanzienlijke bezittingen. 'Les door hem benoemde bestuurders over
denalatenschap woesten twee genootsckiappen oprigten, dat
elk uit 6, door hem aangestelde, geleerde leden zou bestaan. Aan zijn voormalig woonhuis, later bekend onder den
naam van Fondatiehuis, werd jaarlijks door een dezer genootschappen - eene vraag ultgeschreven en aan den bested
beantwoorder een gouden eerepenning ter hand gesteld,
ter waarde van f 400. Men heeft bij deze stichting later
een kostbaar museum gevoegd, waarin een schat van boeken, natuurkundige voorwerpen , instrumenten, penningen,
teekeningen, schilderijen enz. bewaard wordt, alsmede een
Laboratorium met den noodigen toestel tot natuur- en scheikundige proefnemingen, terwijl er eindelijk ook nog een hofje
toebehoort, voor 24 nude vrouwen. Hij overleed d. 8 April 1778.
Zie Verh. v. Teylers Tweede genoois. Voorr. ; Poggendorff, Geschichte d. exacte Wissens., Th. II, S. 1087 ; N i e u w e n h u i s; Kobus
en de Rivecourt; Verwoert; Immerzeel; Kramm.
TEYLINGEN (AuGusTNN VAN), schout van Alkmaar in
1570 en gedurende het beleg, rentmeester van den impost
en schrijver der aanteekeningen door Boomkamp in het
vervolg op Eikelenberg's Beschrijving van Alkmaar gebruikt.
Zie Schotel, Lev. v. C. v. 4lkm. bl. 293; Nieuwenhuis.
TEYLINGEN (AuGusimus) was de zoon van
werd geboren te Haarlem in - 1587, begat zich in 1606
in de orde der jezulten en maakte zich bekend als gesehiedschrijver door Opcomste der Nederlandsche beroerten door
een liefhebber der waarheydt ende der sielen saligheydt,
Munster 1642, 12°., welk werk herhaaldelijk herdrukt is.
o. a. te Keulen 1645, Luik 1642, 1646, 12°., mogelijk hetzelfde met Opcomste der Nederl. Beroerten. Invoeringhe der
Ketteryen, .Beltstormeryen ende goddelooze tirannyen der
Geuzen, Ceulen 1666. 12°. Ook schreef hij de volgende
godgeleerde werken :
Over de Zaligheid van 't Paradijs,
Antw. 1630. Extractun CathoLicurn, vervangende eenige vragen op 't Stuck des
geloofs. Antw. 1643, 1661. 8°.
Nieuw Treurspel ende vertoogh hoe dat Lucifers ghesanten door verscheyde middelen de verkiesinghe des nieuu•en
keysers hebben willen beletten, in '1 faveur van hun creaturen, dock te vergeefs. Met een tusschenklachte van de
legerrw. lijders der k,ercke. Ghedr. tot Luyck naar de 'copye
van Ceulen 1658. 4 °.
Waarschijnlijk is hij ook schrijver van Tour a la Mode,
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speel-waghen, in denwelcken
Den nieuu en speculativen
nu teghenwoordigh smeren ends ?Wen alle nieuwe gheestdryvendequakers. in 't Licht ghegeven door Lieven den Wegh1657. 4°.
Wyser. Ghedruckt buyten Amsterdam
Eerbewysinghe ende aenbiddinghe der Heylighen, Antw.1668.
Kort Beworp van de drij teghenw. aenmerekens waerdighe
wondel heden des werelds. 1656. 4". (?)
Hij overleed den 4den Augustus 1665, in den ouderdom
van 78 jaren.
Zie De Wind, Bibl. der Geschieds., bl. 476, 530; Hist. Gen. Kronok, 13 Jg., bl. 108; 15 Jg. bl. 110; Te Water, Verb. d. Edelen,
Dl. IV, bl. 389; v. Doorninck, Pseud. en Anon. (Ind.); Kobus en
de Rivecourt; Verwoert.

TEYLINGEN (DIRK vAN), zoon van D i r k van Teylinge n , trok in 1345 mede naar Friesland en liet zijn leven
in den bloedigen slag tusschen graaf Willem en de Friesen
bij Stavoren.
Zie W ag en a a r, Vad. Gesch., D. III, bl. 260.

TEYLINGEN (FLoRis VAN), zoon van August ij n van
Teylingen en Jodoca van Egmond, komt in 1558 reeds
als een der voornaamste en rijkste burgers zijner geboortestad Alkmaar voor. Hij werd toen opgeroepen, om door voorschotten van geld, Phi 1 i p II tot den oorlog met Frankrijk
bij te staan. Hij schoot f 200. In 1559 was hij burgemeester,'
doch bij schijnt buiten de regeering geraakt te zijn, doch
werd terstond na het omslaan der stad in 1572 op nieu.w
tot burgemeester benoemd. In deze bediening was hij gedurende het vermaarde beleg van 1573. Vroeger had men beraadslaagd of It u y c h aver met eenig krijgsvolk zou binnen
gelaten worden. Hij maakte aan dit sammelen een einde en
zeide : lk wil by den prins en de burgers leven en sterven,
en deed het yolk, dat voor de poort stond, binnenrukken. Hij
wilt het radeloos voorstel van sonimigen, om de stad over to
geven, of te wenden en teekende de geheime brieven, die
men afzond tot ontzet. In 1581 werd hij van zijn ambten
ontslagen, te gelijk met A.d riaan An tonis z, (M etiu s) en
Klaas H en dr i k s van Edam. Deze drie hadden gedreigd
de stad te verlaten, zoo men hen als burgmeesters wilde houden. Men erkende echter hunne waarde, door bij het ontslag
te voegen, dat zij verpligt zouden zijn, ow, wanneer men hun
in zware gevallen ter vergadering riep, in de vroedschap te
komen. Van Teylingen huwde Catharina van Zel en
liet kinderen na.
Zie Chr. v. Alkm.; Eik e len berg, Chr. v. Alkm; B or; Wagenaar, Vad. Hist., D. VI, bl. 442; Schel ema, Staatk. Nederl.;
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Schotel, Jacoba op Teilingen.
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TEYLINGEN (FRANS VAN) is schrijver van :
. Den oorspronck van de mine en aermoede der Spaensche

Nederlanden, alsmede de aenwijzingbe der hulpmiddelen om
deselve Landen wederom te herstellen. Verhandelt in een
esarnenspraeck tusschen een Edelman van Brabant ende een
koopman van Vlaanderen. Den tweeden druck, oversien en
met versc.'ieyden bijvoeghselen vertneerdert.
Luyck, 1636. 12°.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., bl. 343.

TEYLINGEN (JAN VAN) vergezelde in 1256 graaf F 10 ris V op diens togt naar Frankrijk, en drukte mede zijn
zegel op het verbond, tusschen den graaf en Philippus
en IVde, koning van Frankrijk, gesloten.
Zie van Leeuwen, B. J.; Goudhoeven, Chronyck; Verwoert.

TEYLINGEN (J. VAN) door Immerzeel als portretschilder vermeld. Van zijne hand is het portret van. Prof. Tr iglandu s, waar naar het afbeeldsel door C. van Da 1 e n is
gegraveerd.
Zie Immerseel.

TEYLINGEN (JoHAN VAN) was lid der Staten-Generaal.
In 1615 werd hem den last opgedragen het tweede gezantschap nit Moscovie te Texel te bezoeken en kosteloos naar
Gravenhage te begeleiden. Men wil dat hij de schrijver
is van:
Handschriften en Privilegien der stad Haarlem enz. 4°.
Zie Schelte ma, Rusland en de Nederl., D.I
Kobus en de Rivecoart.

,

bl. 95; Verwoert;

TEYLINGEN (SrmoN VAN) vergezelde in 1345 graaf W i 11 e m IV naar Friesland, en liet zijn leven in den bloedigen
slag bid Stavoren.
Zie Melis Stoke, Rijrnchronijk; Devisie Ch•.

TEYLINGEN (SumoN VAN), een burger van Utrecht, koos
in de geschillen tusschen Da vid van Bon rgo n di o en
G ijsbert van Bre dero de, de zijne des eerstgenoemde en
werd diensvolgens in 1456 voor zijn leven lang ter stad uit
gebannen; terwijI daarbij tevens bepaald werd, dat hem nooit
sou warden toegestaan, met eenen nieuwen bisschop weder
in to komen.
Zie Burman, Utrechtsche Jaarb., D. H, bl. 313.

TEYLINGEN (VVILLEm VAN), een der edelen, die in November 1203, het verdrag teekende, waarbij graaf Dirk VII,
ten behoove van H e n d r i k van Brabant, een gedeelte van
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Holland als leen van Brabant erkende. Later behoorde hij
tot 's lands edelen, die hunne toestemrning gaven tot het
huwelijk van gravin Ada, dochter van Dirk VII, met den
graaf van Loon.
Hij overleed in 1244 en was gehuwd met H a 1 e w ij n e
van Egmond.
Zie Wagena ar, Vad. Hist., D. II, bl 295.

TEYLINGEN (WILLEM vAN) was een der verbondene edelen tot den moordaanslag op graaf Floris V van Holland
gepleegd. Hij zocht eene schuilplaats op het Kroonenburg,
dock werd van daar near het slot Kervenheim, in Kleefsland,
overgebragt. Zijne goederen werden verbeurd verklaard.
Zie Goudhoeven; Wagenaar; Kok; van Leeuwen; Verwoert.

TEYLINGHX (CORNENIA. EEUWWOUT). Zie TEILINCK (COR-

N ELIA EEUWAATS).
THABORITA (HENRicus) of H e n d r i k van Thabo r,
monnik to Thabor, bij Sneek, welk klooster een menigte
geestelijken bezat, die zich bezig hielden met de geschiedenis
van hun land. Henricus leefde omstreeks 1510 en stelde
een groot latijnsch werk, in den gewonen stijl Bier dagen,
zamen, bevattende de kerkelijke en wereldlijke geschiedenis
van (le geboorte van Christ us tot 1508. Su ff rid us Pe tri
had er een afschrift van, dat hij geleend had van P e tr u s
P i e r i u s a S m i n g a, en maakte er gebruik van bij het
schtijven zijner geschiedenis van Friesland. Ook Prof. Ant 0n i u s Matthaeus had er een exemplaar van, dat hij voor
zijn Analecta Belgica gebruikte.
Zie Suffr. Petri, Dec. IX, n. 5, p. 116, 117; van Heussen,
Hist. Episc. Leovard., p. 83 ; Val. Andreas, Bibl. Belg.; Foppens, Bibl. Belg.,; Pa quot, Mini., T. 1, p. 408.

THABORITA (PETRus) of Peter Jacobs z. van Thabor,
niet ver van Sneek, waarin hij als leekebroeder zijne dagen
sleet. Hij was geboren to Bolsward, in het laatst der 15e
eeuw, dock de juiste tijd is, even als die van zijn overlijden,
onbekend. Men kan echter met grond stellen, dat hij tusschen 1460-1530 geleefd heeft. Hij schreef eene uitvoerige
Kronijle, van Friesland, loopende van 781-1527. Zij is voor
het eerst uitgegeven door V i s s e r en Amersfoordt in
het Archie' voor Vaderlandsche geschiedenis (le, 2e en 3e
stuk, bl. 1-443. Leeuw., 1824, 1827, 1828. 8°. en met
belangrijke aanteekeningen voorzien.
Zie Suffrid. Petri, de script. Frisiae Dec. XI 56, p. 154; Visser en Amersfoordt, t. a. p.; de Wind, Bib& v. Ned. gesch.,

bl, 126.
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THABORITA (WoRPERus) of W or p van Thabor, werd
in de XVde eeuw te Rinsumageest, een dorp in Dantumadeel,
een uur van Dokkum, geboren. Hij werd, na voleindigde studien, pastoor in zijn geboorteplaats, maar hij legde zijn ambt
neder en werd r(gulier-kanuunik te Thabor bij Sneek, waar
hij in 1623 prior werd en daar in 1538 overleed.
Het Friesch genootschap van geschied-, oudheid- en taalkunde te Leeuwarden heeft in het licht gegeven de door hem
nagelaten belangrijke historische arbeid onder den titel van:
Worperi Tyaerda ex Renimageest, prioris
in Thabor, Cronicorum .Frisiue libri tres. Leov., 1848.
Kronijken van Friesland, 4de boek, bevattende de geschiedenis van de 15de eeuw. Leeuw., 1850.
Vijfde boek, bevattende de geschiedenis van het begin der
16de eeuw, 1499-1523. Leeuw., 1871. 8°., bezorgd door Dr.
J. G. Ottema, die een levensberigt daarachter heeft geplaatst.
Zie ook de Vrije Fries. III. 105-149.
Zie ald., Voorbericht; Suffr. Petri, Dec. X, n. 8, p. 135-138,
154; Val. Andreas, Bibl. Belg.; Foppens, Bibi. Belg., T. II,
p. 90; Paquot, Mem, T. I, p. 409; Verwoert; Kobus en de
B.ivecourt; Cat. C. v. Alkemade, bl 89.

THADDEUS (W.)
schreef:
Bijbelsche vereeniging of vergelyking van alle de Schriftuurplaatsen des 0. en N. Testaments, die tegen malkander
schynen te stryden, Amst. 1650. 12°.
Zie Abcoude, bl, 359.

THEDEN (J. C. A.)
schreef:
Genees- en Heelk. onderivijs voor land- en zeechirurgijns.
Amst., 1762.
Zie Arrenberg, Naamr., bl. 505.

THEDENS (JoHANNEs), te Friedrichstadt geboren, kwam
in 1698 als soldaat te Batavia en klom vervolgens tot de
waardigheid van Raad van Indio op voor dat de baron v a n
Imhoff, (Ile door A. Valckeni er in arrest was genomen
en naar Holland gezonden als gouverneur-generaal van Neerlands-Indio kon optreden, nam hij dien post van 1741-1743
waar. Hij overleed den 19den
Mei 1748. Onder zijn bestuur
werd de vaart van Ansjoe aan de oostelijke zijde van Batavia gegraven.
Zie Du Bois, vies des (Join. Gendr.; Kobus en de Rivecourt;
Verwoert.
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THEHOFF (JAcons), te Middelburg geboren i schreef in
1782 een Rouwklagt op het ontijdig en stnertelyk afsterven
van G. A. Nahuys, in den bundel lijkverzen op dien hoogleeraar.
Zie van der Aa, N. B. it. C. Woordenb.

THEMMEN (J. M.), predikant te Hu1st, Nederduitsch
dichter in de eerste helft der 18de eeuw.
Zie -v. (1. Aa, t. a. p.

THEMMEN (JoRANNEs), in ] 762 in de provincie Groningen geboren, studeerde aldaar , onderscheidde zich als
Med. Dr. te Deventer en verkreeg aldaar een talrijke praktijk.
Al vroeg werd hij tot stads doctor aangesteld, in 1865 tot
lid der Prov. Commissie van Geneesk. Toevoorzigt in Overijssel, onder het Fransch bestuur tot arrondissements geneesbeer. Zijn verdiensten werden openlijk gehuldigd door C. B.
Tilanus in een redevoering, gehouden bij de viering van 't
50jarig bestaan des Genootschaps ter bevordering der Heelkunde te Amsterdam, den 2den Sept. 1840. Hij overleed
d. 7 Oct. 1844.
Zie Kobus en de Rivecourt,

THEMMEN (P.)
schreef:
Heerlykheit en sterkte van Zion. Gron., 1724.
Op- en aftogt eene geestekken Wagters. Ald. 1730.
God het hoogste goed. Amst., 1737. 2 din. 8°.
Gods rechtsvaardige gerigtshandel tnet de inwoneren van
Nederland, door het geweld van .wind en waterers, in eene
verhandeling ter gelegenheid van de Kersvloed in het jaar
1740. Arnhem, 1741. 8 °.
Geeetelifice Dag-, Week- en Jaarnzarkt, geopend in eene

verklariny van eenige Bijbelstoffen. Rotterd., 1741. 2 dln.
De rampzalige ondergang van bra& en Judas kerk en
burgerstaat, het yolk van Nederland tot. een bakeu voorgesteld, in verscheiden uitgezogte Boat- en Biddagspredikatie'n.
Arnhem, 1747.
Reukwerk des gebeds. Amst., ,1747. 4°.
Vaste troostgronden der Heiligen. Gron., 1750.
Nuttige satnenspraken. Amst., 1767. 3 dln. 8°.
Zie Arrenberg, Nawnr., bl. 505; Abcoude, bl. 361.

THEMMEN (P. H.) schreef:
Eenige aantnerkingen op de onlangs uitgegeevene waarneemingen van J. Lyklama a Nyeholt, wegens eene inenting der
koe- en kinderpokken in hetzelfde kind. Amst., 1803. V.
Zie Holtrop, 1. c., p. 350,

94
THEMMEN (PHozBus HITZERU8), verdienstelijk Med. Dr.
te Amsterdam, in 1557 geb., was de eerste, die de koepokinenting
in Amsterdam begon en de kinderen der armen voor niet in het
Engelsch weeshuis vaccineerde. Men zegt dat hij de schrijver
zou zijn der komieke en vermakelijke Boerenreis van Dirk den
Eenvoudigen, die in 1817 een tweeden druk heeft bpleefd. Behalve de geneeskunde, beoefende hij ook, niet zonder goed
gevolg, de Nederduitsche dichtkunst. Hij heeft zijne krachten
beproefd in eene dichttrant, in welke geen onzer dichters
bijzonder heeft uitgemunt, bet fabeldicht en zond van 17931802 3 deelen Fabelen en Vertelsels in het licht, die meest
alle van satyrischen aard zijn. Ook zijn eenige zijne dichtstukken in de dichterlijke Handschriften bij Uylenbroek
geplaatst. Hij overleed 15 Oct. 1830 te Amsterdam, in den
ouderdom van 73 jaren. Hij was ridder van de Nederlandsche
leeusw en lid van het Utrechtsch genootschap. 's Mans nagedachtenis wordt door een gedenkpenning vereeuwigd.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.; Nieuwenhuis.
THEMMEN (WILRELmus), broeder van den vorigen, werd
proponent in 1715, predikant te Noordhorn 1716, Nieuwe
Pekela 1726, Amersfoort 1729, Arnhem 1784.
Hij schreef:
Nuttige samenspraken van een heilsoekend leeraar net sin
.eikkerlieden, ten tijde van syne gewoonlijke huysbesoekingen.
Gron., 1726, 1736. 3 dln. (3e druk).
Leerredenen over H Chron. XXXII: 33, op he afsterven
en begraven van Z. D. H. Karel Hendrik Friso, Frinse van
Oranje etc. Amsterd., 1752. 4°.
.De zuivere leer der waarheit in hare bijzondere geloofsstukken aan een‘ geschakeld. Anat., 1755. 2 din.
Heilige keurstoffen uit het VIII hoofdstuk van Salomons
Over Psalm XXIV. Dordr. 4°. 2 din. Utr. 1734. 8°.
spreuken. Amsterd., I 75 8.
LOpredikatie. Amst., 1752.
Zie H. de Jongh, Aiphab. naaml. d. Predikk. in Gelderl., b1.429;

van Keppel, Naarn1.- v. Pred., bl. 157; Arrenberg, Naarnr., bi.
506; v. d. Aa, N. B. A. C. Wb.; Abcoude, 359.

THENIS (GUILIELMuS A), een Brabander, Dowinicaner monnik. Hij liet een Hands. na Commentarius in libb. IV Sententiarum.
Zie Val. Andreas, Bibi. Belg., p. 334.

THEODARDUS of D o dart, 24011 van een Fransch edel-
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man en leerling van den H. Re maclu s. Hij werd eerst abt
der kloosters Stavele en M.almedi, en in 662 bisschop van
Luik. Door zijn ijver werden er vele kerken in zijn bisdom
opgericht. Tijdens zijn bestuar waren er eenige vermogende
heeren, die zich van een groot deel der goederen, die aan
het bisdom behoorden, hadden meester gemaakt. Op reis
zijude naar den koning Childericus II, om tegen de onregtvaardige bezitters zijn hulp in te roepen, werd hij aan
den ingang. van den Elsas, in het bosch van Biwalt, niet
verre van Spiers, door zijne tegenpartij wreedelijk ter dood
gebragt. Hij wordt den 1 Oden September als martelaar ge'
vierd. Het klooster van Costercie, dat te Heusden (de nakunaat
van Heusden) is gevestigd geweest, bezat een wijdloopig MS.,
waarin de daden van dezen bisschop geboekt waren.
Zie Acta S.S. Belg., T. III, p. 397— 417 ; Levens der voorn.
D. III, bl. 405 411; v. Gils, Bisdom van's Bosch, bl. 13; van Gils
en Coppens, N. beschrijv. v. h. Bisdom van 's Bosch, D. I, bl. 18, 19.
-

THEODARDUS of T h i a r d, bisschop van Utrecht, 783791, een Friesch van afkomst. Zijn bestuur wordt om zijn
wetenschap en zedige zeden, seer geroemd. Hij wendde vele
pogingen aan om de Friesen te bekeeren.
Zie lint. Sacra; Royaards, Gesch. d. christ. kerk, van Gils,
t. a. p., bl. 62 ; van Gil s en Coppens, t. a. p., bl. 120.,

THEODERICUS, bisschop van Kamerijk, 831. Hij aanvaardde de bisschoppelijke waardigheid, na langen tegenstand
te hebben geboden. Hij was een man van een uitstekend
zedig gedrag en had den geest van voorzegging. Hij is in
verscheidene kerkvergaderingen tegenwoordig geweest. Na zijn
kerk met grooten ijver bestuurd te hebben, overleed hij 5
Aug. 863, op welken dag zijn gedachtenis gehouden wordt.
Zijn overblijfselen zijn naar Maagdenburg vervoerd.
Zie Molanns, Nat. 5 Jug.; C. Smet, Heil en roemw. personen,
D. I, bl. 458; van Gils, t. a. p., bl. 41; van Gils en Coppens,
t. a. p., bl. 82.

THEODERICUS I, broeder van Ba Iduinus II, bisschop
van Utrecht. Na diens dood begeerde sommigeu hem tot bisschop, doch anderen verbijden hunne keus op Arnol du s,
proost van Deventer. Na zijn overlijden, 8 April 1198, werd
hij door I n n o c e n t i u s III, als bisschop van Utrecht, bekrachtigd ; doch hij overleed nog hetzelfde jaar den Sden
Augustus, op zijn terugreis uit Rome naar zijn bisdom.
; van Gils, t. a. p., IA. 69 ; van Gils en
Zie Bat. S., T. I, p.
Coppens, t. a. p., bl. 134.
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THEODERICUS . II, graaf van Are, werd in 1198 bisschop van Utrecht. Hij bestuurde zijn kerk met voorzichtigen
ij rer, doch zijn bestuur werd door de aanvallen der graven
van Holland verontrust. In 1209 werd hij door W i 1 le m,
broeder van Dirk VII, graaf van Holland, bij Stavoren gevangen aenomen, doch door de Friesen wederom in vrijheid
gesteld. eHij, een oorlogzuchtig man, trok damp met een
magtig leger tegen Willem op, die door zijn broeder ondersteund werd, waarop een vredebond volgde. Hij deed
daarna een strooptogt op de Veluwe en veroverde Zutphen
en Deventer. Hij ondersteunde den graaf van Loon in diens
strijd tegen A d a, gravin van Holland. Men heeft van dezen
bisschop nog eenige verordeningen, die hij in 1209 aan zijn
geestelijkheid heeft 'voorgeschreven. Hij overleed in den aanyang van December 1212 te Deventer.
Zie Bat. S., T. I, p, 151-153; van Gils, t. a. p., bl. 69; van
Gils en Coppens, t. a. p., bl. 136.
THEODESINDE, dochter van den Frieschen koning 11 a db o u d, nam den christelijken godsdienst aan en huwde niet
lang daarna met Grimoal d, jongste echte zoon van P i p ij n
den Dikke.
Zie Fokke Sjoerds, Hist. Jaarb., D. I. bl. 359.
THEODESIUS, geboren te Tjummarum, was de 17de abt
van Lidlum. Hij overleed in het jaar 1369.
THEODORICUS A LEIDIS, een Egmonder mon nik, leefde
in de XIIde eeuw en vervaardigde korte grafschriften voor de
te Egmond ter aarde bestelde Hollandsche graven, plaatste
die boven hunne gfrafstc.den en overdekte ze met glaswerk,
om ze langer stand te doers houden.
Zie De Wind, Bibl. v. Ned. geschied., bl. 57.
THEODUINUS of Diet w inns, in 1 048 bisschop van
Luik, was uit het huis der hertogen van Beijeren gesproten.
Onder dezen kerkvoogd verkreeg de kerk van Luik van Karen keizer He a r i c u s IV de bevestiging van al hare bezittingen. Dezelfde keizer bekrachtigde in 1071 voor de kerk
van Luik den aankoop van het graafschap van Henegouwen,
welken bissehop Theo duin us met gravin Richild is had
aangegaan. Onder zijn bestuur kwam L e o IX naar Luik,
die bij zijn terugkeeren naar Rome door T h e o d u i n us werd
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vergezeld. Na zijne 27 jaar aan - het hoofd der bisdommen
gestaan te hebben, overleed hij den 23sten Junij 1075. Hij
werd te Huy, in den kerk van 0. L. V., die hij zeer begiftigd had, begraven.
Zie Miraei, DipL, T. I, p. 362; T. III, p. 15, 17; Cheat eauvillt, Gista, T. II, p. 13-15; van Gils en Oo pp e ns, t. a. p., M. 38.

THEOPHILE (D. L.) wordt door de gescniedschrijvers de
autheur genoemd van de Ilistoire des troubles et guerres civiles des Pays Bas. 1582. 8°. (zonder plaats of drukker).
Oorspronkelijk was dit werk echter door Ada mn He n riei
P e tr i reeds in 1576 in 4°. te Basel in 't Hoogduitsch uitgegeven, terwijl de Nederduitsche vertaler zich onder den
naam van Th eop hi 1 u s verbergt. Eerst in 1582 gaf gemelde
T h eo p hilus dit verhaal met een opdragt aan de staten en
stedelijke overheden der vereenigde gewesten in het Fransch
in het licht. In deze Fransche uitgave verzwijgt hii den naam
van Adam Hen r ci Petri. her en daar heeft hij dit werk
vermeerderd, en er aan het einde bijgevoegd, wat sedert
Lentemaand 1580 voorgevallen was tot op den 14den Februarij 1681. De Nederduitsche vertaling van T heop hi lus werd
in 1579 uitgegeven, en in [581 in Norwitz in 8°. herdrukt.
Misschien bevat deze uitgave reeds het vervolg, dat gezegd
wordt eerst in den Fransehen tekst van 1582 gevolgd te zijn;
-

Zie T e W at er, Verb. d. Edelen, D. IV, bl. 385; Pars, Naamrol,
bl. 270; Petrus Burmannus Sec. , Analecta Belgica, L. B.,
1772, II vol. 8°.; De Wind, Bibl. v. Ned. geschied., bl. 270, 562;
Nieuwenhuis; Cat. van v. Loon, 1759. n°. 1481. 8°.

THEUNIS (J.) schreef
Groote Lootsrnans Zeespiegel. Amst. 1660. fol.
Zie A bcoud e, bl. 63.
THEUNISSEN (JEAN BAPTISTE), majoor der artillerie bij
het leger in Ned. Indie. Hij was een man van een braaf,
vast, werkzaam en innemend karakter ; een man, die zoowel
in zijne bijzondere als openbare betrekkingen ieders achting
en genegenheid verdiende, die met de edelste eergierigheid
voor zijnen stand bezield, net vlugge en doordringende geestvermogens begaafd, zich geheel toewijdde aan 's lands dienst
en in bet bijzonder aan die van het wapen, waarbij hij met
zooveel roem diende. Geene gelegenheid, geen oogenblik tijds
liet hij ongebruikt voorbijgaan. Geene inspanning werd door
hem geschroomd om zijne eigene kundigheden te verrijken
en die zijner ondergeschikten, zoowel officieren als minderen,
op de doeltreffendste wijze aan te kweeken. Met onderscheiding heeft hij gediend in de onlusten op Banka, bij de Palembangsche expeditie van 1821 en in den Java-oorlog, in
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welken laatsten hij in 1826 de troepen in de Madion en in
1827 de artillerie te velde kommandeerde, van welke hij den
dienst en verhouding tot de mobiele kolonnen op eenen geregelden voet bragt. De luitenant-generaal, luitenant-gouverneur van Java, d e K o c k, die in persoon het leger te velde
.aanvoerde, vereerde hem met een onbeperkt vertrouwen, en
ongetwijfeld zoude hij, die alles in zich vereenigde wat strekken kan om langs den weg der eer tot hooge militaire en
politieke waardigheden op te klimmen, den lande nog vele
gewigtige diensten bewezen hebben, zoo slechts de krachten
zijns ligchaams aan de sterkte en werkdadigheid van zijnen
geest beantyroord hadden, dan dit was, helaas ! het geval
niet : hij overleed te Soerakarta, den 1 3den November 1827,
in den ouderdom van slechts 33 jaren, als majoor, kommandant
der artillerie te velde en ridder der militaire VVillemsorde van
de vierde klasse 1 ), kort na de volbrenging eener vermoeijende
inspectiereis over het tooneel van den oorlog, aan de gevolgen
eener reeds jaren aan zijne gezondheid geknaagd hebbende leverziekte. Diep betreurd door zijne aanverwanten en wapenbroeders 2 ).
Zie Militaire Spectator, D. X, 1842.

THEUNISZ (JAN)
schreef:
Brief aan de ,Broederen van Kamen-Jans-Volck in WaOrlant, ende op de Rijp, tot waerschouw. om haer niet te
laten verleyden, door Hans de Rys.
Een vraghe van N. Obbesz.: is de H. Schrift, of 't beschreven woordt, d. i. de zin die in de letteren vervatet is,
Gods woord niet ? N. Obbesz. antwoordt : ick, houde jae.
H. de Rys antwoordt : niet in de Schrift. Jan Theunisz.
vraeght: hoe H. de Rys zoo stout is. Gedr. om de broeders
tnede te dee/en, den 16 Juny 1627. fol.
Het Hansysche Mennute gheest-dryveren historic, ofte Sort
Verhael van de ghepretendeerde ghesichten, openbaeringhen
ends haer acten, by onze Wen voortkomende uit de leerinyhe
van een onbeschreven woordt van Bans de Rys. Ghedr. voor
Jan Theunisz. 1627.
Zie Naomi d. Doopsgez. Schrijv. bl. 108 ; Rogge, Gesch. d. Ned.
Bert; Kerk, bl. 58.

THIEBO UT (HENDRIK), zoon van C h ri s t i a a n en J ac o l) a H e r v e, ridder, heer van St. Aachtenkerke, in 1601
1) Bij koninklijk besluit van den 7den Mei 1822, No. 29, voor zijn
gedrag hij de l'alembangsche expeditie
2) Zijne weduwe, vrouwe C. G. Sch er p in gh, hertrouwde met
Jhr. J. C. R e ij n s t, later vice-president van den raad van Nederiandsch lndie. Zij overleed te Batavia den 13deu Januarij 1831.
.

te Middelburg geboren, werd in 1633 schepen en in 1634
burgemeester zijner geboortestad. In 1652 was hij hoofd deb
&die, die toen in Middelburg bestond ; de andere had A p o 11 on ins Vet h, broeder van den raadpensionaris, tot voorganger.
Thiebou t, het huis van Ora* toegedaan, wilde verande-ring in de wijze van aanstellen van stads-regenten invoeren,
hij moest het onderspit delven, en zijne pogingen hadden voor
hem afzetting, bedreiging van plundering en vlucht nit stad
en provintie tengevolge. In 1654 werd hij echter rentmeester
bewester Schelde, in 1662 op nieuw burgemeester. Hij overleed in 1668, na driemaal gehuwd te zijn geweest met Ma rci a van Gogh, Neeltje Peckius en Elisabeth Porrenonw.
Zie Wagenaar, V. H., D. XII, bl. 143; Scheltema, Staatk.

Nederl.

THIEL (GERARDUS VAN) of T hi lius werd den 17den Jan,
1646 toegestaan aan de k wartierschool (hij was toen
daat tot den H. dienst) voorlezingen te houden over de gewijde
historie of eenen ouden dichter. Vervolgens werd hij predikant
te Geffen en Nieuwland, waar hij in 1687 overleed.
Zie de Jongh, bl. 189, 431; Bon man, G. d. G. Hooges.,
D. V, bl. 114, 198.

THIEL (CoRNELis VAN), zoon van den vorige, te Harderwijk geboren, werd in 1655 aldaar buitengewoon hoogleeraar der praktische wijsbegeerte en in 1658 gewoon
hoogleeraar der redeneerkunde, natuur- en zedekunde. De cartesische wijsbegeerte, die hij voorstond, wikkelde hem in onaangename twisters met sommige zijner ambtgenooten, tot dat
de senaat ze opruimde.
Zie Bouman, t. a. p. (Reg.); Kobus en de Rivecourt,

THIEL (J. VAN), graveur, die in het laatst der 17de eeuw,
waarechtjnlijk in Friesland bloeide. Ma t hurin Gust et vers.
vaardigde een zeekaart, getiteld Nieuwe Wad- en Baitenkaart
der vaart van Amsterdam naar Hamburg, met de monden
van Weezer en Live, door J. van Thiel, in 2 bl. in P. gesneden.
Zie 1Vavorseher, D. IX, 1859, bl. 6; Kramm.

THIELT (TuomAs VAN), ook Thomas Th ielde n, T i•
I i u s, van T i 1 genoemd, werd omtrent 1534 te Mechelen
geboren. Hij behoorde tot een der oudste en aanzienlijkste
geslachten, dat vooral in de 16" eeuw en later in Brabant
bloeide. Na te Leuven zijne theologische studien voleindigd te hebben, werd hij pastoor te Oudenbosch en bleef
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hij die waardigheid bekleeden tot dat Philips II in
1564 hem tot abt der rijke abdij van St. Bernard, aan de
oever der Schelde, twee mijlen van Antwerpen, verhief 1 ).
Een man als van T h i e 1 t kon niet blind blijven voor den
jammerlijken toestand, waarin vaderland en kerk waren gedompeld. Met verontwaardiging zag 14 de grove ketenen smeden, waarin godsdienstige en burgerlijke vrijheid, welhaast
zouden geklonken worden, en hij vereenigde zich met Oranje,
Hoorn, Egmond en andere edelen, om het juk der overheersching of te schudden. Hij teekende het smeekschrift dat der
gouvernante werd aangeboden, en opende de poorten zijner
abdij voor de ontevredenen om met hem te raadplegen over
de middelen om dit edel doel te bereiken. Vooral sloot hij
zich aan Oranje, in wiens vertrouwen en vriendschap hij deelde,
en na ernstig onderzoek der Heilige schriften en der werken
van Luther, die toen Brabant overstroomden, voorgelicht door
de geleerde en godvruchtige mannen, die zich toen in Antwerpen ophielden, begon hij allengskens tot een andere godsdienstige overtuiging te komen, en ontsloot weldra zijne abdij
ook voor de bervormden, voor wie hij zelf spoedig als evangeliedienaar optrad, en toen de hertogin van Parma Antwerpen bezocht, ontnioette zij wagens vol met poorters der stad
en der omliggende streken, die zich naar St. Bernard spoedden, om daar den Prelaat te hooren prediken. Tot de komst
van Alva bleef zijn abdij het toevlugtsoord van alien, die de
hervorming waren toegedaan, en hij zelf predikte onverschrokken voor de talrijker en talrijker schare, dat Christus alleen de
weg, de waarheid en het leven, de eenige middelaar tusschen
God en menschen was. Maar naauwelijks had deze de bloedbanier te Brussel geplant, of van T i 1 verbrak openlijk de
banden die hem aan de It. C. kerk verbonden, verloochende
zijn priesterschap, legde mijter en staf neder, en r liever met
Gods yolk armoede willende lijden en in vrijheid naar zijn
concientie leven dan zich in weelde baden en onder den
dwang der alleen zaligmakende kerk zuchten, volgde hij het
voorbeeld van zijn vriend, den prins van Oranje, nam het
kruis op zijne schouders en vlood naar Duitschland." Daar
vervolgde hem de woede zijner- vijanden. Als een akidere Paulus moest hij van stad tot stad vlieden. Men wilde hem naar
kerker en schavot slepen en braakte de verfoeijelijkste lasteringen tegen hem uit, lasteringen die hij in een apologie tot
1 ) Deze abdij, in 1233 door Hen dr i k II, hertog van Brabant, gesticht, werd door diens opvolgers met voorregten en goederen begif-

tigd, zoodat zij in het midden der 16de eeuw een der rijkste en
magtigste abdijen der zuidelijke Nederlanden was, wier prelaten een
jaarlijks inkomen van f 60,000 (f 24,000 alleen voor hunne tafel) ge-

noten.
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zwijgen bragt. Geen veiligheid in Duitschland vindende, week
hij naar Holland, werd predikant te Haarlem, en toen hij
ook ago voor zijn vervolgers niet veilig was, wederom naar
Duitschland en vertoefde of te Wezel, het algemeene toevlugtsoord der vervolgde protestanten, of bij den Prins van Oranje,
dien hij in meer dan een opzigt kon dieneii; want hij was
niet alleen vroom en geleerd, maar schrander en bekwaam
en had grooten invloed, tot dat het uur der vrijheid had geslagen, den Briel, Dordrecht, Enkhuizen en vele andere steden
hare ketenen verbroken hadden. Toen keerde hij terug, en predikte hier en daar, nu in de steden dan ten platte lande, nu
in 't verborgen dan in 't openbaar, tot dat hij eindelijk in 1575
vast predikant te Delft en tevens 'sprinsen hofprediker werd.
Zulks belette hem echter niet ook elders, gelijk hij vroeger
te Gend, St. Truyen, in de nabijheid van Dordrecht gedaan
had, het Evangelie te verkondigen. Zoo predikte hij in 1578
buiten de vrijheid van Amsterdam, bij Sint Anthonisdijk,"
in hetzelfde jaar te Dordrecht, waar hij tevens lid der synode
was; van daar vertrok hij, door Willem I ontboden, naar
Antwerpen en vergezelde den prins als hofprediker naar Dendermonde en Gent, waar hij op den vast- en biddag, den
5den December 1578, op bevel van den magistraat gehouden,
in de Carmeliten kerk predikte. Zoo lang de prins daar vertoefde, kwam hij steeds onder het gehoor van van Ti 1. In
1579 volgde hij Oranje wederom naar Antwerpen, en daar
de prins zich ineerendeels in deze stad ophield, ontsloeg hem
de gemeente van Delft, en werd hij aldaar ir vast prediker
des Heiligen Evangelies." her (zegt een geschiedschrijver)
moet het hem tot zonderlinge blijdschap geweest zijn, vrij en
onverhinderd, onder bescherming der overheid, het Evangelicwoord openlijk te mogen prediken ; hier, in eene stad, uit
welke hij den rook der verbrand wordende geloofagetuigen
eertijds in zijne abdij kon zien opgaan, en in welke men hem,
elf jaren te voren, niet zoude nagelaten hebben te martelen
om de waarheden, die hij zoo onbeschroomd verkondigde,
ware hij de harden der bloedgierigen niet ontvloden." Hoe
innig hij aan Oranje gehecht was, blijkt uit zoo vele getuigenissen nopens beider opregte vriendschap, bleek vooral,
toen hij in 1582, op het gerucht van den moorddadigen aanval op 's prinsen leven, naar den gewonden vriend ijlde, hem
moed en troost toesprak, schoon hij zelf die zoo zeer behoefde,
en van het krankbed zich naar de zaamgeschoolde burgers
spoedde om de in naam van den geliefden vorst te bemoedigen.
Hoe dierbaar hem zijne gemeente was, welk een prijs de
regering op den invloedrijken, bezadigden en vredelievenden
evangelie-dienaar stelde, tuigt hare weigering om hem zelfs
voor weinige maanden aan Leiden te leen te geven.
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Die liefde was wederkeerig. Hij 'och kon niet besluiten
zijne gemeente te verlaten en den prins naar Zeeland te volgen, noch te vluchten, toen Parma. Antwerpen belegerde.
u_Hoewel zijne vrienden hem vermaanden, daar hij abt geweest was, en hem perijkel te verwachten stond, dat hij zich
in 't heimelijk houden en wegmaken zouden. Hij bleef nochthans, het yolk vermanende in de leer des Evangelies te volharden, gelijk hij zelf er in volhardde, zieh in de handen van
zijnen Heer bevelende." Eerst na de overgave der stad verliet hij haar en keerde naar Delft terug, waar hij op nieuw
beroepen werd.
Hier bleef hij volharden bij den grond der leere der waarheid, die naar de godzaligheid is, en was liever gewillig bij
deze leer te sterven dan weder te keeren tot de monnikkerij,
of tot een veel rijker abdij dan die van St. Bernard."
Kloekmoedig wederstond hij alle de pogingen, die de Jesuiten in het werk stelden, om hem van de Hervormde kerk
of te trekken. Te vergeefs werden hem de schoonste vooruitzigten gegeven en de hoogste awbten aangeboden, zoo hij tot
de kerk, die hij verlaten had, wederkeerde. Eergierig," zeide
hij„, ben ik niet, maar ijverig tot Godes eere en zielgierig."
Hij betoonde zich standvastig, onbewegelijk en overvloedig
in het werk des Heeren, totdat hij den I 3den Januarij 1590,
getroost en zaliglijk, in den Heere ontsliep. Hij werd in de
Groote kerk voor den preekstoel ter ruste gelegd. Een zijner
vrienden liet eenige latijnsche dichtregels op zijn grafzerk
houwen, waarvan de overzetting dus luidt:
n Ala een verdwaalde monnik en abt
eerde ik St. Bernard,
Maar ziet, Christus heeft mij tot
Zijnen dienstknecht gemaakt,
It Door VViens liefde ontvonkt,
terwijl ik getrouwelijk de schapen
weidde,
n Ik eindelijk, zalig door dit begrijp,
in 't graf ruste."
.

Zie Hooft, Nederl. Hist., B. IV, bl. 151, 164, 301, 497, 500, 536;
Grevinkhoven, Defens. cath., p. 345-377; deJong, (ends. Gesch.,
D. II, bl. 88, 89, 106, 110 ; J. v. Wezembeek, Staet der Religie,
131. 16, 31, 35, 36 ; Anew. Kronijk, bl. 86, 129-131, 139, 141, 142;
F 1. v. d. Ha e r, de Init. Tumult. Belg., p. 127 ; Hist. d. Martel., D.
I, f. 197; Bor, Nederl. Oorl., 4 B., fol. 316; Brandt, Hist. d. Ref.,
D. I, bl. 652 D. II, bl. 725-727; Tri gland, Kerk. Hist., D. III,
bl. 177. 1; Frisia nobilis, p. 154; Te Water, Ref. v. Gend, bl. 250
volgg. ; Aanh., bl. 62-87; Te Water, Verb. d. Edelen, D. III, bl.
333-338; Schotel, Evangeliepredikers, bl. 76; Soermans, Kerk.
Letter'. Maands.,
Reg.; Kobus en de Rivecourt; Verwoert;
1847, bl. 53.
THIENEN (Mr. ADRIAAN VAN), in 1623 to Leiden gebo-
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ren, werd aldaar in 1654 buitengewoon en in 1655 gewoon
hoogleeraar in de regten. In 1667 werd hem ook bet onderwijs in het staats- en volkenregt opgedragen. Hij overleed 5
September 1669 en vond een lofredenaar in Hey dan us.
Zijn portret bestaat.
Zie Soermans, Acad. Req., bl. 50; Muller, Cat. v. portr. ; Siegenbeek, Gesch. d. L. Hooges. (Reg.).

THIENEN (JACQUES VAN), arehitekt, bloeide in den aanyang der . 15de eeuw, en arbeidde aan den bouw van het stadhuis te Brussel.
THIENEN (RENTER VAN), metaalgieter, bloeHe van 14701509 te Brussel en werd door Margaretha van Ooster ij k aangemdedi9-d. Hij is vervaardiger van verseheiden ge.

goten werken, die de monnwenten aldaar versieren, o. a. van
die der oude abdij van Kouclen berg. Ook wit men dat het
grafmonurnent der Heeren van Ravensteyn in de oude kerk
der Dominikanen te Brussel zijn werk is. Hij heeft de schoone
koperen kroon-kandelaars gegoten in de kerk van Leau bij
St. Truyen.
Zie le Comte de Laborde, Les Ducs de Bourgogne, P. II, T.
II; Introd., p. XLII; Piot, Revue Univ. des Arts, T. 1, p. 281; A.
Schaepkens, L'art ancien. pl., XXV; Kramm.
.

THIENNES (JACOB VAN), heer van Castres en Claarhout
en Groot-Baljuw vane Vlaanderen, woonde in 1532 met M.
Schenk bet beleg bij van 't blokhuis te Workum, als kapitein van Holland. Toen de stadhouder, de graaf van H o o gstr ate n, te kennen gaf, dat bij de belangen des lands beter
zou kunnen behartigen aan het hof der landvoogden, dan
door zijn verblijf in Holland, stelde men den heer van Castres
tot onder-stadhouder aan, terwijI men hem, die zich bij 't
yolk gehaat had gemaakt, in 1528 onbekwaam rekende om
de betrekking van kapitein te vervullen. De graaf van Re nn e n b e r g werd in zijne plaats gesteld. Hij was gehuwd met
Elizabeth van Arkel, vrouwe van Heukelom (gel). in
1535, gest. in 1617), doch overleed kinderloos in 1534. Zijne
weduwe hertrouwde, na dispensatie van den pans, met zijn
broeder Thom a s, gouverneur van Bourbon, die tevens zijne
heerlijkheden erfde. Zijne nakomelingen schreveu zich later v a n
Thienen.
,

Zie v. Leenwen, Bat. ill. bl. 1388; Scheltema, Staatk. Nederl.;
Kobus en de Rivecourt.
,

THIER (BAREND HENDRTK), in 1751 te Lundinghausen, in
het Munstersche, geboren, kwam als glazemakersgezel te Amsterdam, begon uit neiging voor de kunst te teekenen en
te schilderen, en na verkregen bekwaamheden, bloemen en
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vruchten en vervolgens landschappen te malen. Achtereenvolgende woonde hij in verschillende steden, doch vestigde zich
eindelijk te Leiden, waar hij in 1814 overleed. Er bestaan
vele teekeningen van hem met de pen in 0. I. fiat, die,
schoon niet kwaad van omtrek, toch stijf en zwak zijn. Hij
copieerde zeer bedriegelijk, o. a. naar Po t t e r. Ook etste hij
eenige landschappen met beelden.
THIERENS (A. L.), Med. Dr., schreef eene
crysipelate. L. B. 1790.

med. de

Zie Holtrop, 1. c. p. 351.
THIERENS (JOHANNES ADRIANUS), was predikant te Deventer, Delft (1734), waar hij in 1746 overleed.
Men schrijft hem toe :
Noodige voorkennis der gerneente tot de oefening van den
kerkelijken ban. Delft, 1731.
Belijdenis des geloofs met een voorberigt en schets der geloofsbelfjdenis. Delft, 1741. 8°.
Zie Brans, Beg., bl. 34; v. Doorninck, Anon. en Pseud., n. 5793;
Bibl. J. W. te W ater, N. 899; Arrenberg, bl. 507.
THIL (Mr. ADRIAAN VAN), reizend tooncelspeler, beboorende tot de troep van J. van R e n d o r p. Hij vervaardigde
kleine stukjes naar den smaak van dien tijd, o. a. Arlequin
la Toilette. lisp., uitgegeven door N ulla Q u i e s. Leijd.,
1719.

a.

Zie Witsen Geijsbeek, B. A. C. Woordenb., D. V, bl. 402; Cal.
d. M. v. N. L., D. I, 6, bl. 202 ; Verwoert.

THILENUS (JoHA.NNEs), predikant te Koudekerk (1652),
Goes (1655), Middelburg (1666), gestorven in 1692.
Hij schreef
Schat der princen, vertoont in een predicatie gedaan in tegenw. van den Prince van Orangien. 15 08.
Zie Rogge, Bibl. v. Contra-rem. schrijv.,

bl. 177.

THILEN1US (M. G.), Med. Dr., gal in 't licht.
Beschrijving van het Fachinger rnineraalwater en deszelfs
heilzame werkingen. 's Hage, 17 91.
Als boven Beschrijv. enz., benevens verhandeling over de
gemakkelijke en min kostbare samenstelling van het loogzoutiy
luchtzuurwater (aqua mephitica alcatina), door middel van het
Fachingerwater van A. van Stipriaan Luiscius. Amst, 1800.
Zie Holtrop.
THILT (Mr. JOHAN VAN), was burgemeester van Haarlem,
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hoogheemraad van Rijnland, van 1662-1679, toen hij in
Nov. overleed en curator der Leidsche Hoogeschool.
Zie Siegenbeek, gesch. d. L. H., D. I, bl. 186; D. II, bl. 85.
THIM (CoRNEms), in 1755 te Rotterdam geboren, vormde
zich zelve door reeds in de jaren zijner kindsheid zich met het
afteekenen van allerlei vaartuigen bezig te houden. Ofschoon
hij verscheidene jaren in den krijgsdienst doorbragt (hij was
kapitein), vervaardigde hij echter een aanzieniijk getai teekeningen van stroom- en zeegezigten met 0. I. inkt en sapverw, doorgaans wel geordonneerd en naauwkeurig van omtrek,
door slecht van uitvoering. Hij huwde Cat harin a Schoon
en overleed 1 Nov. 1813, in den ouderdom van 58 jaren.
Zie Immerzeel; Kramm.

THIN (FLoRis), secretaris der statens van Utrecht, volgens
Bon d a m, een man van een grondige regtskunde, en een
groot voorstander der vrijheden van zijn vaderland, dat hij
voornamelijk betoonde, toen hij Utrecht door A 1 v a, wegens
majesteitsschennis, schuldig verklaard, en van alle voorregten
e n vrijh( den beroofd, stoutmoedig durfde verdedigen. In 1577
(hij was toen advocaat der staten van Utrecht) naar Brussel
gezonden, hielp hij de Unie teekenen, stond aldaar de belangen van zijn gewest ijverig voor en bevorderde, door nuttige
maatregelen, de bevrijding zijner stad van het geweld der
Spaansche krijgsknechten. Toen de noordelijke gewesten zich,
bij de Unie van Utrecht, mede vereenigen zouden, was F 1 oris Thin een der manners, die dit gewigtig staatswerk met
kracht hielpen doorzetten. Gedurende de onlusten, die onder
het bestuur van Le ice s t e r ontstonden, verzettende hij zich
tegen den hertog, waarvan het gevolg was, dat hem de stad
ontzegd werd. Na het vertrek van Leices te r, werd hij in
het rustige bezit zijner bediening hersteld en bleef deze waarnemen tot zijn dood in 1590.
Zie Scheltema, Staatk. Ned.; J. C. de Jonge, Unie van Brussel,
bl. 152, 153; Bor; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Wagenaar, V. R., D. VI, bl. 315; D. VII, bl. 148, 160, 167; D. VIII,
bl. 169,177; Bondam, Onuitg. stukken, D. I, bl. 53; Utrechts Placaatb.,
b1.186, N. 5; Groen van Prinst erer, Archives (le Serie), T. V,
p. 596, VI, p. 615.

THOLEN (JA.cosus PIERSON), een man, wiens geleerdheid,
rondborstigheid en onkrenkbare eerlijkheid door velen werden
geroemd, die wel is waar !Ana niets in druk heeft nagelaten,
doch des te nicer in de harten zijner talrijke leerlingen, werd
den 20 8ten September van het Saar 1764 te Leeuwarden geboren. Hoewel hem als twaalljarigen knaap door den dood
beide ouclers werden ontrukt, scheen dit Been beletsel voor
den jongeu Thole n, om met ijver de latijnsche school zijner
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geboortestad te betoeken en zich daar toe te leggen op de
beginselen van die wetenschappen, waarin hij later wel . niet
zou uitblinken, doch die hij ten zeerste noodig had om op
de lijst der Franeker studenten te worden ingeschreven. In
1781 zijnen wensch vervuld ziende, vertrok hij in hetzelfde
jaar naar Franeker, waar hij tot 1786 bleef en de lessen
bijwoonde van hoogleeraren Schroeder, van Swinde n,
Ca nnegieter en meer anderen. her beoefende hij, behalve
wiskunde en wijsbegeerte, de Grieksche, Romeinsche en Oostersche talen,.' verdedigde onder van Swinden eenige Theses
Philosophicae, 'en legde zich ook nog, ter wille zijner bloedverwanten, op de rechtsgeleerdheid toe, waarin hij in laatstgenoemd jaar tot doctor werd bevorderd .. De groote liefde
echter, die hij hail voor wis- en natuurkunde, deden hem
zijn geliefden leermeester van Swinden n3ar Amsterdam
volgen, one daar, gesteund door de vriendschap en orngang
met den beroemden Pieter N i c u w I a n d, zich verder in die
geliefkoOsde vakken te oefenen, en zich tevens door het onderrigt van W ij ttenbach meer en meer in de letterkunde
te bekwamen. Het gevolg hiervan was, dat hij in 1788 door
Frieslands Hoogeschool tot lector in de wis- en vestingbouw,
kunde werd benoemd. Met ijver en roem en toch met eenvoud en nederigheid nam hij deze betrekking waar, en zag
zijn jaarwedde, als welverdiende belooning voor zijn streven,
kort daarop verhoogd en zich twee jaren later met den titel,
A. L. M. et philos. doctor, vereerd. In 1797, ter gelegenheid
van de nieuwe inrigting der akademie, werd hij tot gewoon
hoogleeraar in de wis-, vestingbouw- en aardrijkskunde aangesteld. Daarop hield hij eene redevoering : Over den iuvloed
,van, de beoefening der wijsbegeerte op de menschelijke maatschappy en onze verstandelyke vermogens, en in 1808 bij het
neerleggen van het rectoraat, eene: De vero Philosophiae studio.
Diep trof hem de vernietiging der Franeker akademie in
1811, doch hare hersteiling in 1814, nam, zoo niet geheel,
dan toch ten deele, de gevolgen dier vernietiging weg, toen
hij na de vurig begeerde omwenteling en de verdrijving der
gehate Franschen, het hoogleeraarschap in de bespiegelende
en natuurlijke wijsbegeerte en in de wiskunde volgaarne op
zich nam. En niet alleen stolid hij gedurende zoo vele jaren
ale leeraar zijne leerlingen steeds gui en vriendelijk met raad
en onderwijs ter zijne ; ook in andere betrekkingen gaf bij
menigmaal blijken van zijn kennis en menschlievend karakter.
Hij was lid van den municipalen raad te Franeker, van de
commissie tot regeling van maten en gewigten te Leeuwarden,
en sedert 1805 lid der Provinciale Staten. Voorts werd hij
waardig gekeurd onderzoek te doen mar de kennis der k weekelingen van 's lands artillerieschool te Amersfoort en tot
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Correspondent benoemd van de 1 0te klasso van het kOninklijk
Instituut en van dat der blinden te Amsterdam.
Hij overleed te Franeker den 20den September 1824..
Vohs-ens mededeeling van een zijner leerlingen 1 ) was T hole n gewoon de theorie der elementaire en hoogere algebra,
benevens hare toepassing op de meetkunde, aan zijne toehoorders te dicteren en overigens de leerboeken van den hoogleeraar J. H. van Swinden tot leiddraad te gebruiken,
die hij op eene eenvoudige en bevattelijke wijze wist te verr
klaren, en d6,6,r, waar bet noodig was, met bewijzen ophelderde. Voor de differentiaai- en integraal-rekening, maakte
hij gebruik van het nu verouderde leerboek van J. A. F a s,
welk werk thans (1872) door vele andere meer doeltreffende
bandleidingen vervangen is. Ook het landmeten werd door hem
niet vergeten, daar hij jaarlijks op vastgestelde dagen daarin
praklisch onderwijs gaf op het buiten Franeker gelegen terrein,
welke oefeningen docrgaans voor de jeugdige studenten eene
aangename afwisseling, en hen menig prettig uur bezorgde.
Zie Konst- en Letterbode, 1824, I, bl. 209; Kobus en de Rivecourt, Blographisch Llandwoordenboek ; Eekhoff, cktt. d. Bibi. v.
Leeuw bl 129.

THOLEN (Mr. NICOLAES), in 1725 te Leeuwarden geboren,
werd in 1748 advokaat en in 1754 klerk ter land seerstarie van het Collegie der Edel Mogend. Heeren Staten van
Vriesland. Hij was beoefenaar .der geschied- en oudheidkunde
in 1770 tot lid der Maats. v. Ned. letterk. benoemd, doch
overleed eenige maanden na zijne benoeming (1770).
Hij gaf in het licht :
Register van verbonden, Zoenen, Accoorden, Privilegien, Handvesten, Ordonnantien, Edicten enz. zullende dienen tot d'uitgave van een Groot Flacaat- en Charterboek van Friesland,
tot 1748. Leeuw., 1765. 8G.
Zie Gedenkb. bl. 57; Eekh off, Cat. d. Bibl. v. Leeuw., bl, 80, 90.

THOMAES (DomiNicKE JAN), beeldhouwer te Oudenaarpen, in de tweede helft der XVde eeuw.
Zie Kramm.

THOMAS A KEMPIS. Zie KEMPIS (THOMAS A).
THOMAS (JAN) komt in 1457, doch in 1471 niet meer
vcor in de registers van St. Lucas te Antwerpen.
Zie Kramm.
THOMAS (MEERTEN) te Colijnplaat geboren, was een voornaam landmeter. Hij versterkte van 1521-36 de stad Breda,
volgens z ►jn plan, met aarde wallen.

Zie Verwoert.
I) De oud luitenant-kolonel Ingr. S. F. Klijnsma.
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THOMAS THOMASSONE, kunstschilder te Antwerpen,
werd in 1510 lid van het St. Lucasgild, en was van 1529-..
1534 Deken.
Zie Kramm.

THOMAS THOMASZOON, teekenaar en graveur, bloeide
in de tweede helft der 16de eeuw, waarschijnlijk te Haarlem.
Met Johannis a Dock k u in vervaardigde hij de Grondconterfeytinghe der stad Haarlem. anno 1578.
Zie Kramm.

THOMASSEN A THUESSINK (EVERT JAN), zoon van
Mr. David Thom. a Thuessink, burgemeester te Zwolle,
zag den Eden Augustus 1762 het levenslicht. Hij genoot in
zijn jeugd het onderwijs van den rector A bre s c h, en toen
hij, 12 jaren oud, reeds den cursus gemaakt had en de universiteit kon bezoeken, vertrouwden hem zijne ouders ter
verdere opleiding aan den rector Schultz e, te Oldenzaal.
Aan de Geldersche hoogeschool beoefende hij de wijsbegeerte en geneeskunde, en verwierf in de eerstgenoemde, den
21 sten J un i4j 1782 den doctoralen graad, na het verdedigen
van een Tentamen philos. de analogia cognoscendi praesidio
(Harderw., 1782). Nog in hetzelfde jaar werd de twintigjarigen jongeling tot hoogleeraar in de philosophie te Franeker
benoemd. Liever echter dan zoo vroegtijdig den katheder te
beklimmen, Wilde hij onder . van Geun s en Fors ten de
geneeskunde beoefenen. In 1783 vertrok hij naar Leiden, waar
hij in 1785 tot Med. Dr. gepromoveerd, werd na de verdediging eener Disc. de opli in syphilide usu, observatis probato. Intusschen had hij ook op eene reis naar Parijs, Londen
en Edinburg, in groote hospitalen zoowel als door den omgamg met mannen als Cullen, Black en Monro in 1784
een schat van kennis verworven, welke hem als arts, eerst te
Zwolle, daarna te 's Hage, een drukke praktijk bezorgde.
Daarbij vestigde zich zijn wetenschappelijke naam, toen hij
de resultaten door Engelsche geleerden verkregen, in onze
moedertaal bekend maakte. Vruchteloos werd hem de leerstoel van G e u n s te Harderwijk aangeboden, doch hij aanvaarde dien van Groningen, na den dood van V e r s c h u i r.
Den 268ten November 1794 hield hij zijn intreerede als hoogleeraar in de geneeskunde, sprekende de nonnullis praesertim
medicinae practicae, locis ulterius etaborandis et perflciendis
(Gron., 1794). Thuessink heeft zich groote verdiensten
verworven, vooral op het praktisch gebied der geneeskundige
wetenschappen; in bet bijzonder betroffen zijne waarnemingen
die ziekten, welke ligt gevaar loopen epidemisch te worden,
of dit werkelijk gedurende zijne loopbaan zijn geweest, zoo
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als de roodvonk, mazelen, gele koorts, cholera, kinderpokken
en de tnsschenpoozende koortsen, aan welke het jaar 1826
eene zoo droevige herinnering heeft nagelaten. Over at deze
ziekten ontmoet men belangrijke verhandelingen van dezen
hoogleeraar. Sommigen werden in het Duitsch vertaald en
droegen alzoo zijn naam door het geleerde buitenland. Menigvuldige blijken van hoogachting vielen hem ten deel, zoowel van de zijde der hooge, als van die der stedelijke en
provinciale regeering. De laatste ondersteunde o. a. zijn pogingen tot oprigting van een academisch ziekehuis, zoodat
deze hoogst nuttige inrigting, waaraan hij als Prof. med. clinicae verbonden wend, in het najaar van 1797 kon geopend
worden. Belangrijk voor hare geschiedenis zijn de waarnemingen omtrent de ziekten van 1797-1805 onder zijn oog
aldaar behandeld, welke hij in afzonderlijke stukjes heeft bekend gemaakt.
In 1798 hield hij bij de overdragt van het rectoraat de
redevoering de eo, quod Medicus in arte facienda imprimis
agat (Gron., 1798), in 1810, bij dezelfde gelegenheid, de ancipite medicorutu Tama, huiusque rei rationibus iniquis ac
medicis in hanc rem adhibendis. In 1831 verkreeg hij een
eervolle rust, den 3den Junij 1832 overleed hij, bij zijne
vrouw Adriana Catharina de Blanche, dochter van W.
S. de Blanch e, Fransch predikant te Kampen, geen kinderen nalatende.
Hij was lid van verschillende binnen- en buitenlandsche
genootschappen, als ook van de eerste klasse von het Kon.
Ned. Institnut en ridder van den Nederlandsche leeuw.
Zie Prog. inaug. ; de Rectorate Grade van Prof. S. Stratingh, in
Ann. 1831-1831, waar een uitgebreide lijst zijner geschriften, die ook
voorkomt bij Holtrop, 1. c. p. 351; Bouman, Gesch. d. Geld. Booges., D. II, bl. 424; Scheltema, Geschied- en Lett erk. Mengelw.,
2, 15-20; Gedenkboek van Gron., bl. 104, 105; Nieuwenhuis, Kobus en de Rivecourt.; Verwoert; Muller, Cat. v. Portr.,

THOMBERGEN (HERBormus). Zie TUMBERGEN (HERBOLDITS).
THOOLEN (CLAES) schreef:
H. Avondntaalsgedagten, bestaande in verscheide Meditathn, zoo voor als na het H. .dvondmaal. Leeuw., 1745. 8".
Zie Arrenberg, bl. 507.

THOPAS (J.), door Kram rii een "volkomen meester" ge.
noemd, bloeide waarschijnlijk te Haarlem in de tweede helft
der 17de eeuw. Men kent echter alleen van hem het portret
van Mr. Noach Smaltius, Chirurgijn en operateur der dad
Haarlem, .dct, 39. J. Suyderhoef sculpt,. 1668. J. Thopa.3
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pinx. fol. Op de verkooping van J. Kleinenber g, Leiden,
komen van hem voor 6 stuks portretten, geteekend met zwart
krijt en 0. I. inkt.
Zie Kramm.
THUILLIERS (JEAN), waarschijnlijk leerling van Jan van
der H e ij de n te Amsterdam, schilderde door zigtkundige
onderwerpen, in den trant van zijn meester. Zijn overlijden
is niet bekend.
Zie Kramm.
THULDEN (THEODORUS VAN). Zie TULDEN (THEODORUS
YAN).
THUNBERG (KAREL PETER), werd 11 Nov. 1743 te Jonkoping in Zweden geboren en was de zoon van eenen burger
Bier stad, studeerde van 1761 te Upsal, onder den grooten
Lin n e, wiens lieveling hij werd, en na tot doctor in de
geneeskunde bevorderd te zijn, begat hij zich als zoodanig
in dienst der Nederlandsche Oost-Indische kompagnie. In
1772 naar de Kaap gezonden, doorreisde hij drie jaren lang
de binnenlanden van Zuid-Afrika en ging in 1775 naar Batavia, vanwaar hij als ge?antschapsarts de naar den keizer
van Japan gezondene ambassade vergezelde..Uit Japan teruggekeerd, bezocht hij in 1777 Ceylon, en keerde in 1778 andermaal naar de Kaap de Goede .Hoop, waarna hij de reize
buiswaarts aanvaardde. In Zweden aangekomen, schonk hij
zijne rijke verzameling van natuurlijke zeldzaamheden aan de
universiteit te T3 psal bij welke hij terstond als buitengewoon,
en later als gewoon hoogleeraar in de kruidkunde werd aangesteld. Op zijnen wensch schonk koning Gus t a,a f III den
ouden koningstuin tot eenen hortus botanicus aan de hoogeschool, en deed er een prachtig tot orangerie en museum
bestemd gebouw oprigten, dat den 20sten Mei 1807, den
honderdsten verjaardag van Linn g's geboorte, door T h u nberg plegtig werd ingewijd. Na een meer dan 50jarigen
diensttijd als hoogleeraar en een nuttig en veel bewogen Leven, is hij den bsten Aug. 1828, dus in den ouderdom van
85 jaren, op zijn landgoed lunaberg, bij Upsal, overleden.
Hij was lid van vele geleerde genootschappen, ook geassocieerde der Eerste Klasse van het Kon. Ned. inst-ituut, maar
had alle aanbiedingen, om In buitenlaudsche dienst over te
gaan, telkens van ae hand gewezen.
Men heeft verscheidene werken van hem, tot de Japansche
en Afrikaansche plantenkunde en de Zweedsche natuurlijke
historie betrekkelijk. Hij; Tit zing l i en Kaemp fer (wet
het hoogat verdienstelijke opperhoofd van de Hollandsche fac.,
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torij op Desima, den .Heed, H. Do e f f) 'zijn de eenigen die
echte en omstandige berigten omtrent Japan geleverd'ibeb.
'
ben. De Heer von S i e b o I d, .die voor Nederlandsche rekening gereisd heeft, heeft voor T h a nb e r g en .zijnen voorganger Ka em p fe r, op het eiland. Desima, een gedenkteeken
doen oprigten, en zijne landslieden aan de Upsaler universiteit hebben, tot vereering zijnen nagedachtenis, eene medailie
met zijne beeldtenis doen slaan.
Zie ..eilgerneen noodwendig woordenboek der- zamenleving.

Amst., 1862:

THUYNEN (THEopouts NTAN)• werd te Leeuwarden geboren, studeerde te Franeker in de godgeleerdheid, waarin hij,
na het verdedigen eener Dissertatio de foedere sinaitico, den
doctorgraad verkreeg, waarna hij in 1705 te Dronrijp beroepen
werd. In 1719 verwisselde hij deze standplaats met Dokkurn.
Zijn Korte uitlegging van het Gereformeerd geloof gaf aanleiding tot een hevig geschil. Hij bek laagde het namelijk
dat ook bij de kerken het (gelijk hij. het noemde) sociniaansche en remonstrantsche begrip heerschte, dat het
wezen des geloorS bestond in een vertrouwen, dat er in
Christus uit genade voor den zondaar te zoeken, te vinden
en te verkrijgen is, terwip, volgens hem, het geloof, bestond
in een dadelijke omhelzen van Jezus, onzen Heiland, bij wien
men als zondaar zijn toevIngt had genomen. Hij vond krachtige tegenspraak bij den hoogleeraar Driesse n, vroeger in
zijn Saulus bekeert, nicer opzettelijk in het Zaligmakend geloof tegen de verbastering van het Gereformeerd geloof, en
in
andere gescbriften, waartegen van T h uyne n de pen opnam,
o, a. in Rorte uitlegging van ,het Gereformeerd geloof, ver-,
dedtgd tegen .4. Driessen, eene nader bevesliging of verdediging der korte uitlegging van het Geref. geloof, briefswijze voorgesteld aan den Beer A. D. 1722.
Ook de hoogleeraar J. A. Lam p e trad tegen hem in het
strijdperk, in eene akademische verhandeling, en van, T h u yn e n verdedigde zich ook tegen hem in Korte uitlegging ,van.
het Geref. geloof, verdedigd tegen eenige iikademurlhe verhandelingen enz. 1723.
Met peen winder ijver bestreden hem de predikanten
Swarte en J. Breuk e land, als ook de student P. de
H a a s, van welken hij alleen den eerste beantwoordde in
zijne Korte uitlegging van het Geri f. geloof, verdeaigd tegen
Swarte, en , bekende vervolgens dat hij te verre was gegaan. Behalye deze twistschriften en een Brief can den
Heere betrejende de aanrnerkingen welke A. Driessen tegen
de verklaring enz. heeft uitgegeven, gaf hij nog in het licht :
B(.4.•
Rekeningen der tvden van de Sondvtoed tot aan de
bylonische gevungenis. Amst., 1719. 4°.
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Van zijn werkje Over het geloof, verscheen in 1745 aldaar
de 5d8 druk.
Hij overleed den Eden September 1742, in den ouderdom
van 64 jaren. Zijn zoon Val er i u s was Med. Dr. en vroedsman te Dokkum.
Zie Columba en D r e a s, Naawl. d. Predd. te Dokkum, bl. 81;
G r e y d a n u s, Naaml. d. Predd. onder de classis van Franeker, bl. 14;
Yp ey, Gesch. d. Chr. kerk in de 18de eeuw, D. VII, bl. 302 ; Ypey
en Dermont, Gesch, d. fiery. kerk, D. III, bl. 218; Arrenberg,
Naamr., bl. 507.

THUYNEN (WATZE VAN), lijfinedicus van den prins van
Oranje en chirurgijn-generaal van alle troepen, staande op
de Friesche repartitie, die een zoon was van Douwe Watze
van T h u y n e n te Leeuwarden. Genoemde Wa tz e was gehuwd met Uilkgen Riedsma, dochter van Dirk Riedsm a, vroedsjnan van Leeuwarden. Hun zoon was Theodor u s,
predikant te Dokkum.
.Zie Bz. 1742, bl. 468.
THYBAUT of TIBAUT (PIETEE JANSZ.), ten jare 1628
drukker te Amsterdam, gaf eene door hem vervaardigde kaart
van dmstellandt en der Gestichte, naar die door zijn zwager,
Ja n B e n n i n c k, raad in het Hof van Holland, gemaakt, in
het licht.
Zie Wag enaar, Amsterd., D. I, bl. 235 (fol.); Kramm.

THYE (Jonkheer ABRAHAM DE) had den ouderdom van 26
jaren bereikt, toen hij den laude reeds gewigtige diensten
bewees, bij 't beleg van 's Hertogenbosch door Frederik
Hen dri k. Hij bezat het vertrouw en van dezen vorst in
hooge 'mate en werd door hem bij het vermoeden van eeu
aanslag op Grave, als ingenieur derwaarts gezonden. In 1634
stond hij hem met een vleijenden brief aan den landgraaf
van Hessen af, die hem tot het versterken der stad Hamm
gebruikte, dat hij tot groote voldoening van zijn meester volbragt. Niet lang bleef hij echter in dienst, want in 1645
benoemde hem Frederik Hendrik tot luitenant-kolonel
en bevelhebber der artillerie, in welke betrekking hij den
7den December van dat jaar te 's Hage overleed.
Hij ligt in de groote kerk aldaar begraven. Hij hu w de
Anna de Schilder, dochter van Mr. P. de Schilder,
be windhebber 0.-I. Compagnie. Uit dit huwelijk zijn kinderen
gesproten, waarvan nog afstammelingen bestaan.
Zie lev. v. Fred. Hendrik, bl. ; Kobus en de Rivecourt.'

THYEBAERT (FRANcoIs Baron van) etste als kunstliefhebber eenige prenten in bet laatst der 18de eeuw.
Zit) Kramm.
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THYEHANisTES (Jonkheer WILLEM HENDRIK VAN), gebna,
ren17Jauij4,HervnEmplMwijk,zon
van Mr. Johan Abraham van Thyehannes, Heer van
Empel en Meerwijk, lid van Gecommitteerde Raden van
Holland, schepen en raad der stad Gorinchem, en van An n e
Christina van Barnevelt, was in 1814, lid der vergadering van notabelen te Amsterdam, tot het vaststellen der
grondwet en de inhuldiging van den souvereinen vorst; daarni
burgemeester (later wethouder) der stad 's Bosch, lid der
provinciale staten van Noord-Brabant, ridder der orde van
den Nederlandschen leeuw. Na door koning Willem I,
in den Nederlandschen adel opgenomen te zijn, was hij ook
lid van de ridderschap der genoemde provincie. Zijn grootvader Johan Willem Hannes van Empel en Meerw ij k, stamde of van Co r s of C hristiaan Hannes, grootburgev en hoofdman der burgerij van Wesel, die op den
loon Novem er 1579 van burgemeester en schepenen diet
stad, met een zilveren beker wend beschonken, wegens de
diensten door hem tijdens de hervorming bewezen (zie Bien
beker vermeld blz. 9 van den Catalogue der Utrechtsche tentoonstelling 1857); terwij1 hij door zijn huwelijk met Johanna Benjamina van Thye, dochter van Abraham
van Thy e van Opmeer, den naam en bet wapen van
dat oud adelijk Overijsselsch geslacht, bij familieverdrag op
zijn' oudsten zoon, overbragt.
Jonkheer Willem Hendrik van Thyebannes, die op
den 19 den Augustus 1849, op den huize Meerwijk bij 's Bosch
overleed, huwde 6 April 1796 Lo u is e Gertrud g,0a r °line van Rap p a r d, geboren 6 October 1170, oierleden
24 December 1844, zuster van wijlen Jonkheer Mr. H. A.
ridder v an Rapp ar d, later te vermelden; uit Welk huwelijk onderscheiden kinderen sproten.
Part. berigt.
THYMO (PETRus A). In de Nouvelles Archives van R e iffe n b erg, vol. V, p. 450, N°. 6, komt onder de aangekondigde werken voor:
Petri a Thyme, vulgo van der Heyde?, Historia Brabantive diplomatica. Edidit F. A. Baro ab .Reiffenberg.
Brux:,
1830. 8°.
De gebeurtenissen van dat jaar schijnen echter de " -werke=
lijke uitgave verhinderd te hebben.

Zie Messager des Sciences et Arts,
Gesch., bl. 618; Verwoert.

1833, p. 312 De Wind, Bibl. v.

THYNEN (MEYNERS MANNES VAR), onderwijzer der jeugd

te

Koevorden, een voornaam wis-- en vestingbou wkundige.

8
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nij de nadering der Munstersche troepen, verliet hij die stad
den 4den September 1672, vestigde zich te Groningen, bewerkte aldaar de middelen van Koevorden te heroveren, die
den overate Ra benhaupt medegedeeld en door dezen opgevolgd zijnde, het hernemen dier vesting, den 29 8ten Dec.
1672, tengevolge hadden. Hij ontving tot belooning van de
Staten van Groningen een gouden medaille, waarop de aanval
was afgebeeld. De Raad van State schonk hem een zilveren
beker, en stelde hem tot kommies van 's lands magazijnen
aan. Hij overleed den 17den Februarij 1707.
Zie Sch eltem a, Mengelw., D. II, bl. 54; Drents. Yolks-Alm., 1837,
bl. 43; 1839, bl. 211; Verwoert.

THYS (GIJSBRECHT). Zie TYS.
THYSEBAERT (AUG. N. P. Baron van), kunstliefhebber,
etste in 't koper o. a. zijn eigen portret, naar L e Gros, en
een bergachtig landschap.
Zie Kramm.

THYSIUS(ANToNius), zoon van C h r i s to p he 1 T h y s en
Martha Gi 11 e s, werd den 9den Augustus 1565 te Antwerpen geboren, begon zijne studien te Lier, doch toen
er Spaansch garnizoen in werd gelegd , vertrok hij naar
Dendermonde, vanwaar hij zich naar Antwerpen begat waar
hij ze onder Bona v e n t u r a Vu 1 c a n i u s, rector der Calvinistische school aldaar, voortzette. in 1580 volgde T h y sins
Vulcanius naar Leiden, waar deze tot hoogleeraar in de
Grieksche taal was beroefien en studeerde onder hem, Ju st us Lipsius, Rodolphus Snellius en Johannes Dru.
Na eenige lessen van Lambert Danaeu s in de
godgeleerdheid ontvangen te hebben, ging hij, bij diens vertrek naar Gend, op raad van zijnen bloedverwant Johannes
Bollius, en van Jeremias Bastingius, naar Neustatt.
Door de pest uit deze stad verdreven, reisde hij naar Frankenthal
en vervolgens naar Geneve, waar hij den 5 October 1582
aankwam en de lessen van Theodo fit s Beza en A n t onius de la Faye, Bonaventura, Cornelis Bertram,
Isaac Casaubdnus, Julius Pacius en Petrus Canisius bijwoonde. Drie jaren later bezocht hij Lausanne, Bern,
Zurich, Basel en Straatsburg, en hoorde er Nicolaas Co 1iadan, AemiliusPortus, AbrahamMusculus,Rodolphus Gualterus, Johannes Rudolphus Lavaterus,

Johannes atuckius, Jan Jacob Wolfius, Jan Jacob
Grynaeus en Jan Pappus.
Hij vertoefde vervolgens vier jaren te Heidelberg, waar
Ian Casimir de hoogeschool hersteld had en hoorde er
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J. J. G ry naeu s, nit Basel beroepen, Fr an ci sc u s J uniu
George Sohnius, Daniel Tossanus enz. Franciscus
Go m a r us was bier zijn contubernaal, en later zijn ambtgenoot
te Leiden. In 1589 stak T h y sins naar Engeland over, bezocht de hoogescholen van Cambridge en Oxford en hoorde
er de hoogleeraren William Whitaker en John Men o 1 d. Den 12deu Augustus 1590 kwam hij in Holland terug
en vertoefde eenigen tijd te Leiden, van waar hij als predikant
te Haarlem werd beroepen. Drie maanden later vertrok hij
naar Frankfort, waar hij de begrafenis van zijn vader
woonde, bezocht Pruissen, Polen, Saksen, zacr te Dantzig J acob u s Fabricius en te Rostock David Chytraeus, en
hield zich meer dan een jaar te Stade op, om zich. onder
Jo h an n es B olliu s, die aldaar predikant bid de Vlaamsche
en Waalsche gemeente was, voor het predikambt te bekwainen. Te Emden vertoefde hij bijna twee jaren, en genoot
aldaar den omgang van Me nso Alt ing en Johannes
Po 1 y a n d e r. Hij volgde den eersten naar Groningen en
deed van daar een uitstap naar Franeker, waar hij de kennis
met Sibrandus Lubbertus, Martinus Lydius en Johannes D r u s i u s hernieuwde.
In 1694 zonden hem P e tr us Plan ci u s, predikant te
Amsterdam, en de ouderling Fr a n s de Rae t, naar Emden,
om, op begeerte van den kerkeraad aldaar, den dienst waar
te nemen. Vijftien maanden later deed hij een reis naar
Frankrijk, waar hij deel nam aan den twist tusschen D u
Plessis-Morn ay en Jacques Davy de Perron. Hierna
hield hij zich eenigen tijd op bij Guillaume Ran h n,
koninglijk hoogleeraar te Montpellier en procureur-generaal
van het parlement van Toulouse en had ook verseheidene
conferentien met den president J a cques-Auguste de
Thou, de raadsheeren Paul Petau en Jacques Gillot,
den kanselier Pierre Pi t hou en zijn broeder Francois,
maar vooral den procureur-generaal Lo u i s Ser vi n. Naar
Leiden teruggekeerd, hernieuwde hij zijne kennis met Junlius, Trelcatius, Raphelingh, Scaliger en Gomar s, door wiens toedoen hij hoogleeraar in de godgeleerdheid
te Harderwijk werd, waar hij den Aden Augustus 1601 zijn
ambt aanvaardde en het 18 jaren bekleedde. Ondertuischen
braken de geschillen tusschen G o m a r us en A r m i n i u s uit.
Thy s i u s koos de partij van den eersten, was lid der synode
te Dordrecht en werd tot plaatsvervangend overziener der vertaling des Ouden Verbonds benoemd. Later echter, Coen twee
der tot vertalers gekozenen overleden waren, verschoonde hij
zich met beroep op zijnen zes-en-zestigjarigen ouderdom van
in huune pleats te treden. In 1619 benoemden curatoren der
Leidsehe hoogeschool hem, op voorspraak van prins Ma uri t s,
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tot hoogleeraar in de godgeleerdheid, waar hij den 10den December van dat jaar zijn ambt aanvaardde met eene Oratio de
theologia ejusque studio capessendi. Lugd. Bat., 1620. Omstreeks 21 jaren was hij pier werkzaam en overleed er den
Idea November 1640. Hij was gehuwd met Johanna de
Raadt.
T hysi us was een geleerd theologant, die, schoon de contraremonstrantsche partij toegedaan; nogtans gematigd was en
niet tot de bovenvaldrijvers behoorde. Dat hij Armin i us
verdiensten erkende, bleek toen hij dezen, reeds van onregtzinnigheid verdacht, in 1602 tot hoogleeraar te Leiden aanbeval.
Hij schreef:
Anglicana scripta de Praedestinatione, duobus libris, simul
eciita ab A. T. 1613.
Leere ende order der Nederlandsche soo Duytsche en Waalsche Gereformeerden kercken in een ligchaem vervat.
1615. 4°.
na
Belijdenisse der Gereformeerde Nederlandsche kercke,
de copye Antonii Thysii, uytghegeven door P. Colonius. Ziriczee,. 1611. 12°.
Responsio in Remonstrantiam. 1617 (hieraan had hij deel).
Paraenesis, sets Oratio de sacra Theologid, ejusque studio
capessendo, ab A. T. in Leydensi Universitate habitd. Kal.
decembris. M.DCXIX. L. B. 1620. 4°.
Men vindt ook van hem 13 godgeleerde verhandelingen,
in Synopsis purioris Theologiae, Disputationibus LII compretensa per Johannern Polyandrum, Andream Rivetum, Antonium
Tralaeum et Antonium Thysium. L. B. offie Elzevir. 1625. 8°.
Zie Alma Acad., Meursii, Ath. Bat., p. 331-338 (m. h.
portr.) ; Re vii, Daventr. ill., p. 694, 695; Ph il et. Timar eten,
tnonwn.; Franc. Fabricii, Oral. in Natalem Cl. Acad. Bat.,
p. 8; Freheri, Theatr., P. 1, Sect. III, p. 405 cum icone; Saxe,
Onom., T. IV, p. 441; J. He ri n ga, Over de Ned. bijbelvert. in Ar.chief v. Kist en Royaards D. V. bl. 143; Brandt, Hist. der Ref.
(Reg.) ; .B oum an, Gesch.d.
' Geld. Hooges., D. I, bl. 35, 40,109; D.
bl. 601; Siegenbeek, Gesch. d. L. Llooges., D. I, bl. 116, 152;
D. II, Toev. en Rgl., bl. 107; G1 as i u s, Godgel. Ned.; D e z., Gesch.
der Syn. te .Dordr.; Hofstede, over de Bijbetoverz.- Paquot, Mein.,,
2
T. III, p. 175 suiv.; Halma; Hoogstraten; Kok;
Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v.
portr. ; Schotel, Gesch. d. L. Biblioth.

THYSIUS (ANToNius), zoon van den vorige, werd waarschijnlijk omstreeks 1603 te Harderwijk geboren, legde zich te
Leiden op de Latijusche, Grieksche en ook op de Hebreeuwsche
en Arabische talen toe, onder Daniel Heinsiu s, Marc.
Zuerius Boxhorn, Constantin l'Empereur, beoefende
vervolgens de regtsgeleerdheid en verkreeg daarin het meesterschap. In 1637 werd hij aan dezelfde hoogeschool profes6br extra-ordinarius Poeseos, zonder toevuegiug van. cenige
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jaarwedde, volgens S o e r m a n s, en hem vergund het Jus publicum te doceren. Naderhand, en wel in 1640, w erd hij tot
buitengewoon hoogleeraar in de welsprekendheid benoemd,
in welke betrekking hem eerst in 1653 de bevordering tot
gewoon hoogleeraar ten deel viel. In datzelfde jaar werd hij
als opziener der openbare boekerij den reeds hoog bejaarden
Daniel H e i n s i u s toegevoegd, en twee jaren later, tot diens
opvolger in die bediening aangesteld. In 1658 benoemde, hem
de Staten van Holland, in plaats van H e i n s i u s, tot hunnen
historieschrijver. Ook werd hem in dat jaar het hoogleeraarambt in de regten opgedragen. Hij overleed den 25sten Januarij 1665.
Hij gaf in het licht
Exercitationes miscellaneae. L. B., 1639. 12°. Ook in
Fasciculus quartus Opusculorum etc. van Thomas C r e n i u s.
Roterod., 1694. 16°. p. 457 531.
Postelli de Republica seu Magistratibus Atheniensium, Liber, ex Musueo Joannis Balesdens, in principe ites.
natu Advocati. Accessit A. T. J. C. Discumus politicus. de
ecidern materid. Et collatio Atticarurn ac Romanarurn Leguni.
L. B., 1645. 18 4. Bet werk van P o s t el verschijnt hier niet
voor de eerste .tuaal. Reeds in 1543 was het te Basel gedrukt, en herdrukt met de noten van J. F. H e k el i u s,. Leipzig, 1591. Er was ook eene Ital. vertaling van. , De werkjes
door Thy s i u s er bijgevoegd, zijn ook overgenomen in de
Antiq. Gr. van Jacob. Gronovius.
Compendium Historiae Bataviae a Julio C aesare .usque ad
haec tempora. Accessit ejusdern .Discursus oratorius in expagnationent Sassae Gandavensis, L. B., 1645. 32°. Ibid. ed. 1652.
32°, met Tractatus Pads Monasteriensis anno CIII0C.XLV
initae inter Hispanos et Hollandos. Discursus oratirici duo 1
an expugnationem Sassae 2 in expugnationem Hulstae, munitissimi oppidi in bello olim habiti.
Memorabilia celebriorum veterum Rerumpublicarum. Accessit
Tractatus juris publici de Potestate Principis. L. B., .1646.16°,
C. Sallustii Crispt opera quae extant omnia cum selectis
variorum observatienibus, ex recens. A. T. J. C., L. B., 1649.
8°. 1651. 8°. 1659. 8°. . .
it. Ex recensione J. F. Gronovii cum selectis variorum observationibus ab A. T. collectis. L. B. et Roterod., 1665. 8 0.
L. B., 1677. 8°. Amst., 1689. 8°.
in Nortpo viri incomparabilis ,D, FrOtTici ..65pardAernii,
Lessus Tunebris.
1-3„,,,i0s.p, 4°• ,
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L. Annaei Seneeae Tragotyliae, auctore Polydoro Virgilio,
Urbinate. Accessit praeter alia nonnulla series Regum Aragliae a primis initiis usque ad bane aetatenz. Ex nova editione A. T. C. L. B. 1651. 8°.
Palerius Maximus, cum selectis variorum observationibus ;
ex nova recensione A. T. J. 0. L. B., 1651. 8°. 1655. 80.
Ex nova recensione A. T. J. C. Ibid. ed. 1670. 8°.
L. Caelii Lactantii Firmani opera quae extant omnia.
Accedunt carmina vulgo adscripta Lactantio; cum notis
A. T. J. C., et Eloquentiae Professoris in Acad. Leidensi.
L. B., 1652. 12°.
Or. funeb. in mortem M. H. Tromp. L. B., 1653. 12°.
In 't Roll, overgezet door Th e o d. S c r i v e r i u s.
Vellejus Paterculus, cum selectis variorum Notis. A. Thysius J. C. edidit et accurate recens. L. B., 1653. 8°. 1668.
8°. Men vindt de noten in alle uitgaven cum notis variorum.
°ratio funebris in obitum nobilissimi celeberrimi viri Dn. D.
Heitmii S. Marci Eguitis, Politici et Iii8toriarum Professoris
etc. L. B., 1663. 4°. Ook in Memoriae Philosophorum, Ora.torum etc. van Henning Witten, Decad. VI. p. 171-200.
Oratio funebris in obitum, viri clarissimi et praestantissimi
Dn. Lamberti Barlaei, Graec. Litter.-Profess. longedignissimi.
L. B., 1655. 4°. Ook in de Memoriae Philos. van H. Witten
Dec. VI. p. 234-243.
Roma illustrata, sive Antiquitatum Romanarana Breviarium
ex Just° Lipsio. Accessit Georgii Fabricii Chemnicensis, Veteris Rornae cum nova collatio. Ex nova recens. Lud. et Dan.
Elzevirii, 1657. 16°.
Historia Navalis, sive celeberrimorum proelioruna, quae mari,
ab antiquissimis temporibus usque ad Pacetn Hispanicam
Batavi, foederatique Belgae, ut plurimunz victores, gesseraint,
luculenta descriptio. L. B., 1657. V.
De Usura et foenore commentarius. Traj. ad Mien., 1658. 4°.
Auli Gelid Noctes Atticae ; cum selectis novisque cowmenriis .4. T. J. a et Jacobi Ouselit J. C. L. B., 1666. 8°. Ook.
in Auli
Noctium Atticarum libri XX, ex recensione et cutn notis
J. F. et J. Gronovii. Accedunt lucubrationes Gaspari Scioppi,
Ouselii.
Petri Lambecii, Ludovici Carionis, A. Thysil et Jacob
L. B., 1708. 4°.
rerumpublicarum cum
Memorabilia celebriorum veterum
L. B., 1646 UlniTractatu sum publici de Potentate Principis.
nirna forma inter Respublicao Blzevirianas."
Ook vertaalde hij bijna al de Eclogae van Virgilius in 't
griekseh.• Hij hield ook eene lijkrede op Cats.
Lie de Prafationes zijner geschriften; F r. Fabricii, Oral. in Natal/. C. 4, p. 8; Val. Andreas, Bibl. Belg., p.441; Foppens, Bibl,
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Be1g., T. I, p. 92, 93; Burman, Or. de Bib'. publ., p. 349 : Fabricii, Hist. Bibl., p. 529; Peerlkamp, de pads Late ns's, p. 417;
Baillet, Jugemens, T. II, p. 247, 248, n. 536; Paquot, Mem., 'P.
XIV, p. 273-283: Pars, Index Bat., p. 291, 292; Bouman, Geseh.
d. Odd. Hooges. D. I, bl. 39 ; Saxe, Onom, T. IV, p. 441, 442.
Siegenbeek, duck. d. L. H., D. I, bl. 177, 178, 182, 183; D. II,
bl. 15, 121, 122, 269, 286; Glasius, Godgel. Nederl.,; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de RiVecourt.

THYSIUS (Mr. JOANNES), neef van den vorige, die in
October. 1653, nog geen 30 jaren oud, te Leiden overleed,
vond goed de vrij aanzienlijke boekverzameling, door hem
bijeengebragt, ten algeineenen nutte achter te laten, ten welken
einde hij, bij zijn uitersten wil, gelastte, dat zijne erfgenamen,
aan wie hij den Academischen senaat in het beheer over de
boekerij toevoegde, baar in een afzonderlijk huis, onder toezigt van een' daartoe te stellen persoon, zouden doen be-.
waren, en op gezette dagen voor alle lieden van letteren
openstellen., tot dat een en ander een som beschikkende, nit
welke hij tevens wilde, dat de bibliotheek, van tijd tot tijd,
zou vermeerderd worden. Tengevolge hiervan werd, in 1654,
eene huizing op deu hoek der Groen-Hazegracht binnen Leiden aangekocht, waarin, na de noodig gekeurde vertimmeringen, de boekerij in het volgende jaar, behoorlijk geplaatst
werd, en waarvau de voorgevei, nevens bet jaartal 1656 en
ter zijde het wapen van den stichter, een opschrift bevat,
luidende : Johannes Thysii Bibliotheca. In deze huizinge werd
sedert, en wordt nog heden de voornoemde bibliotheek onder
bijzonder toezigt • beiraard, en strekt ten gebruike van hoogleeraren en andere beoefenaars der wetenschappen.
De eerste catalogue der boekerij werd in 1677 gedrukt en
bevatte een petal van 1626 werken; de tweede verscheen in
1739 en hield 1771 werken in ; de derde in 1852, waaruit
blijkt dat het getal boekwerken sedert zeer is toegenomen.
Zij bevat o. a. een zeer aanzienlijke verzameling pamfletten
en werken van en over Sw edenb or g h.
Zie Siegenbeek, t. a. p., D. II, bl. 17, 18.

THYSSENS (HENHIcus FRANciscus), den 17k" November
1781 uit R. C. ouders geboren, toonde reeds vroeg lust en
a,anleg voor de medicijnen te hebben, verkreeg in 1810 de
doctorale waardigheid, na het verdedigen eener dissertatie de
Fulsus doctrina, vestigde zich in zijne geboortestad, waar hij
spoedig werd aangesteld tot geneesheer van het buiten- en
daarna van het binnen-gasthuis, als ook benoemd tot lid van de
Prov. commissie van geneeskundig toevoorzigt. Nadat de genees-,
heel- en verloskundige school te Amsterdam tot stand was
gekornen, werd hij in 1828 daarbij geplaatst als hoogleeraar,
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en tevens aan bet Athenaeum Illustre, bij welke gelegenheid
hij den 3den September eene redevoering uitsprak Over de

gesehiedenis der clinisehe school en hare strekking.
Daar hij in 't belang zijner leerlingen de praktisehe uitoefening van 2ijn vak niet liet varen, vergde hij van zijne
zwakke ligehaamskraehren te veel, zoodat hij den 7den Juin
arij 1830, in de vaag van zijn lever], bezweok.
Hij sehreef
Dim med. de
seu putsus doctrina. L. B., 1810.

Gesehiedklzndige bescho?.iwing der ziekten, in de Nederlanden.,
in verband met de gesteidheid der landen en de leefwijze der
inwoners. Amst., 1824. 8°.
Over de herfstkoortsen in Amsterdam, bijzonder over die
van bet jaar 1826. Amst , 1827. S°.
Waarschuwing tegen het gebruik, der ArNmisicz in Gen.
Bijdr. L. C. Prily8 Z1CM, der lloeven enz. 1 82 6. I, St. 2.
hi. 254.

Renige oordeelkundige waarnemingen aang(vinde de thans
heer,,Thende :Tcocwtsen in
K. era L..bocie. 1826. D. II.
bi . 370.

Over de vorming van sehijnvliezen. Met afbeeld. in N.
Verh. ter bevorder. der Heelk. te A.;-isterdant. 1829. D. II.
hi. 39.

Over de zellonti)randing in Bijdr. tot de Nataurk. wetensehappen, 1826. D. I. hi. 214.
en WI Vrolik, Proeven over den invioed van het zenuwstelsel
op den bloedsomloop. Aid, 1828. D. III. hi. 79.
Geneesk. beschouwing der ziekten in de Nederl. in verband
net de gesteldheid des ',Tina's en de leglwijz,e. der in W017, 6r3,
1824.

Lofrede op den Amst. Geneesheer N. Tull.: en Over het
verband der bevolicing met de bebouwing der au de, beide in
v. Kampen's Magaz. van wetensch. en lett. Me en Ville
deel.

Zie A - 071st- en letterbode, 1830, D. 1, bl. 35; Acad. Tijds., p. 250;
Hoitrop, p. 856; erwoert; Kobus en de Itivecourt.
THYSSENS (1\IAERTEN), te Vlissingen geboren, k wain in
dienst der 0. I. Compagnie, en gaf veeivudige blijken van
buitengewoue clapperheid in den oorlog tegen de Spa;.ijaarden.
Taco dezeu in 1631 een vloot naar Brazille zonden, otli het
Reed van Fernanbueo te heroveren, was hij vice-admiraai,
voerendo het scrip de 17 Provincien, order den admiraral A.
Pa ter. Beide gaven in dezen strijd tegen den vijandelijken
admiraal ()clue ii rl o bi)jken. van grooten woed en verwiervun
cell. onsterfelijken Rama._ N a het sneuvelen van den admiraal
b41,e,eaC4e T o ys.s plants. In het . vatieriand terugge,
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keerd (1634) werd hij te Vlissingen tot equipagie- en ammunitiemeester aangesteld, en toen in 1643 geschillen ontstaan
waren tusschen Zweden en Denen, werden de eersten door de
Staten geholpen. Onder zijn bewind verliet eerie vloot van
20 of 30 schepen de havens van Holland en Zeeland en begaf zich naar Zweden. Hij deed niet slechts bij onderseheidene gelegenheden afbreuk aan Denemarken, maar behaalde
in October 1644 een luisterrijke zege op de Deensche zeemagt, door wake hij in eer en aanzien steeg en waardoor
de roew der Nederlandsche zeelieden op nieuw verhoogd
werd en het ontzag voor het Nederlandsche zeewezen meer
en meer in het Noorden werd bevestigd. De koningin van
Zweden verhief hem tot den adelstand, onder den naam van
An ekerhel m. Hij bleef bij voortduring in dat land het admiraalschap bekleeden.
Zie Thysius, list. nay. Foed. Belg., p. 264; Lev. en daden van
Doorl. zeeheldan, bl. 197-209, 374-378; S. Puffendorf, lnl. tot de
Sweeds. Hist., bl. 737, 738 ; P. de Lange, Batay. Romein., bl. 359,
362; Lev. en bed7V van Fred. Hendr., 1). I bl. 112, 113; D. II, bl.
172; La Rue, Heldh. zeel., bl. 257; Zeeland, 1854, bl. 154; 1855,
bl. 224 m. portr.; J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Zeew., D. I, bl. 316,
555, 586; D. IIa, bl. 254; Nay., D. II1, bl. 35.; D. IV, 131.76; D. VI,
,

bl. 173, 331; D. VII, bl. 110; Nieuwenhuis; Kobus en de
Rivecourt; Verwoert; Muller, Cat. v. portr.

TIADEN (Suco)
schreef:
Aanteekeningen en alleenspraken, waarbij komen vaftien
XLII : 12,
opwekkende brieven en eene kerkrede over P8abn
door Jac. H o fs t e d e. Gron., 1752. 8°.
Zie Arrenberg, bl. 507.
TIARA (Mr. FOPPE), in 1653 advocaat geworden, of F o p pe
T a n ia, die tegelijker tijd die waardigheid verkreeg, schreef,
onder den pseudoniem Photizas Misoschoti (lichtgevende duisternishater): Priesche Fackel, lichtende 't Reck der Reuzen.
ilengesteecken op den len Januarij 1655. Z. pl. (Leeuw.).
1655. 4°,
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., [1474].
TIARA (PETRus) were den 15den Julij 1514 te Workum,
in Friesland, geboren, ontving zijne letterkundige vorming eerst
_
-te -Haarlem, Nveittih
in ti lne .'ge.k9or t-etad;
gat, Nall bu'itelige w gin pi; uglkeid, 'ec4\r4eY(1104 L4' 1.0et•
de iCh ;vervefgensi te Len v en! ep .61e gopteikuricle v4,467904
'het idootbralt
waar
.

OiA4IN 44A Y 444eg Na i31*
tel
vet, ivialar.-A4,,(0143), one ermij% j g ic
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a. S u ffr idus Petri on der zijne leerlingen telde. Vervolgens werd hij hoogleeraar in de grieksche en latijnsehe
talen te Douay, maar legde, op verlangen .zijner vrouw, eene
Friesin, die naar haar vaderland verlangde, zijn post neder
en vertrok naar Franeker, waar hij eenigen tijd dc burgemeesterlijke waardigheid bekleedde. Tegelijker tijd dat (volgens sommigen) de stad Delft hem tot haren geneesheer begeerde, boden curatoren der Leidsche hoogeschool hem, in
1575, den leerstoel in de grieksche taal aan. Hij aanvaardd
e
die betrekking, en was de eerste die aldaar met de waardig.
heid van rector magnificus werd bekleed.
In 1586 verwisselde hij deze standplaats met Franeker,
waar hij dezelfde taal onderwees, doch hij overleed reeds in
het volgende jaar in meer dan 7 2jarigen leeftijd. Lollius
Ada ma hield een lijkrede op hem. Ook werd zijn lof ver..
meld in een latijnsch gedicht, dat zijn broeder Domini cus
Tiara en zijn vriend Job. Arcerius Theodoretus op
een plaat aan een der kolommen der St. Maartenskerk in
guide letters hebben laten schrijven. Hij is tweemaal vehuwd
geweest. Zijne tweede vrouw was Aef Barents of B r'a e r t s,
die nog in 1575 leefde. Hij liet Brie kinderen, ender voogdij
van A r c e ri u s, na. Groote lof hebben hem zijne tijdgenooten
als geleerde toegezwaaid. Volgens Suffr idus Pe tr i, V a I e.
ri us Andreas en anderen vertaalde hij de Sophista van
PI at o (Lov., 1533. 8°.) en de Medea van Euri pi d e s (U1traj., 1543. 8°.) in het latijn.
Voorts bezitten wij van hem :
Pythagorae, Theognidis et .Phocylidis Gnomae ; cum vers.
editore Joh. Arcerio.` Franeq., 1589. 8°.
Pamation de Nobilitate et Disciplina k[ilitari veterum Frisiorum. Franeq., 1597. 8°. Ook te vinden bij Gruteru s,
T. IV Del. p. 372-379. Ook liet hij een Paraphrasis in
Aphorismos Hippocratis en aanteekeningen op H o m e r u s,
H i p p o c ra t e s, Plato in MSS. na . Men vindt zijn portret
in de Alma Acad. en bij Me u r s i u s.
Onder de gedichten van J. Dousa vindt men Petreji Tiarae Epigrammata quaedam ex libro septimo Anthologiae. -Hij
noemt. hem Valderichemus. Anderen heeft men in Del. Poet. Belg.
0.

Zie Suffr. Petri, de script. Friszae Dec. XIII c. VII; Val. Andreas, !AU. Belg., i. v. ; Foppens, Bibl. Belg., T. II, p. 947;
Sys& Epp. S. A. Gabbemae, p. 189 seq.; J. Meursii, Ath. Bat., p.
48 ; Winsemii, Chron., p. 859; Schotani, Descript. Trisiae . p.
182 ; L. Ad ama, Orat. funeb. in Obit. H. Sehotani, p. 2; Paneg.!Nic.
Blanaarcii, p. 79 ; Voetii, Polit. Eccles., T. I, p. 754; Vriemoet,
Ath. Fris., p. 43 seqq.; J. Dousae, Pam., p. 72, 108, 168 seqq. 475
(1609); M. Adams, de Vita Philos., p. 340; Franc. Sweertii, Ath.
Belg., p. 597; Saxe, Onom. Lit., p III, p. 165 ; Hoeufft, Parn. Lat.
Bag., p. 30, 31; Coupe, Soirees Litter., T. XV, p. 210 ; Peerlkam.p,
de Poetic Lat., p. 149; Kist en Roy aards, ;Kerk. Arch., 2a Ser., D.
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VI, bl. 455; Siegenbeek, Gesch. d. L. Booges., D. I, hi. 30, 71;
D. II, IA. 56, 57; N. Fr. Volks aim., 1861, bl. 3;,Kok; Nieuwenhuis; Kobus en deRivecourt; Verwoert;Muller, Cat. v.portr.
TIBAUT (W.), glasschilder der 1 7de eeuw, te of bij Leiden. Hij leverde voor de herv. kerk in het dorp Soeterwoude,
geschilderde glazen over het ontzet van Leiden, waarin onder
anderen de aanbrengers van den leeftocht en het in den brand
zetten van de gemelde dorpskerk door de aftrekkende Span,
jaarden, was afgebeeld. Wat er in den aanvang onzer eeuw
van overig was, is te Amsterdam in Junij 1871 bij J o h.
Muller, auctie Moritz Calisch, verkocht.
-

Part. berigt.

TIBBERMANS (P.). Op verschillende Catalogi komt van
dezen sehilder een landschap voor.
Zie Kramm.
TIBELIUS (C.) graveerde, naar B a c k h u y s e n, twee stuks
True d' Amsterdam en Vue d' Rotterdam, doch Kramm meent
dat wen G. Sibelius moet lezen.
Zie Cabinet Peignon-Dyonval, 1810; Kramm.
TIBOEL (J.), Nederduitsch dichter, bloeide in den aanvang der 18de eeuw. Men vindt van zijn poezij o. a. in Boekz.
d. gel. wereld. 1716. bl. 233. Mogelijk dezelfde niet,
TIBOEL (J.), Nederduitsch dichter, bloeide omstreeks het
midden der 18cle eeuw. Men heeft van hem:
Huwelijks-vreugde op het echtverbond van W. K. H. Friso
met Anna, kroonprincease van Groot-Brittanje. (Leeuw., 1734.
4°.) achter A. Lyclama a Nyenholt, De zegenpraalende
vryheid 6n godsvrucht over het echtverbond enz.
Zie Cat. d. bibl. v. h. Friesch Genoots., bl. 32.
TICHELAAR (Hono) doopsgezind leeraar te Amsterdam,
overleden d. 16 Febr. 1818, in den ouderdom van 75 jaren.
Behalve eene :
Lijkrede op den eerwaardigen Gerardus van Ileyningen,
leeraar der Doopsgezinde gemeente. Amst., 1801. 8°. en eene
Redevoering over de verpligting en nuttigheid der aankweeking van de vermogens e begaaldheden met welk ieder mensch
bedeeld is, door hem in 1794 als voorzitter en hoofdbestuurder
der Maats. tot Nut van 't Algemeen gehouden. Ook zagen
onderscheidene vertalingen van hew het licht . o. a. Blair's
Leerredenen in Lien deelen en Sischons Philoikos of de Huisvriend, in 2 deelen.
Zie Kunst- en Lettcrb. 1818, D. I, bl. 194 ; Cat. d. Maats. v. Ned.
letterk., D. III, bl. 457.
TICHELA AR (WILLEM), een man van beruchte zeden,"
-woudheeler te Piershil, een zuid-hollaudsch dorp, in het land
van Putten, waarvan Cornelis de Witt ruwaard was. Hij
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verklaagde dezen bij het Hof van Holland als schuldig aan
eenen toeleg op het leven van den prins van Ora*. Men
hechtte geloof aan zijne beschuldiging, zette den ruwaard gevangen, brags hem op de pijnbank en veroordeelde hem tot
ballingschap. Ti ch ela a r, gloeijende van spijt, hitste toen
het yolk op, om zelf rechter te zijn. Tot belooning voor den
dienst aan vaderland bewezen (?), werd hij stedehouder van
Johan Francois van Sehagen, beer van Heenvliet, die
it plants van de Wit t, ruwaard van Putt en, was geworden.
• Hij gedroeg zich in die betrekking z66 schandelijk, dat hij
werd afgedankt. Hij verviel na den dood van Willem III, van
wien hij een jaargeld trok, tot de diepste artnoede. Men heeft
hem, in hoogen ouderd.om, op krukken, in den Haag zien bedelen.
Hi] is, volgens sommigen, in of omt•ent 1714 overieden.
Zie Waerachtigh verhael van 't gepasseerde in, ende onitrent der saeeken tusschen YVillern Tichelaar, Mr. Chirurgijn tot Piershil en sir.
Cornelis de Witt, Reward van Pullen, Aopencle de comporatie tegens
Syn. Boogheyt den Heere Prince van Orangien enz. Gedruekt voor den.
Autheur en Liefhebber van ons Vaderlondt. Anna 1672. 4U
Swart
tooneelgordijn; Wagen.aar, V. H., D. XIV, hi. 142, 143, 145, 151,
157, 180; Bilderdijk, G. d. V. D. X, hi. 17-24, 222, 244;
Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt.
. ;

TICHLER (JACOB), zoon van Mr. Jacob Tichle r, burgemeester van IJsselmuiden, en Maria Dederi ea van
Heimenber g, werd den 4den October 1804 to Kampen geboren, en na bet eerste onderwijs in zijne gcboorteplaats genoten to hebben, naar het institunt van den adrniraal v a n
K i nsb ergen te Elburg gezouden. Hij bezocht vervolgens de
iatijnsche school zijne geboortestad, waar de rector W e i tingh
hem onder zijn beste leerlingen telde. in 1821 werd hij als
student in de godgeleerdheid te. Utrecht ingeschreven, in 1827,
na het verdedigen eerier Diss. de indole sacrarum emendationis, a Zwinglio institutae rite dijudicantio (Ultraj., 1827),
Theol. doctor, door het provinciaai kerkbestuu• van Overijssel
tot kandida.at, bevorderd, spoedig daarna predikant to Egmond aan Zee. In 1831 verwisselde hij doze standplaats met
Purnierende, ging van door in 1834 naar Zierikzee, vervolgens
in 1837 naar Leiden, werd op de stoomboot de tad
burg, op eene reis van Zierikzee naar Nijmegen, den Ssten
Augustus 1865, door een beroerte getrollen, en overleed er
den volgenden dag op. Hij was gebuwd met A. V er duy n.
Behalve zijne gemelde dissertatie, schreef hij :
Lets over forgers kansei'welsprekendheid. Amst., 1835.
,

Over de wijsheid van Avis, daarin, betoond, dat 1i zgtt_e
-dpostelen naar elks bijzonderen aanleg, valbuarheid en karakter op. versekillende wijze behandelt in Praarheid en, liefde.
I. bl. 1848,
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Leerrede over Luk. VII: 221 den armen wordt het evangelie verkondigd. Leiden, 1844.
Leerrede over Pilipp. I: 24-26, uitgesproken no herstelling van eene gevaarkke krankte. Leiden, 1846.
De biddende Christen, door W. D. Grommet op nieuw
Ald. 1847.
gegeven, veranderd en vermeerderd door J. T.
Leerrede over Efez. IV: 11, 12, ter bevestiging vanlDs.
A. Rutgers van den Loeft, tot predikant bij de Hervormde
gemeente te Leiden. Ald. 1847.
Leerrede over Joh. 1V: 5-19, 29. Hoe de liefde het afkeerige hart gewint. Aid. 1850..
Godedienstige beschouwingen en overdenkingen, gevolgd
naar het Fransch van .Fenelon. Amsterd., 1852.
Leerrede over Coloss. IV : 17, ter bevestiging van
H. F.
Ternooy Apel, tot predikant te Rockanje,
29 Jan. 1854.
Leid., 1854.

Huldrich Zwingli, de kerkhervormer. 2 Din. Utrecht, 1858.
Wandeling door het leven aan de hand van den Bijbel,
een boek voor vrouwen en meisjes, door Caroline Specher, uit
het Hg d. Ainst., 1860.
Godsdienstige karakterschetsen door Heinrich Lang, vertaald door J. II. Maronier, beoordeeld in Godgel. Bijdr. 1864.
Ile St. bl. 947. •
Verschillende stukken• in Godgeleerde Bijdragen Waarheid
en Liefde, Christelijk Album en in den Bundel redenen,
Ler
uitgegeven bij van de r W i el te Arnhem.
Zijne biografie vindt men in de Levensberichten der Maats.
v. Ned. Letterk., waar van hij lid was. (1866).
TIDEMAN (PHILIP). Zie TIEDEMAN (PHILIP).
TIEBOEL (BoupEwuN) werd in 1758 te Franeker geboren, vormde zich tot een zeer bekwaam apotheker, en zette
zich in 1758 te Leeuwarden neder. Later vertrok hij naar
Groningen, waar hij de beoefening der natuur- en scheikunde
seer bevorderde, door underscheidene maatschappijen bekroond
werd en deze en andere geschriften in het Licht gaf. Op hoogen ouderdom keerde hij. naar Leeuwarden terug, waar hij
den 19den Maart 1814 overleed. Hij werd te Huizum begraven.
Men heeft van hem:

Antwoord op de vraag, voorgesteld door het Prov. Utrechtsch
Genootschap, welke zijn de eigenkke oorzaken, waarom de
scheikunde bij onze Nabuuren en vooral bij de Duitschers in
me6r aanzien en algemeene• oefening is, dan in ons vaderland?
enz. In D. IV der werken des genootschaps uitgegeven met
de verh. van P. T. Schenck en P. J. Caste le i n..z. j.
(1786). 8°.
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De Kina en deszelfs geschiedenis, soorten, vervalschingen,
eigenschappen en scheikundige samenstelling, naar A. F. L.
Gron.,
DOrfust vertaald en met een BVvoegsel vermeerderd.
1803. 8°.
. Vertaling van de twee dissertation van J. P. During, over
sommige welke men in het voorschrijven van geneesmiddelen moet vermijden, en van S. Fockema, over de
voornaamste mercuriale geneesmiddelen. Gron., 1804. 8'.
Scheikundige Mengelstoffen ; bestaande in waarnemingen en
proefnemingen, betreffende de geneeskundige pharmaceutische
en technische chemie. 1 8t° St. Gron., 1806. Dit is niet vervolgd.
Scheikundige Vermaaklijkheden. Gron., 1811.
Over de aanweezenheid der campher in de aetherische
4en zeer gewigtige waarneming in Alg. Fad. Letteroef. 1800.
D. X, St. 2. bl. 513.
Waarneming omtrent, den lucid zuiverenden damp van brandende -salpeter. Ald. 1804. D. XIV. St. II. bl. 582.
Scheikundig onderzoek omtrent den aard der graveelstoffen
in Hedend. Vad. Letteroef. 1778. D. VII. St.. II. bl. 7.
Scheikundig onderzoek omtrent eene soort van valsche
merrhe. Aid. 1777. D. VI. St. 2. bl. 487.
Verhandeling over de vaste lucht in Verh. v. h. .Bat. Genoots. v. Proefonderv. natuurk. 1781. D. V. bl. 97.
Verhandeling over de bereiding van het oleum animale in
Ter& d. M. d. TV. te .Haarlem. 1770. bl. 121.
Over de bereiding der potasch in "'lg. Vad. Letteroef.
1779. D. I. St. 2. bl. 544.
Verhandeling over de bereiding der tincturen, welke in de
geneeskunde gebruqct worden ; benevens eenige proeven, om
dezelve, volgens eene nieuwe manier, voordeeliger, in korter
tijd en krachtiger te bereiden. Met of b. in Verli. v. h. Zeeuwsch
Genoots. 1771. D. II. bl. 231.
Beredeneerde Latijnsche, .Fransche, Neder- en Hoogduitsche naanaiist of nomenclatuur der scheikundige thew-ie. Mt
de beste en nieuwste schrijvers volgens den leiddraad van J.
B. Frommsdorif en anderen verzameld. Voorzien met een
drievoudig Register. Zutphen, 1806. 8°.
Scheikundige waarneming, dienende tot nailer betooq van
de aanwezigheid des ijzers in het sneeuw- en regenwater in
Verhanct. v. d. H. M. v. Wetens. 1776. bl. 316.
Verhandeling over de zoete olio van koperrood enz. oleum
vitrioli dulce, liquor anodynus mineralis Hoffmannii, aether
of Spiritus aethereus Frobenii enz. Ald. 1773. bl. 131.
1792.
Over het Zwavelwater in .41g. Konst- en Letterb.
D. .I. bl. 204b.
.
lionst• en letterb.,

1814, D. I, bl. 109; Kobus en do 1ive.

127court; Holtrop, p. 856,.357; Eekhoff, Cat.,d. 13. v. Leeuw.
128, 129.

TIEBOEL (D.)
schreef :

,

bi.

•

Friesland's florecn-schatting uitgerekend. Waar agter breed
uitgewerkre tafelen van de ride' goedschattingen van de waarde
der *vastigheden. Amst., 1782.
Zie Cat. Fr. G., bl. 99.

TIEBOEL (JAcostrs), zoon van den vorige, te Leeuwarden
geboren, studeerde te Groningen en werd in 1791 Med. Dr.
ria het verdedigen eener Diss. exhibens observationes Pharrnaceuticas patriae praesertim dispensatoriae spectantes.
Gron.,
1791. 8°.
Zie Holtrop en Eekhoff, t. a. p.

TIEDEMAN (PHILIP), in 1657 te Hamburg geboren, ontving onderwijs van den kunstsehilder Ni colaes Rae s, en
werd zelf onderwijzer in zijne geboortestad, doch een jaar
later begaf hij zich naar Amsterdam, waar hij de kunst der
beste meesters bestudeerde, genoot omtrent een half jaar
het onderwijs van Gerard de L a i r e s s e, en werkte vervolgene op zich zelve. Lairesse bewoog hem echter om hem,
met werfizaamheden overladen, in het volbrengen er van behulpzaam te zijn. Na verloop van twee jaren, begon hij, tengevolge van gerezene oneenigheden, wederom op zich zelve te
arbeiden en schilderde plafonds, zaal en schoorsteenstukken,
die hem veel voordeel en roem verschaften. Zijn vak was het
historische en emblematische, waarin hij blijk gaf van een
rijken geest en een fiksch penseel. Hij overleed in 17 05.
Zie Houbraken; Kok; Iminerzeel, Kramm; Muller, Cat
v. portr.

TIELE (ALARDUS), in 1673 geboren, werd als proponent
beroepen te Haaften, 30 Augustus 1696, van daar te Rotterdam, waar hij den 19den Augustus 1703 bevestigd, den 2 Oen
Junij 1748 emeritus werd, en den 20 8ten Julij 1748 overleed
in den ouderdom van ruirn 75 jaren. Hij is begraven in zijn
familiegraf in het dorp Kerk.wijk in den BommelerWaard. Ds.
CornelisLeid ek k e r, tijdelijk door de regering aangesteld
om zijn dienst waar te nemen, Meld op hem eene lijkrede
naar 2 Tim. IV: 7. De dichter Johannes van Boskoop
vervaardigde op hem een grafschrift. Tiele was curator der
Erasmiaansche school en gaf in het licht:
Bevestiging van W. Velingius,,uit Jeremia XV: 10. Rptt. 4°.

Lijkrede op .4. Hellenbroek net
Aid. 1732.

2 Chron. XXIV :
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Lijkrede op Joh. Doesburg. Ald. 4°.
Leerrede uit Ezra PH: 27, ter gelegenheit der vernieuwing van de Prinsekerk. Ald. 1737.
De dood en begravingen van den Godsv. Eoning David,
overgebragt op de persoon van Willem de 3d', voo•gestelt in
een kerkreeden op den 30 April 1702. Rott., 1702.
Utrecht. 3
Schouwburg der oordeelen en gerigten Gods.
DID. 8°.
Na zijn dood verscheen :

Heilige keurstoffen uit de schrfften des 0. en N. _Testaments, behelzende een Tiental van stigtelijke Bedenkingen en
BeLeerredenen. Uitgegeven door Korn. Gentman Leidekker,
dienaar van het H. Evangelic te Bergen op Zoom, net een
voorrede, behelzende het liven en sterven van den Berw.
schrijver. Rott., 1748.
Zie behalve die voorrede Kepp e 1, Naamr. d. Pred., bl. 158 ; De
Jongh, Predd. v. Gelded., bl. 480; Glasius, (dodge'. Nederl.; Harderwijk, Predd. te Rotterdam, bL 64; Kobus en de Rivecourt;
Verwoert.

TIELEMAN (PETRUS JOHANNES)

schreef:
Amst. 8°.
Zielverkwikkende Honingmerg der gebeden.
Daaglijksche oferhande van een christen, bestaande in Stigtelijke aandagten en zielroerende gebeden.
De trappen der genade stroom van efezus Christus, bevattende agt voorbereydingen en agt Dankzeggingen op yder dag
der weeke, voor en no gebraik des Heilige Avondinaal. In 8°.
met XIX koperen plaatjes vercierd. Amst., 1746. In 1784
verscheen hiervan de zesde druk.
Zie Abeoude, Tweede dank., bl. 148; Arrenberg, bl. 508.

TIELEMANS (SEGER), kunstgraveur, bloeide omstreeks 1640.
.Hij vervaardigde de beeldtenis van Johannes Calvinus en andere kerkhervormers, als ook eene groote zinnebeeldige voorstelling van den zoogenaamden waagmeester Hendrick Bullinger, die het kerkelijk gehalte der R. Kath. en Lutheranen
weegt.
Zie Kramm.

TIELING (LoriEwm), een landschapschilder, van wien op
noet 's Catal., D. II, bl. 127, een kapitaal en uitvoerig landschap voorkomt.
TIELLIUS (M.), kunstschilder, bloeide in de tweede helft
der 17" eeuw. Kramm vermeldt van hem een Trompetter
en Trommelslager, een Liereman en Liedjeszanger, een zittend

man op een leuningstoel met zijn elleboog op een tafel rue-
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Untie, een pijp in de hand, .een rood . fluwelen muts op het
hoofd en in Spaansche kleeding.
Zie Kram m.
TIELS (G. C.) is schrijver van een Brief wegens eene gelukkige genezing van den kanker in iledend. Bibl: v. wetenschap, kunst en smaak. 1805. D. I, St. 2, bl. 675.
Zie Holtrop, p. 357.

TIENEN ( vAN). Op eene kunstverkooping, den 5den April
1697 te Amsterdam gehouden, komen van dezen kunstschilder een bytende pond en vruchten en vogels voor.
TIENEN (ComaLis VAN), graveur en kunsthandelaar in de

17 de eeuw, volgens Kramm waarschijnlijk dezelfde met V i ncent en G. B. van Tienen, door Basan en Fiissly vermeld.
Zie Nagler; Kramm.

TIERENS (HENDRIK DE WITTE), nederduitech dichter uit
de 18de eeuw, vriend van J o h. Eusebi us Yoe t.
Zie v. d. Aa, IV. B. A. C. !W.

TIL (A. VAN), beroemd tooneelspeelster. C o 11 o t d'Es c ur y
noemt haar a de kunstige, zich zelve overtreffende van Ti 1, "
wanneer zij (le stervende Cleopatra in het laatste bedrijf van
Rhodogune verbeeldde, hetgeen eens eeu voornaam schilder
in geestvervoering zeggen deed : wierd zij nu als Niobe in
marmer veranderd, dat zou eene eeuwige weerga zijn voor
den alouden Laokoon."
Zie Leven van Punt, bl. 64; Collet d'Escury, loll. rosin, D.IVa

(2), bl. 606 ; S cho t el, Kerk. Dordr., D. II, bl. 55;

TIL (N. VAN), kunstgraveur, bloeide in de 2de helft der
17de eeuw. Men vindt vele titelbladen, vooral voor godge..
leerde ,werken, door hem gegraveerd.
Zie Kramm.
TIL (SALOMON vAN), noon van Johannes van Til,
onderling te Weesp, later predikant te Zuidschaarwouw en
Broek op Langendijk, werd den 28sten December 1643 ter
eerstgemelde plaats geboren, ontving het eerste onderwijs to
Alkmaar, bezocht vervolgens • de Utrechtsche hoogeschool,
waar hij de lessen van J. Le u s d e n en J. G. Gr a e v i u s,
vervolgens die van G. Voet, A. Essenius, en vooral die
van F. B ur man bijwoonde. Later vertrok hij naar Leiden om
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toccejus, Hoornbeek, Heydanus en Golius te
hooren.
In 1666 tot proponent aangenomen, werd hij te Huisduinen, toen kerkelijk met de Helder vereenigd, in 1676 te
Rijp, in 1682 te Medemblik beroepen. Hier bleef hij nog
geen jaar, toen hij te Dordrecht zijne intree-rede hield, die
in 1702 in 4°. werd uitgegeven. Hier werd hem in 1684
de leerstoel der gewijde geschiedenis en taalkunde aan de
Illustre school aangeboden, welke waardigheid hij met eene
redevoering de officio magistratus erga scholas, et gymnasia
aque eos, qui studiorum, patrocinia pro' viribus susceperunt
(Amst. 1684 4 0 .) aanvaardde. Kort daarna begeerde hem de
gemeente te Amsterdamtot leeraar, doch hij bedankte,
waarop het stadsbestuur zijne inkomsten vermeerderde en hem
tot Hoogleeraar in de godgeleerdheid benoemde. In die betrekking verwierf hij grooten roem en vormde hij vele mannen, die later 'gals lichten aan den kerkhemel vonkelden"
zoo als Neuspitser, Hermannus van de Wall, J. T.
Schalburch, Schutte, Bebber, Janssenius,
d e k k e r. Negentien jaren bleef van Tit ode eer der Dortsche kerk, de pilaar der 111ustre school, de kroon der classis,
die hem tot haren Quaestor had aangesteld,'' waarna hij tot
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Leiden beroepen werd
en den 16den Juni 1702 zijn betrekking aanvaardde met een
oratio, qua exitus Ecclesiae .Reformatae ex Babylone Spirien kort
tuali justificatur et a Schematis Crimine liberatur,
daarna die van akademieprediker met een sierlijke leerrede,
.die door den druk is genieen gemaakt. Volgens eenparige
getuigenissen zijner tijdgenooten behaalde hij als onderwijzer
te Leiden geen minderen lof dan te Dordrecht. ,,'T stroomde
van alle kanten, ook uit afgelegene landen, naar Leiden om
van T i 1 te hooren leeraren, en hij was een verwonderinghe
voor elk die hem hoorde.. " Hij gaf openlijke lessen over de
Profetische Schriften des 0. T. en bijzonder over het werk
van Coccejus de Foedere en de predikkunde, ook (ring hij
voort met bet schrijven en uitgeven • van onderscheidene belangrijke godgeleerde en wijsgeerige schriften, die door ons
vaderland, Duitschland en Engeland verspreid en gelezen
werden. Hij was ongetwijfeld een der voortreffelijkste geleerden der 17den en 18den eeuw, en verdient volkomen
den lof, hem door Wolff, Venema, Vitringa, d'Outrein, esselius, van den Honert, van de Wall-,
Kluit, Klinkhamer, Ypey en Dermout, en nog onlangs door Glasius gegeven.
Hij bezat eene hooge mate van scherpzinnigheid, niet
minder vaardigheid en snelheid dan snedigheid van oordeel.
Met onbegrijpelijke gemakkelijkheid werkte hij de gewigtig-

1.31
Ste voortbrengselen van zijn altijd vruchtbaren geest ult, eti
in een kart tijdsbestek zap; men hem zijn vaderland niet alleen, maar een grout gedeelte van Europa met zijne schriften verrijken. Buitingemeen was zijne er•arenheid in de
Grieksche en Hebreeuwsche talen, ook had hij het Chaldeeuwsch, Syrisch en Arabisch beoefend. In de geneeskunde
had hij een leerstoel kunnen beklimmen. De wijsbegeerige
stelsels van Descartes waren de zijne.
Zijne schriften doen hem kennel' als een vlijtig beoefenaar
der Logica, en zijn Syntqpna Theologise naturalis en roorhof
der Heidenen, waarin hij de stelsels van Spinosa en diens
aanhangers poogde to w ederleggen, der Metaptlysica., De
wis- en natuurkunde waren hem niet vreemd buitengewoon
bedreven was hij in de Geschied-, Oudheid-, Aardrijks- en
Tijdrekenkunde. 1-lij onderscheidde zich als voorstander der.
Christelijke zedekunde, en uitlegger der H. Schrift. Bijua
op al hare gedeelten schreef hij commentarien, doch vooral
hield hij zich met de profetische boeken bezig. Zelfs be,oefende 'hij de nederduitsche podzy. Hij was de eerste, die
de natuurlijke godgeleerdheid van de christelijke scheidde.
Hij was, Schoon ean vrij gematigd, Coccejaan, en was Coccejus
gevoelens (over de leer der verbonden) volkomen toegedaan.
Meermalen trad hij in het strijdperk, doch toonde immer een
wijze gematigdbeid. Als' prediker was hij gevierd. Zijne godsvracht was ongeveinsd.
Hij stierf den 31 8ten October 1713, in den ouderdom van
bijna 69 jaren en liet nit twee huwelijken twee dochters na.
Meermalen is hij afgebeeld, ook versierd zijn portret de senaatzaal der Leidsche hoogeschool.
Behalve zijn akademisch proefschrift gaf hij in het 'kilt:.
Inleydinge tot de profetische schr!ften, waarin de algemeene
pligt der christenen tot het ondersoecken der Prophet en, mite_gaders de nuttigheden desselfs tot de ware Godsaligheid wert
getoont, het rechte gebruyk van de gaven des Geestes, daartoe
geschonkken, aangewesen, de grondregelen voor een propheterend Christen opgestelt, de leere van de seven Perioden der
kerke grondig bevestigt en de consideratien van de Classis van
de Seven Wouden tegen &se etoffen, in haar genaamde waarschouwingen, zediglijk werden wederlegt en tegen de uytvlugten
van Ds. Brink verdeedigt. Bier -agter is bijgevoegt seeker oudt
Gesehrift,, anno 1553 geschreven, ran de seven Tijden der
H. kercke, door Johannes Saskerides win Warmenhuyeen, in
sijn Leven Professor der H. Theologie en Hebreeusche sprake
in de koninklijke academie van Koppenhagen, eerst in 8°., vervolgens in 4°. Alkmaar 1682. Dordrecht 1684, meermalen.herdrukt, ook in 1699. In Duitschland Z. B u daei hag., p.
1510. Nicer° n, Nachr., Th. XVII, p. 189.
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,galetna vrede in Liefde, Trout') en Waarheit behartigi.
Waar in de vreede-weg tot beslissing der hedensdaagsche
kerk-verschillen ward afgebakent, der Broederen eensgesintheyd
in 't noodige vertoont, de weg om in 't overige tot een verStand te komen, bereyd,. en de redenen tot voorzettIng van
soo heylsamen wit, met alle bewegingen werden aengebonden.
Hier agter is nog aangelegt een Missive des Christelijkera
synode des Bartogdoms van Gulik aan de kerken-dienaaren
der Geunieerde Nederlanden, te selven eynde gerzgt, en het
laatste nit het Lat. vertaalt in 8°., vervolgens.in 4°. Dordrecht
Ald. 1687, 1688 (met de
1680, Tweede druck verbetert enz.
Inleydinge), Utrecht 1730. H. de W a 1 1, Praef. p. 30, 31.
Verzameling van uitgeleezene Predikatien over uitgezocbte
plaatsen van het Oud en Nieuw Testament. Benejens eene
bondige ontleding van het Lied van Mozes. Leiden 1714. 4°.
1783 in 4°.
Homiliae Catecheticae et Festiales, ut et plurimae ad Infantiam ac Passionefn Jesu Christi spectarites, nec non quae
pertinent ad Decalogam. Traj, ad Rhen. 1714. 4°. Amst.
1781. 40 . Ultraj. 1742. 4°. Ook in het Ned. Kerkel. redener2ngen over den Cateehismus. Utrecht 1725. 4°. Amst. 1731.
4°. Rest- en Kerkredenen. Haarlem 1715. 4°. Zie v a n A 1p h e n, Prol. Oecon. Catech. Pa/at. § 41 Sign. f. 3. Col. 6,
bl. 329 • S c h o t e 1, Gesch. v. d.
- Koeche r, Hist. d. H. C.,
11. 0.; Noordbeek en Maurik, 11;aamr. den Uodgel. schrijvers. 2de dr., bl. 359 en A r r e n berg die ook, van T i l 's
lijkrede op Willem III vermeldt.
Het voorhof der Heydenen voor alle Ongelcovigen geopent,
om dezelve aldaar, door .een klare beschouwinge van de betoogde goddelijkheid van Moses wetsboek,s, tot een eerbiediger
Dordr.
ingang in 't Heyligdom van Gods wet toe te rusten.
1694. 4% - Vervolg op 't Voorhof der Heydenen enz. Ald.
1696 in 4°. 1714, 2 dr. 4°. 1741. 2 dr. 4°. Zie v. d. W a l 1,
p. 41, 42. Paquo t, Mim., p. 597; Boekz. v. Europa. 1695,
bl. 236-247. 1697, bl. 153-164.
Eerste Werelds op- en ondergang na Moses oogmerk en
beschrijving ontvout, betoogt en verdedigt, zUnde een gron ,
digevrhanlodVIerstHfuknva
Moses eerste Boek, waarin alles word ontleed, ae text geopent en de ongeloovigen grieven opgelost. Dordr. 1698. 4°.
Leiden, 1724. 8°. Zie Rabu s, t. a. p. 1698, bl. 17. v. d.
W a 11, p.
Methodus concionandi. ,Dordraci vidua Caspari et Theodori
Goris. 16°. It. Juxta exemplar edduin Dordraci, ex °Jima
viduae etc. 1688. 16°. Methodus concionandi juxta praecepta
,artis hermeneuticae et orutoriae conctnnata, pain in usum
audiosae juventutis delineavit -S. v. T. Franeq., 1712. 16°.-
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Methodus concionandi illustrata commentaries et exempla.
Quibu8 radditae suet quaedam auctoris Bibliotheeae Theologicae et aliae dissertationes. Ultraj., 1717. 4°. Zie v. d.
Wall, p. 36, 37. Paquot, 1. c. J. Clarisse, Encyclop.
p. 537, 545; Y p e y, G. d. C. G. d. XVIII eeuw,
D. VIII, bl. 616. Het gds d. koint voor Cat. Heringa. msa.
p. 36. .
Digt-, Sang- en Speel-konst soo der ouden als bijzonder
der Hebreen, door een nauwkeurig ondersoek der oudheyd,
uyt sin vorige duysterheyt wederom, opgeheldert : dienende,
om bij wege van voorlooper, den leser tot een beter verstand
der goddelijke Psalmen en netter begrip van haar ware geplaten
bruyk, onder beyde de Testamenten, op te leyden. Met
van A. H o u b r a k e n en een Register van woorden en zaken.
Pordr., 1692 in 12°., 1706. 4°., Amst., 1725. 4°. Itotterd.
'
1728. 4° , Leipzig, 1706. 4°. (1-Igd.), ook in het Latijn.
Z.
Fa brici i Bibl. dntiq. p. 24. G. Cuperus, ad A. Magliabechi,
(Epist. ad A. M. T. I, p. 28); v. d. W al 1, p.. 38, 39; Schut te,
Ontl. v. h. boek der Psalnten, bl. 7, 13, 15; Mulle r, Magas.
Eneycl., Juin 1811. p. 344.
Het eerste boek der Psalmen, begrijpende XLI snaarliederen des konings en Prophete David3, in haar Goddelijke
wijsheid ontvouwt en derzelver waar gebruik ten korsten
aangewezen waarbij alhier gevoegt is hetzelve boek op
nieuw, behoudens den trant van Dathenus, berijmd door Nikolaas van der Meer, Bedienaar des. Goddelyken woorde in
de gemeente J. O. tot Wezel. I)ordr., 1693. 4°. — Het tweede
boek, beginnende met Psalm .III en eindigende met Psalm
Aid. 1696. 4°. — Het derde boek, beginnende met
Ald.
Psalm L.XXIII en eindigende met Psalm LXXXIX.
1699. 4°. — Het vierde boek, beginnende met Psalm LXXXX.
Leyden, 1708. 4°.
Het boek der Psalmen des konings en Prophete Davids,
in haar goddelijke wijsheit ontvouwt en derzelver waar gebruik ten korsten aangewezen, waar agter bijgevoegt is het
zelve Bode, op het nieuw (behoudens den trant van Dathenus)
berfpnt, het eerste boek door Nikolaas van der Meer, Predikant te Zutphen, de overige door Mattheus Gargon, predikant te Vlissingen. Utrecht, 1724. V Dl. 4°. Vertaald in het
Hoogd. Frankf., 1691. 4°. Leipzig, 1707, 4°. Zie van de
W a 11, hi. 39, 40 BoJk.z. v. Europa, D. IV, W.. 337-347,
D. XII, bl. 202-312; Y p e y, Kerkel. Ge8ch. der XVIII
eeuw, D. VIII, IA. 404.
Phosphorus Propheticus seu Mosis et Habakuki vaticinia,
novo ad istius Canticum et hujus librum prophetieum cornindntario illustrata et cum justd rerum hilitorad accuratius
collatd. Ilisce accedit Dissertatio paradoxa Historico-chrotw
,

,

134
logica de anno, mense et die nati 1. C. L. B., 1700. 4°.
Met 2 platen. Ook in S. v. Ti 1, Operum Anllyticorum volumen _praecipuum, sive coinmentarius ad M osis, Habakuki et
Malachiae vaticinia. L. B., 2 vol. 4° en in Commentaria
Analytica, absolutinima nova, in varios libros Propheticos,
Dissertationea. Plidoloyico-Theologif,ae et Acta Apostolorbsm
ad dnnales revocata, cum Indicibus variis. L. B. et tlagae
Comet.

Malachias illu8tratus, sew novo commentario analytico et
exegetico, ad planiorena sensus evolutionem, elucidates et
juxta historiae curry vaticiniis eollat2one aasertu8. — Qui accedit
Dissertatto singularis Geographico-Theoloyica de situ Paradysi Terrestris. L. B., 1.101. OA in de verzamelingen boven
vermeld. Zie Acta Lipsieqs. 1702. H. Vene ma, Comment.
ad librum Elenctico-Prophet. Malachiae. Leov., 1759. 4°.
passim.

d. Jun11 operum Analytico-Practicorum toms singularis.
Dordraei, 1688. 4°.

. Christophori Wittichii, annotationes ad Renati Descartis
Meditationes. Dordr., 1688. 4°.
Stephani Le Moyne, Dissert. Philo& ad locum Jeremiae
.XXII1: VI de Jehovah Justitia nostra. Dordraci, 1700. 8 °.
Zie K n i b b e, Animadr. ad Orat. Sacr.
Jacobi Ly d i i, Stntagma de re militari. Dordraci. 4°.
Thomas Taylor, Christus geopenbaert in de voornae ► ste
voorbeelden en schaduwen des Ouden Testaments. Amst.,
170.3.

Joh. Godefridi Baciirnan_ni Theologia naturalis. L. B., 1712.
12. Ook in bet Nederd. Sal. v. Til en Bachman, Natuurlijke gadgeleertheid. Amst., 1721. 4°.
Theologiae utriusque compendium, cum Naturalis tum Revelatae, una cum appendice de oriyine controversiarum nostri
tempoli8 et necessaries indicibus: quae in usurp Colleyiorum
privatorurn typi8 excudi concessit et curavit. S. v. Til.
L. B.,
1704. In 't Nederd. Aangeboorene en geopenbaarde godgeleerd4id. Dordr., 1712. 4°.
Antidotum viperinis morsibus D. J. oppositum, quod, ad
pacem et concordiarn in Ecc.lesia Belgied illustriu ► ordinum
edicto, feliciter in eam introductam integre conservandum,
hominisque scismatici iniqua consitia in tempore dispellenda,
in publicum edit author provocatus, Sal. v, Til. L. B., 1707. 4°.
(Iff ederlegging van P. de Joncourt). In 't Holt. Teyengift
teyen de Addersteken van P. de Joncour,t, vertaatt en vetdedigt met de ernstige aanspraak enz., door J. Janssonius,
predikant to Moordrecht. Utrecht, 1708 ,in 4°.
Ernstige, aanspraak clan Mr. Pieter ,de Joncourt over zijn
111.2p-brief. Utrecht in 4°. Leiden, 1728. 4°.
,
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Exercitatio Theologica-Chronologica de Joannis Baptistae
incarnatione Unica. L. B., 1716. 4°. - Na zijn dOod Commewtarius literalis de Tabernaculo Mosis ad Exod. XXVXXX et Zoologia Sacra. Dordraci, 1714. 4°.
Dissert ationes Philologico- Theoreticae et Acta dpostolorum
ad Annales revocata. L. B., 1714, 1719. 4°. Zie Bibl. Breen.
Cl. II, p. 177. Cl. III, p. 1094.
Sendbrief van Paulus aan de Romeinen en Philippensen,
vert. door Jac. ddr. Folkers. 1721. 4°. Zie Bibl. Brem. Cl.
V, p. 520. Cl. VII, p. 713.
Het Ilooglied van Salomo, kortelijk verklaard door den
Hooggel. en Eerw. Heer Nicolaas Lydius, in zijn leven predikant te Franeker, , in rijm nagevolgt en nader opgeheldert
met eenige aanteekeningen vermeerdert door Johannes d' Outrein.
Tweede druk, aanmerkelijk vermeerderd, en onder anderen
ook door een opstel over het llooglied, door den vermaarden S. v. Til. Amst., 1719. 8°. Zie Bibl. Brem. Cl. II, p. 890.
Operum Analyticorum volurnen praecipuum. Opas Analyticum'comprehendens introductionern in Sacram secripturam ad
Johannis Heideggeri Enchiridion Biblicum concinnatum. Traj.
ad Rhen., 1720. 2 vol. in 4".
Ed. Secunda correctior. Basil, 1722. 2 vol. 4°. Zie Bibl.
Brem. Cl. III, p, 1096. Cl. IV, p. 152. Cl. V, p. 535. Cl.
VI, p. 336; Rosem u ller, Handb., S. 162; 1Vieij er, p.407.
Comment. op de brieven van Paulus aan de Romeinen en
Philipp. Haul., 1721. 4°. Amst., 1730. 4°. Itotterd., H. M aronie r. 4°. Zie Bibl. Brem. Cl. V, p. 520.
Theologia Paracletica et variae condones Propheticae, Emblematicae, Dogmaticae. Traj. ad Rhen., 1721. Plichtvermanende Godgeleerdheid,vertaald door D. Smout. Utrecht, 1725-1726. 2 vol. 4°. Leiden en Amst., 1726. Ook in 't Fr. vertaald.

Collectio Fragmentorum Homeliarum Calecteticarum, quae
in prima editione desiderantur. Traj. ad Rhen., 1725. 4°.
Ondersoek des Geloofs in vraegen voorgesteld en met antwoorden ontvouwt, door A. te Glide.
Dordrecht, 1726. 12°.
Commentartus in Pauli Epistolas, primam ad Corinthios,
ad Epkesios, ad Philippenses ad Colossenses. Amst., 1726. 4°.
Verklaringe van den eersten brief van Paulus aan die van
Corinthen, met een voorbericht van Joh. Creyghton. Amst.,
1731. 4°.

Over den uytgang der Hervormde kerk uyt het qeesteligo
Babel. Dordrecht. 12°,
Zielen-raad in tijd van druk. Dordrecht. 4°.
Commentaria Analyti, a absolutissime nova in varios libros
propheticos cet. L. B. et Hagac Comit., Lypsiae et Francof.
ad Dituenum, 1744. 3 vol. 4°.
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"Verg, v. d. W a 11, 1. c. p. 45, die nog andere onuitgege.
yen werken van v a n Til opgeeft. Hij Inaakte A I b. S c h ultens (1716) met eenige Arabische handschriften bekend. Dat
hij de poezij ook beoefende, blijkt uit zijn gedichten, die voor
zijne werken voorkomen. Ook worden er onder de Lat. en
Neerd..lceurdichten aangetrojen. Rott., 1710, bl. 227, 228,
233-238. Op Cat. Jo h. A. Nark e, 14 Maart 1757, p. 120,
MS. fol., n. 5 9 2, p. 7, a. 108, kola een MS. voor, getiteld; Journal gehouden op '8 Lands schip den Dolfijn, door
S'. v. Til en op Cat. J. Dagevos, Dictata in Pauluna ad Corinth.
et Ephesios. 4°.
Zie de Voorredens zijner werken; P a q u o t, 3fem. pour servir
T. XVIII, p. 151-179 (ed. in 8°.), T. III,
p. 594 (ed. in fol.); Soermans, kerk. Reg., bl. 29, 44; Saxe, Onom.,
P. V, p. 301; Herm. van de Wall, Vita Sal. v. Til in de Praef.
voor S. v. Til's Commentarius de Tabernaculo Mosis, Amst. 1714. 4 0 ;
Hist. Litt. des Pays-bas,

Nachricht von dem Leben and Schriften Sal. van Tit, aus dem vorhergehenden gezogen, im Neuen Bfichersaal XLVI, Oejir, p. 706-721;
Franck, Cilia'. Bibl. Bunay., . T. I, VI, p. 1633 ; Kok V. Woordenb., D. XXVIII, bl. 237-246; Groot Algemeen Woordenboek. van
Hoogstraten o. h. w.; Ypey en Dermunt, Gesch. d. Ned. Herv.
kerk, D. III, bl. 358-460; M. S i e g e n b e e k, Geschied. der Leidsche
Hoogeschool, D. II, bl. 165, 166; Pars, Katw. Oudh., bl. 280; G. W.
Me ij e r, Gesch. d. Schrifterpl., Th. III, S. 446 ; Th. IV, S. 13, 407,
435; RoseMuller, Handb., S. 102 ; Clarisse, Engel.; Iiiogr. Univ.;
Acta Lipsiensia; Bibl. Bremen; Te Water, Narrat. de Reb., Acad.
L. B. 'Sec. XVIII, p. 199, 200; van E i n e m, Kerk. Gesch., D. III,
St. 2, bl 489, 490; S t 011 6, ad Hermannum, p. 431 ; Nie er o n, Naar.,
Th. XVII, S. 185; G1 as iu s, Godgel. Nederl.; Sehotel, Kerk. Dordr.
D. II; D. v. Hoogs tr at en, Gedkht. bl. 221 ; Ypey, Gesch. d. C.
' Arrenber g, bl. 426, 427;
K. in de 18de eeuw, D. VIII,- bl. 615
Noordbeek en Maurik, Naamrol; Abcoude; Verwoert; Ko.
bus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

TILANUS (JoANNEs WILHELmus) was predikant te Harderwijk, toen hij eene beroep naar Zaltbommel afwees. Pit
gaf aanleiding dat de senaat, ten blijke van hoogschatting,
hem, den 1 5den April 1785, eenshalve het doctoraat in de
godgeleerdheid opdroeg. Deze helderdenkende en scherpzinnige
leeraar heeft zich verdienstelijk gemaakt door een godsdienstig
onderwijs boekje, getiteld Aanleading tot het onderuls in
de leere en pligten van den godsdienst, waarvan in 1809 te
Harderwijk de zevende druk verscheen. De tijdsomstandigheden beletten hem voort te gaan met de uitgave van de Bijdragen tot bevordering van waarheid en godsvrucht,
waarvan
hij met hulp van van Loo en anderen naamloos in 1786
het eerste deel uitgaf. Bijna twintig jaren later gaf Donk er
Cur t i u s het 2de deel in he tlicht, doch met deel II.I stuk
1, is het gestaakt.
In de laatste jaren der vorige eeuw, stelde zich T i 1 an u s
ijverig in de byes, om, in vereeniging met den, Arnhena§chen
,
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kerkleeraar van den Berg en anderen, de regten der hervormde kerk te verdedigen. Hij overleed ten jare 1812.
Zie Bonman, Geach. d. Geld. klooges.,- D. II, bl. 435; Boekz.
1785, D. I, bl. 451; Clarisse, in Rec. o. d. Rec., IV, 608.

TILBURG (NIcoLAES) is sehrijver van : Or. fun. in ohitum
Jacobi de Famars, olim Guilielmi III, Brit. Regi a rationibus, Frederico 111. Boruss. Monarchae a consiliis aulicis et
metallis elodiendis, Athenaei Lingensis, minorumque Scholarum
sub utroque Curatoris habita Lingae a. d. XVII
Juli ] 7 03. Traj. ad Rhen., s. a. 4°. Hij is waarschijnlijk dezelfde met
TILBURG (NicoLAAs), in 1669 te Utrecht •eboren stu'
s,
deerde aldaar in de philosophie en theologie, onder d e Vries,
Witzius, Leusden, van Maastricht, Pontanus en
L e i d e k k e r. Na tot A. L. Mag. en Philos. doctor bevorderd en in 1695 tot den predikdienst toegelaten te zijn, begon. hij zijn maatschappelijkeu loopbaan in 1702 als hoogleer aar in de philosophie te Lingen, en werd in 1724 als
zoodanig naar Groningen verplaatst, waar hij den 19den October van dat jaar zijne betrekking aanvaardde met eene Oratio
de generatione viventium quam vocant univoca. Toen men hem
den 14den Julij 1741 Wilde wekken, vond men hem ontslapen.
Zie Gron. Gedenkb., bl. 66.
TILEMAN (DOTHIAS WIARDA). Deze Oost-Friesche geleerde
verdient hier vermelding wegens zijne verdiensten, =trent de
geschiedenis en taalstudie van het oude Friesland. Hij gaf
daarvan het eerst blijken in 1777 door de uitgave van een
werkje Von den Landtagen der Friesen be Upstalsboom, en
waarop in 1784
in 1782, Von den Richtern Brokemerlande,
volgde eene Geschichte der ausgestorbenen (P) alien Friesischen
oder Seichsischen Sprache. In 1786 gaf hij zijn dlt Friesieches
iforterbuch in het Licht, waarna. hij in 1791 aanving zijne
Ost-friesische Geschichte uit te geven. Nadat hiervan 9 din.
tot 1786 reikten, vervolgde hij het in 1817 met 2 stukken
tot 1813. Intusschen deed hij in 1805 te Berlijn en Stettin
het Licht zien: Azega-buch, can altfriesische Gesetzbuch der
Riistringer, waarop in 1808 volgde : Geschichte und Auslegung
des salischen Gesetzes und der Malbergischen Glossaria, en in
1820 Xiliktiren der Brockmeinner Benoemd tot lid van bet Gron.
genootschap, gaf hij in deszelfs werken eene Disquisitto de
lure calico Frasiae. Ouk in de werken van het Kon. Nederl.
Instituut, waarvan hij tot mede lid benoemd was, gaf hij eene
geschiedkundige beschouwing van de aloude Friesche wetten:
Lex Frisionum autiqua, 1811. Deze volijverige geleerde overleed als hofraad te Aurich den 7den Maart 1626.
Part. berigt.
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TILEMAN, ook Tileman Spangenberg ofSpengerb e r g, inotinik in het minnebroer,s-klooster te Groningen, in
den aanvang der 16" eeuw. Uit zijne leer blijkt dat hij reeds
v66r het licht der kerkhervorming, de waarheid van het
evangelie boven kerkelijke leer stelde.
Zie Flacius, Catal. Test. verit., p. 577; Gerdes, Hist. Evang. sec.

XVI renovati, T. I, p. 46, 47; Brucherus, Gesch. v. d. opkomst en
vestiging van de kei kh. in de prov. Groningen,
bl. 37 ; Hofstede de
Groot, Gesch. d. Broed. kerk te Gron., bl. 9, 97, 98.

TILEN (HAMS), landschap-schilder, bloeide omstreeks 1650.
Zijne kunst vindt men o. a. in de kunstgalerijen te Weenen
en te Berlijn.
Zie Kramm.

TILIUS (JoHANNEs) te 's Hertogenbosch geboren, discipel
van Caspar N etsche r, schilderde in 't klein fraaije portretjes, in de manier van T e r b u r g. Hij bloeide in 1683
te 's Hage. Men vindt zijne kunst o. a. in de galerijen te
Weenen en Berlijn.
TILL (HENRTCH von) of T h i 1, burgemeester van Zutphen,
komt als afgevaardigde dier stad, onder de Geldersche teekenaren der Unie van Brussel in 1577, voor. Hij berninde
zijn vaderland zeer, en was voor deszelfs welzijn, gedurende
zijn verblijf te Brussel, met ijver werkzaarn, gelijk blijkt uit
onderscheidene brieven, die B o n d a m van hem heeft uitgegeven. De onderhandelingen met Don Juan mishaagde hem
van den aanvang af. Hij vreesde, gelijk hij zich in een zijner
brieven uitdrukte., dat het Parijswerck,, dat is, een Bartholomaeus•nacht zou worden, maar," voegde hij er bij, a Dulce

est pro patria inori ; come ick niet weder, mogen U1. tnij
een sielmisse nae laten doen." Uit deze laatste woorden blijkt,
Flat hij, ten minste op dien tijd, nog Roomschgezind was.
Zie Bondam, Onuitgeg. stukken, D. II, bl. 142, 183, 203; J. C.
de J on ge, Unie van Brussel, bl. 64; Nay., D. VU, bl. 323, 350.

TILLIUS (THOMAS). Zie THIELT (THOMAS VAN).
TILLY (CLAuDE, graaf van) voerde als ritmeester het bevel over eene kompagnie ruiters, in bezetting te 's Gravenhage, welke op den dag, die aan de gebroeders de Witt
het levee kostte, ter bewaring der rust opgeroepen was. Men
wist hem onder een valsch voorgeven te verwijderen, waarop
hij zeide: a Ik zal gehoorzarnen, maar nu zijn de Witten
doode lieden." De droevige uitkomst vervulde zijne voorzegging. Sedert droeg hij dat bevel in eeu opzettelijk vervaar-
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digde doos altijd bij zieh, en als hij 't soms aan zijn vrienden toonde, voegde hij er bij : Ziet daar het papier, dat de
Witten gedood heeft. Na den dood van Willem III werd
hem rekenschap gevraagd, waarom hij op dien noodlottigen
dag zijn standplaats bij de gevangenpoort verlaten had, en
indien hij zich Diet door 't geschreven bevel had kunnen
regtvaardigen, zou zijn leven op 't spel hebben gestaan. Hij
verkreeg in onzen dienst den rang van luitenant-generaal der
kavallerie en kommandeerde, na den dood vau 0 u w er k e r k,
de troepen van den staat. Later werd hij generaal over de
ruiterij en gouverneur van Namen, 's Hertogenbosch en Maastricht. Hij huwde eene gravin van Rechteren en stierf in
1723.
Zie v. d. Hoeven, Lev. v. 1. en C. de Witt; Wagenaar, V.
D. XIV, bl. 162, 165, 168; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.
TILLY (Graaf van). Zie SERCLAES.
TILMANS of T e 1 le mans (SIMON PETER), ook Till em a n s, schilder van Bremen, genoemd, bijgenaamd S c h e n c k,
werd in 1601 geboren, oefende zich in Italia schilderde landschappen en vooral portretten, o. a. dat van keizer F er din and te Weenen en zette zich te Amsterdam neder.
In 1668 was hij reeds overleden. Zijn portret is in dat
jaar door C h r. Hagen geschilderd. Hij was toen 67 jaren,
Zijne dochter huwde H end ri k Rekelman te Amsterdam.
Zij schilderde landschappen, beeldjes eninzonderheid bloemen.
Zie Kramm.
,

TIM (F. P.) schreef:
Het zamenSiel der gewrichten, beschouwd in deszelfs gezonden en ziekelijken toestand, nevens eene korte sehets der
arthrocace van den Hoogl. J. N. Rust en de door denzelven
daartegen aangeprezen branding in Geneesk. Menyelw. v. Vitt
unzta fortior. 1820. D. II, St. 1.
Waarneming van eenen aanmerkelijken fungus testiculi in
N. Verb. v. g. Genoots. tot bevorder.
d. g eneesk. 1822, D.
III, St. 2, bl. 73.
Zie Holtrop, bl. 357.
TIMANNUS (JoAmsTEs), te Amsterdam geboren, bragt het
grootste deel zijns levens te Bremen door, waar hij de evangelische gemeente als pastoor diende. Hij gaf in 1555 een
werkje over 's Heeren Avondmaal in het licht, dat door A Ib er t H a r den b e r g, pastoor der Breemer hoofdkerk, weerlegd werd. Hi,j was een voorstander van de leer der overalte-
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genwoordigheid van Christus ligchaam. Gedurende den twist
ontving hij een brief van M elan ch to n, waarvan de vertaling voorkomt bij Wagen a a r, Amst. D. XI, bl. 201, 202.
TIMMERMAN ( ). Aan hem wordt toegeschreven Invloed van Freinkrtyk op Nederland sedert 1795. Amst., 1814. 8°.
Zie van Doorninck, Anon. en Pseud., n. 2304.

TIMMERMAN ( DE). Op den Catalogus eener kunstverkooping te Middelburg, 31 Oct. 1775, bl. 42, n. 23, kotnt
voor Ben drift met koetjes en schapen, op blaauw papier
met zwart krijt, geteekend door De Timmerman.
Zie Kramm.

TIMMERMAN (HARMAN), doopsgezinde, stond, op 't aandringen zijner geloofsgenooten, gereed, de vervolging voor
een tijd lang te ontwijken, toen hij te Antwerpen, door een
van 'sMarkgraven dienaars, van de doopsgezinden afgevallen,
of. die geveinsdelijke als verspieder onder hen had verkeerd,
verraden, en met elf zijner geloofsgenooten in 1569 om den
geloove te Antwerpen levendig verbrand werd. Men verhaalt,
dat men hem de duimen in de gevangenis had afgesneden of
in stukken gemarteld, om hem in het schrijven te beletten.
Hij schreef:
Ben korte dock grondige en christelijke bekentenis des geloofs : van den eenwesigen God, Yoder, Soon en .Heylige Geest :
en van de eeuwige Godheyd Christi des coons Gods Alsoo
ook van de Menschwerdige, sienlijkheid, lijden en sterven van
den eeuwig en eeniggeboren Soon des levendigen Gods, onses
Heeren en salighmaker Jesu Christi, hetwelke bij Harman
Timmerman, voor een aniwoord op een brief aan hem ge8onden, geschreven en tegengestelt is, bij van Bracht te
vinden. Omtrent 8 jaren voor zijn. dood had hij nog een gedrukt boeksken gericht aan Mean o, wiens overlijdcn hij nog
Diet wist, en Dirk Philips, iiden scheur en bangeest der
onrekkelijken met zeer ernstige en schrijftmatige woorden en
redenen tegengesproken."
Zie v. Brecht, Bloedigh Tooneel, bl. 493 ; Brandt, Hist. d. Ref.,
D. I, bl. 501; Kobus en de Rivecourt.

TIMMERMAN Jr. (Mr. JAN DE) studeerde te Utrecht en
werd doctor in de regten, na verdediging eener dissertatie
de Unione Hollandiara inter et Zelandiarn (Traj. ad Rhen.,
1748. 4° ). Vervolgens werd hij pensionaris van Middelburg
en maakte zich als dichter bekend door Nagelaten gedichten,
Middelb., 1774, Drie jaren vroeger verschenen aldaar Costa.
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men, ordonn. en statuten der stad Middelburg met de aantt.
(her-.
van Mr. J. de Timmerman en die van Mr. C. Versluys
drukt).
Zie Witsen Geijsbeek, B. A. C. Woordenb., D. V, bl. 402;
D. I, bl. 95; D. III, bl. 344, 346;
Cat. d: Maats. v. Ned. Letterk.,
Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TIMMERMAN (JAN ALWERTS), pastoor van St. Martinuskerk te Groningen, beweerde in een openlijk gesprek of dispuut
te Groningen in 1628 tegen de Dominikanen-monniken, dat
de opperbeerschappij ten onregte den Pans werd toegekend ;
dat een Groninger pastoor de vierdagen, door den Paus in-.
gesteld, mogt afschaffen, indien hij ze tot bederf zijner kudde
oordeelde, ouidat deze schapen niet aan den Paus, maar aan
den pastoor waren toevertrouwd enz.
Zie Brucherus, Gesch. d. Kerkhervorming te Groningen

bl. 61.

TIMMERMAN (PETRONELLA JOH&NNE DE), nicht van den
pensionaris, en tweede echtgenoote van den Utrechtschen
hoogleeraar J. F. H e n n e r t, in 1724 te Middelburg geboren
en in 1786 te Utrecht gestorven, beoefende de Nederduitsche
poezij. Na haar overlijden gaf haar echtgenoot hare nagelaten
gedichten, met een curieuse biografische voorrede, in het licht.
Zie Witsen Geijsbeek, t. a. p ; Bibl. d. Maats. v. Ned. Letterk.,
D. III, bl. 89; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.

TIMMERMAN THIJSSEN (Mr. JAN SAMUEL), gouverneur
van Malakka in 1818, welke destijds nederlandsche bezitting
hij, met den schout-bij-nacht J. C. Wolterbe e k, van de
Engelschen overnam. Hij overleed te Malakka den 14(len Januarij 1823, oud 40 jaren.
Part. berigt.

TIMMERS VERHOEVEN (14ENRIcus PETRUS), den 28 8ten
Januarij 1804 te Dordrecht geboren, bezocht, even gelijk
zijn breeder die volgt, de school van R. v an den P ij 1
en het gymnasium. Bestemd voor de studie der godgeleerdheid, werd hij in September 1822 student aan de Leidsche
Hoogesehool, Welke hij in 1829 verliet met den graad van
Theol. doctor, na het verdedigen eener dissertatie de Precatione Domini. Tot proponent bevorderd, werd hij, den 2den
Mei 1830, tot predikant te Arkel bevestigd, welke standplaats
hij in 1833 verwisselde met Hoorn, en na voor 's Hertogenbosch en Delft bedankt te hebben, gelijk hij vroeger voor
Sliedrecht en Gorkum gedaan had, den 7den Maart 1837 tot
predikant te 's Hage bevestigd. Tim m ers V e rh oev en werd

voor een der uitstekendste kanselredenaars en geleerd6te then=
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loganten van zijn tijd gehouden. Ook was hij een geruimen
tijd secretaris der Synode, voorzitter der Indische Commissie,
hoofdbestuurder van Unitas, lid van bet Afleelingsbestuur
van het instituut van Doofstommen te Groningen.
Van zijn kanselarbeid is niets in het licht verschenen. Aileen
gaf hij een verhandeling over de Abbadonna van K10 p stock
aan zijn vriend Dr. S c h o t e 1 opgedragen, in het licht en een
overzetting van een Engelsch werk. Ligchaams ongesteldheid
noodzaakte hem, na in 1854 reeds zijn emeritaat genowen
te 'hebben, als predikant, in 1859 voor het secretariaat en
zijne overige bedieningen te bedanken. Van zijne krankheid
te Boppard hersteld, vestigde hij zich te Doesburg, waar hij
lid van den Raad werd en den 22eten Juli 1871 overleed.
Hij huwde Elisabeth Maria Roodenburg, en na haar
overlijden den 238ten September 1835, den 3den Julij 1845
Mathilda Johanna Theodora Jorissen, uit welk huwelijk 5 Lnderen in leven zijn. Hij was Ridder van den N ederlandschen leeuw, lid van het N. Brabantsch genootschap
en van de Maatschappij van Ned. letterkunde.
Zie G. D. J. S c h o t e 1, Leven van T. V. in de Levensberigten der
Maats. v. Letterk., 1871-1872; Dagblad van Zuid-Holland, 25 Julij
1871, N. 173; N. Rotterdamsche Courant25 Julij 1871; Gedenkboek d.
Maats. v. Ned. Letterk.

TIMMEBS VERHOEVEN (Mr. PIETER FRA.Ncors), broeder
van den vorige, noon van Henricus Petrus Timmers
V e r hoev e n, Med. Dr. en lid van den Raad der stad Dordrecht,
en van Fran ç i n a M or ge, werd den l6den Julij 1802 te Dordrecht geboren, bezocht het voortreffelijke instituut van R. van
den P ijl, zette vervolgens zijne studien op de latijnsche school
voort, en werd in Junij 1821 student in de regten te Leiden, waar
hij de gehoorzalen van Smallen bur g, Ty de ma n, Kemp e r en anderen bezocht en werd in 1826 doctor in de beide
regten na het verdedigen eener Disputatio jaridica inaugurails de errore ejusque in conventionibus effectu, waarna hij
zich als advokaat in zijne geboortestad vestigde. In 1836
werd hij als regter-plaatsvervanger in de regtbank van Eerste
Aanleg, in 1838 ,substituut officier bij dezelve en in 1840
officier van Justitie bij de Arrondissements-regtbank aldaar.
In Julij 1845 verkreeg hij het lidmaatschap der Tweede Kamer der Staten-Generaal, waarin hij zitting bAield tot hare
hervorming in 1848. In 1842 uenoemd tot lid der Provinciale Commissie van onderwijs in Zuid-Holland en tot schoolopzigter in het 5de district, was hij bij dat alles nog lid van
de plaatselijke schoolcommissie zijner geboortestad, secretaris
van die commissie, medebestuurder van het genootschap tot
zedelijke verbetering der gevangenen, mederegent van het
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huffs van arrest te Dordrecht, werkzaam in Verschillende kerkelijke betrekkingen, en besteedde hij alzoo den aan zijn veelvuldige bezigheden ontwoekenden tijd tot heil der burgermaatschappij en in het belang van den ongelukkigen evennaaste. Hij was ook bereid de wapenen tot behoud van het
vaderland op te nernen. In 1830 nam hij deel, als tweede
luitenant der dienstdoende schutterij van Dordrecht, aan den
veldtogt tegen Belgi6, en nadat hij in 1837 tot kapitein bij
dat korps bevorderd was, bleef hij bestendig in dienst.
Hij zocht verpoozing van zijn arbeid in de beoefening der
letterkunde en was herhaalde malen .medebestuurder van de
Dordrechtsche afdeeling der Maatschappij tot Nut van '1 dlgemeen, en trad dikwerf, even als in het genootschap Diversa
sed Una, waarvan hij werkend lid was, als spreker op. Verschillende letterkundige genootschappen bodes hem het lidmaatschap aan, zoo als het Noord-Brabandsch en Leidsch.
Ook was hij lid van verdiensten van het genootschap Pictura
te Dordrecht. In 1840 huwde hij Elizabeth Catharina
Ti s s o t v an Pa tot, die hem twee zonen naliet, ton hij den
10 Juni 1850 overlecd.
Men heeft van hem eene Perhandeling over de verdiensten
van Jeremias de Decker.
Dordrecht, 1834, een Fees'rede
bij de viering van het tijitigjarig bestaan der Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen. Dordrecht, 1834 en een Toespraak,
gehouden in het Departement Dordrecht derzelfde Maatschappij
den 2 48ten November 1842.
Zie Handel. der Maats. v. Ned. Letterk. te Leiden,
der Maats., bl. 57.

1850 ; Gedenkb.

TINANT Jr. (F.) schreef:
Waarnemingen over den grond en de gewassen van het
domeinbosch Granenwald by Luxemburg in Bydr. tot de Nat.
Wetens. van V. Hall. enz. D. I, bl. 300.
Opmerkingen over den grond en de gewassen der provincie
Luxemburg. Ald. bl. 61.
Opmerkingen over den grond en de gewassen van de oevers
Ald. 1827.
der Moezel in het Groot-Hertogdom Luxemburg.
D. II, bl. 516.
Zie Holtrop, hl. 358.

TINDAL (BAuEND), broeder van Rolph D u n d a s Baron
Tindal, sneuvelde als kapitein en adjudant-majoor bij de
garde grenadiers, gedurende Napoieon terugtogt uit .R,usland.
Part. berigt.

TINDAL (ROLPH DUNDAS Baron) werd te Deventer den
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24,sten rebruarij 1773 geboren, en begon zijne militaire loop ,
banoptwlfjrige dasktbjheinfrgment van Stuart, waarbij ook zijn vader diende in den rang
van kapitein. Twee Caren later tot vaandrig bevorderd, verliet
hij echter kort daarna, tengevolge der staatkundige gebeurtenissen, den dienst, om daar weder in 1794 aan deel te nemen, en wel bij het infanterie regiment van Ben tine k.
Achtervolgens tot vaandrig en luitenant bevorderd, maakte
hij met de jagers van B y 1 an dt, waarbij hij kort te voren
was overgeplaatst, den veldtogt mede van 1794. In 1796
maakte hij als Pte luitenant den veldtogt in Duitschland mede
en in dien rang nam hij deel aan den strijd in NoordHolland, bij gelegenheid van de landing der Engelschen, en
werd in den slag bij Bergen op den SIsten Augustus drie
inalen gekwetst.
Weiuige waanden later tot kapitein bevorderd, ging hij. iu
dien rang in 1806 over bij de pas opgerigte garde van den
raadpensionaris Schimmelpenninc k. Bij dat korps, na de
troonsbeklimming van Lode w ij k Napo le on, garde van den
koning van Holland, werd hij in 1807 bevorderd tot luitenant-kolonel en in het volgende jaar tot majoor; als zoodanig
werd hij bij het regiment grenadiers van de koninklijke garde
ingedeeld. Op den Pen Januarij 1812 door Napoleon tot
generaal-majoor benoemd, behield hij het kommando over zijn
grenadier-regiment en volgde er den keizer merle naar Rusland. Hij toonde door daden, dat hij de verkregene onderscheiding waardig was, en had hij vroeger het kommandeurskruis van de orde der Reunie en de ridderorde van het
Legioen van Eer ontvangen, na den alloop van den veldtogt
benoemde den keizer hem tot officier van die orde en tot
adjudant van de jagers te voet van de keizerlijke garde, ter.
wijl hij hem daarna nog verhief tot baron van het FranSche
keizerrij k.
In den veldtogt van 1813 voerde T i n d a 1, als adjudantgeneraal, bet bevel over eene brigade van de jonge garde, en
woonde hij onder anderen de veldslagen bij Liitzen en Bautzen
bij. Bij het gevecht voor Dresden, terwij1 hij met anderen
een poort verdedigde, drong een geweerskogel hem door
den enkel, van welke wonde te doen genezen, hij het leger
verliet en zich naar Versailles begaf. De keizer, zijne diensten willende beloonen, bevorderde hem tot kommandeur
van het Legioen van Eer en tot divisie-generaal bij, de kei ,
zerlijkgad.Tnvoeurplatsgijndbeur
vroeg en verkreeg hij in Junij 1814 zijn ontslag uit de Franache dienst.
• Door koning Willem I aangesteld zi ginde tot opperbevel•
hebber der reserve-armee, werd hij, nadat de vrede met
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Frankrijk gesloten was, tot inspekteur-generaal van het wapen der infanterie benoemd. Tot den 15den Augustus 1818
heeft hij deze betrekking vervuld, toen hem het bevel werd
opgedragen in het zesde groot militair kommando. Hij yen.
wisselde dit later met het bevel over het tweede, terwijl hij
in 1828 benoemd werd tot generaal der infanterie en belast
met bet bevel in het eerste groot militair kommando, waarvan bet hoofdkwartier te Utrecht was. In die betrekking
bleef hij tot aan zijn dood, die den 4den Augustus 1834, op
zijn buitenverblijf nabij Zeist, waar hij zijne laatste levensjaren doorbragt, plaats vond. In de kerk aldaar werd hij begraven en zijn stoffelijk overschot door een eenvoudigen lijksteen gedekt.
Behalve met de reeds genoemde ridderkruisen, waarbij nog
gevoegd moet worden het kornmandeurskruis van de orde der
Unie, hem in 1809 door koning Lode w ij k gegeven, had
Tindal nog het riddei kruis der Fransche militaire orde van
verdiensten en het kommandearskruis van de militaire Willemsorde. Koning Willem I verhief hem daarenboven met
den titel van baron, in den Nederlandschen adelstand. Zijne
afbeelding ziet het licht ; ook in het Biographisch album.
Tindal was gehuwd met Helena Hart k am p, bij wie hij
vier zonen verwekte: 1. D. baron T in dal, als gepensioneerd
kapitein van den generalen staf overleden ; 2. jonkheer G. A.
T i n d a 1, gepensioneerd kapitein ter zee ; 3. jonkheer L. J.
Tin d a 1, kapitein der artillerie ; 4. jonkheer W. F. Tindal,
ritmeester der kavallerie en kamerheer van den koning (alleen in 1859).
Part. berigt.

TINGA (Enco), zoon van Ids Tinga en Ge er tr u d
Gruism a, werd den 25sten November 1762 te Leeuwarden
geboren. Na het gymnasium aldaar verlaten te hebben, weed
hij student in de godgeleerdheid te Franeker en vervolgens
te Groningen, in 1786 tot het predikambt toegelaten en
predikant to Stavoren, Nadat de geweenten te Hindeloopen
en Kornjum hem vruchteloos begeerd hadden, nam hij de
roeping naar Ileerenveen aan. Hij bedankte voor die van
Dokkum en Amsterdam, doch vertrok in 1797 naar Vlissingen, waar hem tevens Eiet rectoraat der latijnsche school werd
opgedragen. Te vergeefs beriep hem de hoogeschooi te liarderwijk, na het vertrek van Al untinghe, doch niet die
van Franeker, waar hij den Ven Junij 1799 zijn hoogleeraaranabt in de godgeieerdheid met eene Oratio de coinnsodis verue

virtutis hoc in vita (Leov. 1799) aanvaardde. her was het
onderwijs in de natuurlijke godgeleerdheid en zedekunde zijne
taak. Zijne ambtgenooten verleenden hem honoris causa de
10
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doctorale waardigheid. Van Franeker vertrok hij, in de plaats
Lubber s, near Groningen, waar hij den lOden Mei 1805
zijne betrekking aanvaardde met eene Oratio de Jesu Christo,
doctore Agoeltacinco, minime Essen°. In 1821 legde hij bet
rectoraat neder met eene Oratio de causis ex quibus explicari possit prosperrimus successus et celerrimus progressus annunciati primum per Apostolos eorumque 800i08 Euangelii.
Hij overleed den 30sten Julij 1828. Zijne vrouw Tetje va n
der W e r f, met wie hij te Stavoren gehuwd was, schonk
hem twee zonen en twee dochters.
Hij schreef:
Verhandeling ten betooge voor de gemakkelijkheid van de
Evang. plichten of den godsdienst van Jezus.
In 1795 bekroond door het Haagsch genootschap. 8°.
Beschrijving van het godsdienstig en zedelijk karakter van
J. C. Bekroond door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Amst. 1 79 8. 80.
Redevoering ten betoge dat J. O. geenzins in de school der
Essenen opgekweekt, maar van God zelven onderwezen is.
Gron. 1807. 8°. (vertaling zijner in wijdingsrede als hoogleeraar te Groningen, door L. F o c k e n s, predikant te Twijzel).
De jeugd aangespoord tot eene vroegtydige Godsvrucht.
Gron. 1806.
Opwekking tot het welbesteden van den tijd.
Gron. 1811.
De mad van David aan zijn noon Salomo en de keus van
Josua om den Heer te dienen, in twee leerredenen. Aid. 1812.
De vruchtbaarheid en onvruchtbaarheid van Gods kastijdingen, in twee leerredenen. Ald. 1814.
Kerkrede en gebed, uitgesproken ter opening van het tweede
eeuwfeest der universiteit te Groningen, den 10den Oct. 1814.
Verstrooide gedachten over verschillende onderwerpen.
Uitgegeven voor leeraars en vrienden van godsdienst en godgeleerdheid. (E. J. Grey e, E. Tinga en J. H. It egenbog e n.) Fran. 1802—.1806. 4 St, 80.
Zie Brouwer, Orat. inaug. in Anal. Acad. Gron. 1827-1828;
Aanh. op 1Vteuwenhuis ; Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges., D. II, bl.
531; Glasius, Godgel. 1Vederl.; Gron. Ciedenkb., bl. 112; Progr. funeb.;
d. Gron, Akad. 1829, bl. 62-67; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt; Eekhoff, de Stedel. Bibl. van Leeuw., bl. 23; v. Doorninck, An. en Pseud. [1575]; Handel. d. Maass. v. Ned. Letterk.,
1829, bl. 8,

TINNE (A.), • homme de confiance" van Ben tin c k van

11 h o o n, vriend van Wi 11 em IV, en later van den griffier
Fage I. Van hem bezitten wij verschillende politieke traktaatjes tegen de intrigues van Frankrijk. B. v.
T, uit het
Annotatien van den Heer Marquis d' H
Fransch vertaalt, en door een vrij Nederlander (A. T.) met
verscheidene aanmerleing en vertijkt.
1779. 8°.

147
Bewijs dat een Franschman wel lean denken, getrokken uit
eenige papieren, gevonden bij gelegentheid van den brand
eenige jaaren geleden ontstaan in zeeker huis op de Vijverberg 1 Oct. 1779. 8°.
Brief van den Beer Kletz, met verzoek van aan zijn vriend
Anti-Britannicus te uillen melden, dat men Mans in Holland
met er daad bedugt is voor de inzigten, en bekende twee(gedragt verwekkende kunstgreepen van onze eene Nabuur
dagt. Leiden den 26sten Aug. 1779. 8°).
Den verlooren brief teruggegeven. Amst. (1779 ?) , 8°.
Brief van Cato Batavus, aan zijn vriend den grijzen
Hollander over de onlangs voorgevallene Rencontre tusschen
het .Esquader van den Schout bij Nagt, Grave van Byland,
en dat van den Commodore Fulding. Utr. 29 Jan. 1780, 8°.
Brief van een Amsterdamsch kooprnan te Petersburg geetabliseert. Howlende een Relaas van de inpressie aldaar, veroorzaakt door de Papieren van den Heer Laurens. Opgedr.
aan de Heeren Kooplieden en Reeders. Gedrukt in Amsterdam. December 1780. 8°.
Brief van een Majoor uit den Haag aan zjn broeder de
Zeeolficier Marten Michielszoon van der Vlig, in antwoord
op zijn brief over de Augmentatien. Z. pl. en jr. (1778). 8°.
Den door list en geweld aangevallen leeuw. 1780 (spotprent
door A. T. onderaan staat). Verklaaring van de plaat en
van 'tgeen elk personnage verondersteld word te zeggen, dienende tot een vervolg op den Brief van Cato Batavus. 1780. fol.
Goed Fransch goed Patriotsch, een nieuw staatkundig
systeem onder de zinspreuk : Divide et Inpera. Opgernaak,t
door een opregt beminnaar van zijn vaderlandsche vrijheid en
godsdienst. 1779. 8°.
Mernorie door den Heere Ridder Yorke, den
10den Nov.
1780 aan Haar Hoog Mog. overgegeven, uit het Fransch
vertaalt en verzelt van een gepaste aanspraale aan 't voile
van Nederland. Gedrukt in Amsterdam.
8°.
Eenige weinige vragen door een Oud-Regent (A. T.) aan
zijne landgenooten voorgestelt. Amst. 1779. 4°.
Zie v. D oo r One k, Anon. en:Pseud., n°. 265,7668, 788, 824, 832, 839,
844, 849,1322, 1798, 2925, 5118; Bibl. Tydent., Pars I, p. 110, no. 2704.
TINNE (ALEXANDRINE) werd in 1839 te 's Hage geboren.
Hare moeder was eene Nederlandsche barones van Capelle,
haar vader van een oud-hollandsch geslacht. Hetzij door lectuur, hetzij door bijzondere aandrift en een onafhankelijken
geest geleid, voelde zij zich tot het doer van verre reizen
aangespoord, waartoe het aanzienlijk vermogen, waarover zij
met haar moeder beschikken konden, haar allezins in staat stelde.
Het was in de jaren, toen de aandacht bijzonder naar het
10*
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land der Pharaonen began te worden gerigt, als uitgangspunt van nieuwe ontdekkingen tot opsporing der bronnen
van den Nijl, en zich bij den aanvang der thans voltooide
werken van het Suez-kanaal, meer en meer een stroom van
reizigers derwaarts bewoog, dat ook Alexandrine derwaarts
wilde gaan, om getuigen te zijn van die wederontluikende
beschaving, zich meer op de hoogte van de bevolking, taal
en land te stellen, en clan welligt later verdere reizen te
doen.
flare moeder besloot haar te vergezellen, beide reisden
in 1856 naar Egypte, en betrokken aldaar een landg- j oed in
de nabijheid van Cairo, dat, bij afwisseling tot in 1861, het
middelpunt van gezellig en wetenschappelijk verkeer of het
uitgangspunt van reistogtjes in den omtrek was, als 't ware
proeven van 'tgeen verder zou worden ondernomen. De beide
vrou wen k wamen eerst op het plan, door de voorstellingen
van den Duitschen geleerde, Ludwig Kra h f, zich, toen koning Theo d o r us II nog in vollen luister was, waar Abyssinie, een der merk waardigste rijken van Afrika, waarvan een
Portugeesch reiziger in de 16de en James Bruce in de
18de een vv, zoo vele berigten hadden gegeven, die langen tijd
als verdict) tselen werden beschouwd, doch wier juistheid sedert meer en meer gebleken is, te begeven. Dit plan werd
waarschijnlijk door de keer van zaken in Abyssinie opgegeyen ; doch niet het voornemen tot een verren togt.
In den aanvang van 1862 reisde mevrouw T in n e, hare
dochter Alexandrine en hare zuster freule van Ca p elle
naar Khartoem. Twee kameelladingen kopergeld en proviand
voor een geheel jaar werden medegevoerd, en te Khartoem
een stoomschip gehuurd dat het reisgezelschap tot aan Gondokoro (5° noorder breedte) den Witten NO opwaarts zou
brengen. Dit punt was destijds, toen Speke en Gran t nog
niet van hunne beroemde ontdekkingsreizen teruggekeerd waren, en Baker pas besloten had den Mwoetan Nzige te
doorvorschen, het uiterste punt, tot het welk handelsvaartuigen en reizigers voorwaarts drongen, dewijl aan gene zijde
van Gondokoro de stoomversnellingen aanvangen, die de verdere vaart op den Nijl belemmeren. Door het gebied der
Tsjilloek-negers, kwam het reisgezelschap in het aan den regter Nijloever zoo heerlijk gelegen Dsjemel-Njemati, waar
men hutten liet bouwen en eenigen tijd wilde doorbrengen.
Daar echter aan • buffels, leeuwen, oliphanten, neushoorns en
andere wilde dieren geen gebrek was, werden de lieden van
het gevoig z66 zeer door vrees bevangen, dat daze dames
zich genoodzaakt zagen weder aan boord der stoomboot te
gaan en de vaart naar het zuiden voort to zetten. Overal
snelde de mare van ongelooflijken rijkdom haar vooruit, en
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zelfs de beruchte slavenjager, Aloha rn rn e d Cher, die te
Hellet-Kaka (linker Nijloever) woonde, outving de freule
Ti n n e met koninklijke eerbewijzen en deed haar het aanbod
haar tot koningin van Soedan te verheffen. Bescheiden bedankte zij voor die eer, en daarna stoomde zij op de nog
weinig bezochte Sobat, eene rivier die oostwaarts afvfoeijencle
zich in den NO stort. De stoweboot zette den togt op deze
rivier, voor zoo ver zij bevaarbaar is, voort, keerde vervolgens terug en ging den Witten NO opwaarts, door de eindeloos uitgestrekte moerassige streken van het No-sneer, tot
de Oostenrijksehe zendingstatie Sante-croce, die destijds joist
in verval geraakte. Na nog het graf van den Duitse,hen reiziger Wilhelm von H ar n i e r, een jaar te voren door een
buffel gedood, bezocht te hebben, begat men zich naar Gondokoro, waar men den 30sten September aank warn.
Aanvallen van koorts en de vijandelijkheden der inboorlingen van den Bari-stam, die door de slavenbandelaars tot
verbolgenheid gebragt waren, noodzaakteu het gezelsehap reeds
na 3 weken Gondokoro te verlaten, en zich in to schepen
naar Khartoetn, welke plaats het den 20sten Novetuber bereikte. Spoedig werden aldaar toebereidselen tot eene tweede
groote onderneming gemaakt, die in Mlle opzigten nog veel
belangrijker dan de eerste zou worden en waaraan uog aanzienlijker geldsommen ten koste werden gelegd, ofschoon de
eerste reis op ruim f 60,000 was te staan gekowen. Men
wilde de Gazellen-rivier, die door oninetelijke woeraslanden
stroomt eu van bet westen kowende, zich in den Niji stort,
benevens het land . der Niam-Niams, als menscheneters berucht en die (waar ten onregte) verhaald werden van staarten
voorzien te zijn, bezoeken en, opdat de wetenschap haar
I voorh. v o n
deel bij deze expeditie zoude hebben, gevoeiden
Heugl in en dr. S teu d n e r, die toen juist van hunnen togt door
Abyssinie te Khartoem waren aangekomen, zitei opgewekt de
dames T i n n e te vergezellen. De uitrusting was van zoo grooten =yang, dat zij later de oorzaak werd van het mislukken
der onderneming, waarbij overigens volstrekt geen heir was.
Het aantal schepen was niet minder dan 5, een stoomboot, twee dabahien en twee andere zeilvaartuigen, die gezamelijk aan boord hadden 200 personen, waaronder een lijtwacht van 60 soldaten, door den onderkoning verstrekt, 30
ezels, 4 kameelen, 1 paard, ammonitie en proviand voor tien
maanden.
Den 2 3sten Februari 1863 vertrok het reisgezelschap, en
het mogt, naar alle genomen maatregelen, de beste verwachtingen koesteren. Men had niet minder ten doe! dan tot het
weer Tsjad, in Afrika's binuenland, door te dringen, dock

besloot den regentijd onder een volkstam van negers door
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te brengen, waarvan sommigen alles behalve gunstige berigten gaven. Men beyond den Nijl tot aan den mond van
den Sobat bezet met hooge biezen en riet, met welige palmboomen er achter. Half overstroomde eilandjes, die met
mimosa's bedekt waren, als ook drijvende eilandjes uit wortels
en aanslibsels zamengesteld, maakten de vaart op den Witten
Nij1 Kier en daar moeijelijk. Den liden Februari kwam
men echter de mond van den Sobat door; daar begonnen
uitgestrekte moerassen, door Speke en Grant ontdekt, en
wel aan beide zijden der rivier, zij waren vol krokodillen,
nijlpaarden en buffets. Nu en dan zagen de reizigers eeuige
inlanders, op een been staande, van een groote gestalte —
als de steltvogels in de moerassen, half onder het riet verborgen. Om zich tegen de steken der muskieten te beveiligen, hadden zich de negers met asch bestreken, waardoor zij
een zeer onbehagelijk aanzien hadden.
Zonder bijzondere toevallen, bereikte het reisgezelschap de
Gazellen-rivier, en de zuidelijke ankerplaats Masjra-el Req,
zoo 't schijnt het uitgangspunt van de kooplieden en slavenjagers uit Khartoem, tot het doen van hunne rooftogten.
De uitgestrekte moerassige streek, met hare nitdampingen
liet hare werking niet uitblijven, te meer daar de regentijd
was begonnen en men niet dan met groote moeite en de
ontzettendste kosten dragers krijgen konde voor de menigte
zieken en de ontzaggelijke bagaadje. Heuglin was met
Sten d n e r vooruitgezonden, ten einde eene betere legerplaats
te zoeken, laatstgemelde bezweek (den lOden A pril) aan de koorts,
en H e u g l e r moest zijnen vriend in het dorp W a s d begraven.
Deze was 't eerste slagtoffer, dat op dezen toot viel, want
men had gedurig met ziekten en gebrek, ja zelfs soms met
volslageii hongersnood te kampen. Mevrouw Tinne en hare
twee Europeesche kameniers bezweken onder .de eersten, aan
felle koortsen; de tolk C on t a r in i, de duitsche thaurier
S c h u b e r 1, volgden haar in 't graf; de meeste Europeanen
bleven onder dit moordend luchtgestel ; onder diegenen, die
zich nog het krachtigst hielden waren T h. v. H euglin,
baron d'Ablaing en freule Alexandrine Tinne.
Eerst in October, bij het verstrijken van den regentijd, kon
men aanstalten tot den terugtogt makers. Lang genoeg werd
men echter nog opgehouden, in afwach.ting van de schepen,
die naar Khartoem waren teruggezonden om zich van levensmiddelen en andere benoodigdheden te voorzien. Deze kwamen eerst in Jarman 1864 op de Masjra-el Req. Men
scheepte zich nu in en bereikte eerlang Khartoem ; daar trof
onze reizigster een nieuwe slag, het verlies harer tante, freule
van Capelle.
Bij zoo veei vermoeijenissen en rouw, werd hare eigen ge-
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zondheid wel eenigzins geschokt, doch zij kwam die slagen
toch weder te boven, en poogde zich zelfs voor goed in het
Nijldal te vestigen, doch raakte deswegens in moeijelijkheden met de Egyptische overheden, 'tgeen haar niet weinig
griefde.
Freule T i n n e besloot nu den bodetu van Egypte voor
't oogenblik vaarwel te zeggen, en aan boord van hare eigen
stoomboot, met haar gevolg, waaronder vele negers en negerinnen, de kusten der Middellandsche zee te bevaren, en
dgAr aan land te gaan, waar zij nuttig of noodig oordecide 1).
Niet afgeschrikt door zoo vele zware beproevingen, wenschte zij eindelijk in haar lang gekoesterd voornemen te olharden om verdere ontdekkingsreizen in Afrika te doen, en de
zaak der beschaving aldaar te bevorderen, doch bereidde
zich op andere wijze daartoe voor.
Zij beoefende de talen, waar 't op aan kwam, en vereenzelvigde zich met de Oostersche gebruiken, ja kleedde zich,
gelijk lady S t a n h o p e, in het gewaad der Oostersche vrouwen, ten einde den noodigen invloed op de inlanders te erlangen. Verscheidene jaren bragt zij met kleinere, als 't ware
voorbereidende togten door, nu naar oostelijk Barbarije, van
daar door de woestijn naar Zarakin, en over de Roode zee
naar Suez eu Cairo ; dan bezocht zij Konstantinopel, Maltha, Algiers, Tunis en ten ]aatste Tripoli, alwaar zij zich gereed maakte tot een togt dieper in het binnenland en wel
naar Murzoek, waarheen zij itl Februari 1869 trok, doch van
welken togt zij niet zou wederkeeren. Volgens berigten door jhr.
rnr. E. F. E. T est a s, den Nederlandschen consul te Tripoli,
werd zij het slagtoffer der roofzucht van eenige barer geleiders van den stain der Toearegs. Die berigten komen op het
volgende
De treurige gebeurtenis had plaats in de Quadi Berdjonds,
op een dag reizens van Scharabn en vijf dagen bewesten
Murzoek. Freule Tin ne was den 30sten Jarman 1869 van

1 ) Met hoeveel tegenspoeden vergezeld, was echter de jongste togt
niet zonder vrucht. Heuglin begaf zich naar Europa terug, om de
talrijke bijzonderheden openhaar te maken, die hij en anderen over
het dieren- en plantenrijk en de plaatselijke gesteldheid van die geheimzinnige hemelstreken van Afrika verzameld hadden. Hij had o. a.
van de reis eene uitgewerkte kaart medegebragt van de Bahr-elGazal, de Gazellen-rivier, die op de naauwkeurigste grondslagen is
zamengesteld. Beoefenaren der wetenschappen bragten huide aan
denondernemingsgeest van freule Tinn e en hare togtgenooten en
F i g u i e r heeft in zijn Jaarboek den moed der # drie Hollandsche
dames," maar vooral van de # schoone A lexandrin e," zeer doen
uitkomen.
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Tripoli binnenwaarts vertrokken ; en haar laatste brief, gedagteekend van Scharabn, werd te gelijk ontvangen met den
brief van haar dood, door een barer Arabische bedienden
Mohamed Ben Hassan el Benoni opgesteld. Het geleide der reizigster, haar door den Arabier Hadj I be n n o e kb e m toegezonden, ten einde haar tot Taharai te vergezellen,
ontmoette op weg een troep van zes Arabieren en acht Toearegs, die mede aanspraak maakt op het regt om haar tot
geleide te dienen ; na korten twist werden beide partijen
het eeris, gezamentlijk verder te gaan. Des avonds daarop,
zondag den 'sten Augustus, hielden zich de Arabieren te
Toearegs, alsof ze vechtende wilden beslissen, wie hunner
freule T inn e' s palakijn dragen zouden. De Arabieren, onder voorwendsel, dat zij zich wilden verdedigen, grepen de
wapens van de beide Hollandsche matrozen, die tot het gevolg der reizigster behoorden. Toen deze naderden om de
schijnbaar vechtende te scheiden, werd een hunner, 0 o r tm a n s, door een lanssteek neergeveld, de ander, J a c o bz e,
die ter hulpe snelde, doodgeschoten, en freule Tin n e
zelve ontving, nadat een Toealeg haar de hand had afgehouwen, een pistoolschot in de Borst, dat den onmiddelijken
dood ten gevolge had. Alle overige bedienden, Arabieren en negers, lieten de moordenaars ontsnappen, behalve
eene jonge negerin, die door de Toearegs werd m.edegevoerd.
Het schijut dat de reizigster voornemens was, een togt
door 't gebied der Toearegs te maken, in afwachting van
eene nieuwe bezending kameelen en goederen, om vervolgens
van Murzoek af, de reis naar Burnoe voort te zetten. Zij had
te Murzoek dr. N a c h t i n gall ontmoet, een Duitsch reireiziger, die door den koning van Pruissen belast was
met 'toverbrengen van geschenken aan den vorst van
Buroc.
Uitvoerige bijzonderheden over het 'even en de reizen van
freule Alexandrine Tinne zijn nog niet medegedeeld.
De eerste groote togten fangs den Nip en de Gazellen-rivier,
waarop zij en hare togtgenooten een regtwatigen roem inoogsten, is geschetst in Transactions of the Historic Society
of Lancashire and Cheshire, T. XVI, waarvan een alzoiaderlijke druk bestaat onder den titel van Geographical notes
of expeditions in Oentral-Africa, by three Dutch Ladies, by
John Tinn e. Liverpool, 1864. Een uittreksel daarvan,
benevens het 1)agboek van T b. von Heugli n gedurende
de expeditie, die den naam der dame T i nn e draagt, vindt
men in het bijvoegsel tot n°. 15 van P e t e r m ans Geografische Alittheilungen, Gotha, .1865. Voorts heeft wen in verschillende tijdschriften en dagbladen verspreide berigten over
,
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de Nederlandsche reizigster ; o. a. in het Geillustreerd Tijdschrift voor iedereen, late Afl , waaraan dit artikel is ontleend, en ook de afbeelding der freule, in Oostersch kostuum voorkomt. Men vindt hare biografie ook in Tour du
Monde, 2e annee (1871) p. 566.
De beroemde duitsche schilder Gent z, die veel in het
Oosten gereisd en freule T i n n e persoonlijk gekend heeft,
geeft in een duitsch Tijdschrift eene beschrijving van hare
geestgesteldheid e e lotgevallen na hare terugkeer van de zoo
ongelukkig afgeloopen togt naar Afrika's binnenland en leidt
ons in hare woning te Cairo. Overgenomen in het aangehaalde Gelll. Magazyn, bl. 7.
TISSEL (JoHANNEs), in 1752 te 's Gravenhage geboren,
werd tot de studie voor predikant bij de Lutherschen opgeleid door Ds. C. v an der Heiden aldaar, studeerde een
jaar in Duitschland, werd in 1772 predikant te Schiedam,
in 1774 te Dordrecht, in 1768 te Amsterdam, waar hij in
1813 overfeed.
Hij vierde te Dordrecht in 1780 het viyde Jubile der
Augsburgsche confessie, en gaf in het licht :
Gedach'en of zekere Recensie uan de gea9te schrijvers der
Nederduitsche Bibliotheele. Dordr. 1777.
Jipologie voor de leer der verzoeninge; of dit gewigtig Leerauk van den christelijken godsdienst bewezen en gered tegens
de zwaarigheden van den Heer J. A. Eberhard en anderen.
Ald. 1778.
Leerredenen over de getvigtigste gebeurtenissea uit het leven
van Jezus Christuc, gewoonlijk genoeind Evange4en.
1786-87. 6 d.
Er bestaat een monument ten zijner eere door J. W. Ca spar i en A. v. d. Beek, met opschrift van A. J. Z u b
Zie Schotel, Kerk. Dordr , D. II, bl. 229; Domela Nieuwenhuis in Bijdr. van Schultz Jacobs, D. VII, bl. 136; D ez., Gesch. d.
Amsterd. Luth. gem., bl. 205; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TISSOT DE PATOT. Zie TYSSOT DE PATOT.
TITAMA (JoHANNEs), te Groningen geboren, zoon van
B e rn h ar du s, laatst predikant te Dylierschans, werd in 1685
sit -lent te Franeker, als proponent beroepen in 1691 op het
Ameland. Daar om zijn ergerlijk gedrag in zillen dienst geschorst, ging hij naar Noord-Holland, waar hij zich bij eenige
gemeenten zocht in te dringen. In 1697 werd hij van zijne
censure ontslagen en weder beroepbaar verklaard. Hij is niet
lang daarna als predikant naar St. Thomas vertrokken.
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Men heeft van hem eene Predikatie op den Rijswijkschen

vrede.
Zie Nay., D. XV, bl. 117, 563; Muller, Bibl. v. Ned. Pamfi., no
9514.

TITELMAN (PIETER) leefde in 't midden der 16de eeuw.
Hij was deken te Ronsen en inquisiteur van Vlaanderen. Hij
maakte zich door zijne vervolgingen en wreedheden, vooral
de doopsgezinden, berucht.
Zie Brandt, fist. d. Ref., D. I, bl. 307; Kok.

TITSINGH (ABRAHAM), wiens vader in 1684 of daaromtrent heelmeester werd en in 1691 in landsdienst tegen de
Franschen sneuvelde. Zijne moeder was uit eeue oude patricische familie. Hij was de oudste zoon, en had nog twee jongere broeders, gelijk hij, heelmeesters te Amsterdam. Na den
dood zijns vaders, werd hij in de heelkunde onderwezen 1 )
door diens oude vriend Constant ij n, een Zweed, groot
chemicus en bijzonder vriend van Rau. In 1702 werd hij
door Dr. P. G u e n e l e o n, die ook in de heelkunde uitmunite, bevorderd tot tweede scheepsheelmeester, en bleef,
niet zonder menig gevaar te hebben doorgestaan, tot 1710
in '8 lands dienst, terwijl hij boven verwachting wegens zijn
betoonden ijver en beproefde kunde bevorderd werd.
Te Amsterdam zich gevestigd hebbende, werd hij een ijverig leerling van Ruysc h, en door dezen in 1711 bevorderd
tot meester chirurgijn. Hij was toen 26 jaren oud.
In 1731 overman van bet gild geworden, zag hij de ingeslopen verkeerdheden en misbruiken bij het examineren, en
bragt zulk ter kennisse van burgemeesters, die, na gedaan
onderzoek, de oude overmannen afzetten, doch hem behielden
en tot deken van het gild bij de nieuw benoemde overmannen aanstelde, om de goede orde bij het gild te herstellen.
Dit veroorzaakte een hevigeu haat tegen hem, maar bragt
hem in groot aanzien bij de burgemeesters. Toen burgemeesters in 1746, op verzoek van 't collegium medicum, de heelmeesters het uitoefenen der verloskunde verboden, trok zich
Ti t r i n g h, die jaren de verloskunde had uitgeoefend, deze zaak
aan, en wilde niet weder tot deken van het gild benoemd
worden.
Eerst it 1749 werd het examineren van vroedmeesters,
1) Doze word in 1704 naar Stokholm ale heelmeester aan het Zweedsche hof beroepen en praktiseerde daar bij de in 1709 en 1710 heerschende koortsziekte, die hij in plants van verhittende geneesmiddelen,
gelijk dear de gewoonte was, gelukkig behandelde met verkoelende.
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onder zekere bepalingen, weer aan het gild opgedragen en
aan Titsingh en de Br ny n de vrije uitoefening vergund.
Het is hier de plaats net de verdere onaangenaamheden, die
hij met de med. doctoren had en hoe hij voor de belangen van
zijn gild ijverde, te behandelen.
Hij was zeer bevriend met Boer haa v e, dien hij Inc errnalen te Leiden bezocht. Het jaar van zijn overlijden s met
bekend.
Hij gaf in het licht :
Alkma tr,
De verdonkerde heelkonst der Atnsterdanzmers.
1730.
Beelkundige verhandeling over den steen en het steensnijden. Amst., 1731, vooral gerigt tegen de Heelkundige aanmerlongen, over hetzelfde onderwerp door J a c o b u s Deny s,
in 1730 te Leiden uitgegeven.
Reelkundige verhandeling over de tegennatuurlijke splitsinge
der ruggegraat. Amst., 1732, tegen een vroeger geschrift van
zijnen kunst- en stadgenoot H. Uithoor n.
Kunstbroederlijke lessen over de koortsen op de schepen van
oorlog. Amst., 1742. Door de admiraliteit van Amsterdam
met een stuk zilverwerk vereerd.
Cypria, tot schrik van hoar bondgenooten en redding der
gestruikelden. Amst., 1742.
Diana, ontdekkende het geheim der dwazen, die zich vroed► eesters nocrnen. Amst., 1750.
De rustende urea besteed tot opbouw der loffelijke heelkunst. Arnst., 1751.
Geneeskonst der heelmeesters tot dienst der Zeevaart.
Zie van Meekren, Heelk. Aanmerkingen, bl. 115; Bang a,
Geschied. v. d. Geneesk., bl. 757, 780, 785 en aangeh. schrijvers;
i.Vay., D. III, bl. 138; D. IV, bl. 121; Bijbl. 1855, Dl. IV, V, bl. 344;

D. VI, bl. 182, 183; D. XI, bl. 44, 110.

TITSINGH (Guammus) was de voornaamste stichter van
de in 1780 te Amsterdam opgerigte kweekschool voor de
Zeevaart.
Zie Verwoert.

TITSINGH (H.) was schipper en bevelvoerder van een der
kanonneerbooten, die in de helft van Bloeimand 1808 door
de Britten tot in bet Sluissehe gat vervolgd werden, en zich
bij die gelegenheid door zijne kloekheid onderscheidde.
Zie J. C. de Jonge, Neerl. Zeew., D. VI, bl. 542.

TITSINGH (ISAAC), in 1744 of 1740 te Amsterdam geboren,
vertrok in zijne jeugd naar Batavia, waar hij later rand van
Judie werd. In 1778 zond men hem naar Japan. als hoofd
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van 't Nederlandsch kantoor aldaar en hield hij lang zijn verblijf op 't eiland Decima tengevolge van den oorlog, die zijne
vervangng bemoeijelijkte, en trok hij meermalen, als gezant
der 0. I. Compagnie, mar Jedo om den keizer van Japan te
begroeten, en wist zich, door zijne minzame manieren, vrienden onder de grooten van dat land te maken, met sommige
van welke hij naderhand o. a. met den schoonvader des kei•
zers, briefwisseling hield. Hij kon echter geen verlof verwerven den prachtigen tempel van Nilo te bezoeken. In 1784
vertrok hij vandaar en bragt een menigte zeldzaamheden en
belangrijke aanteekeningen mede. Kort daarop werd hij be-.
noemd tot gouverneur van Chinchoura, een bij Chandernagor
in Bengalen gelegen handelskantoor, welke post hij slechts
kort • bekleedde, daar hij weldra weder als raad van Indie
optrad en in 1794 als ambassadeur naar China werd gezonden.
Ook bier wist hij zich vrienden te maken, verkreeg herhaalde malen, gehoor bij den keizer, woonde de feesten en
verlustigingen van 't hof bij in de tuinen van Ynen-rain-Ynen
en eindigde zijn gezantschap in Mei 1795 met een gelukkt.
gen uitslag. In het vaderland teruggekeerd (1809), drongen
hem de staatkundige gebeurtenissen naar Parijs. Daar wilde
hij zijne nasporingen wereldkundig waken, toen een hevige
ziekte bem den eden Februarij 1812 aan zijne vrienden ea
de wetenschap ontrnkte. Zijne papieren vielen in handen van
een Fransche uitgever, die daarvan uitgaf:
Cirdnionies usitees en Japon pour lee mariage8 et les fundrailles etc. Paris, 1819. 2 t. 8°. met 70 pl.
.Memoires et anecdotes de la dynastie regnante des Djogouns etc. Ald., 1820. m. p1. eerie editie door Abel R emusat bezorgd.
Encyclopedie Japonaise. In de Voyage an Bengale van
C h a r p e n t i er Co s s i g n y vindt men eene Notice sur le Japon,
die deze geleerde na gehouden gesprek ken met T i t s i n g It
te Chinchoura heeft zamengesteld.
in de Annaies des Voyages T. XXIV, vindt inen Descriptions de la Terre leso traduites du Japonazs par M. Titsingh
en eerie Notice sur sa collection.
Voyage de l'ambassade de la compagnie des Indes Orientales Hollandaises vers l'empereur de la Chine en 1794 et 1795,
tit* du Journal de van Braam et publiee par Moreau de
Saint-Miry. Philadelphie, 1796-1797. in 4°.
Betere berigten nopens dit gezantschap vindt men bij M.
de Guignes, Voyages a Peking, Manille et rile de France.
Paris, 1808. 3 vol. 8 °.
Een Engelsch boekverkooper uaoet ook eenige stukken van
Ti t sing h 's aanteekeningen in handen hebben gekregen, die
door hem uitgegeven zijn in 4°, waarvan eene Nederduitsche
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vertaling in 't licht kwam te Delft, onder den titel van Bij.
zonderheden van Japan. In het 3de deel der Verhand. van
't Bataviaasch Genootschap vindt men van hem eene opgave
van de bereiding der Sakki en der Seja.
Zie Biogr. Univ. anc. et mod. e. v. ; Nieuwenhuis; Kobus en
de Rivecourt; Verwoert; Kunst- en Letterb. 1812, D. I, bl. 162.

TITSINGH (SUSANNA), oudste dochter van W. Tit sing h,
werd te Amsterdam geboren, en wegens hare zonderlinge
vermogens van verstand en geest teregt bewonderd. Op haar
tiende jaar was zij de Fransche taal volkomen magtig en,
volgens de regelen der spraakkunst, volkomen sprak. Toen
zij den ouderdom van veertien jaren had bereikt, kon zij de
klassieke latijnsche schrijvers ad aperturam lezen. Bovendien
was zij in de wiskunde zoo bedreven, dat zij de moeijelijkste
vragen uit Buclides kon betoogen. Zij muotte ook uit in de
toonkunst en het bespelen van 't kiavier. Zij zou zich ook
op de sterrekunde hebben beginnen toe te leggen, toen zij
in 1776 in den ouderdom van veertien en een halfjaar over-.
leed. Deze en meer andere bijzonderheden vindt men in een
bundel van latijnsche en nederduitsche lijkzangen, door eenige
harer bewonderaars vervaardigd, waarin tevens eene latijnsche lofrede gevoegd is van Mr. G. W. van 0 o s t en de
Brui n, welk een en ander, ofschoon niet openlijk gemeen
gemaakt, in 17 7 8 in druk verschenen is, onder den titel
van: Susannae Reginae Titsinghiae Epicedia et Elogiunt. Harlend Typis Enschediorum in 8°.
Zie Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.

TJAARDA (ScHELTo), tijdgenoot van den voor-vorige, bey
hoorde tot de verbondene edelen (1666) en werd door Alva
te Antwerpen in persoon gedagvaard. Hij huwde His He rm a n a, die hem een zoon schonk, Sy d s Tj a a r d a, gehuwd
met Eel k Fri t s m a, wier moeder nit het geslacht van Ca inminga was.
Zie Te Water, Yerbond der Edelen, D. III, bl. 332, 333; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TJADEN (CORNELIS HENDRIK), in 1698 te Groningen geboren, was aldaar een reeks van jaren een der voornaamste
regenteu en had veel invloed op dm loop der zaken. Onder
de vele en aanzienlijke anabten, die hij bekleedde, behoorde
dat van syndicus der stad en van drost van het Old—ampt.
Hij huwde R,o1ina W o lt hers en overleed den 14den Januarij 1765.
Zie Scheltema, Heelk. Nederl ,; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.

TJAERDA VAN STARKENBURG (JAN) moest voor A 1-
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v a 's woede zwichten. Zijn zoon B ar thold hem, ten tijde
zijner ballingschap geboren, hielp later het Spaansche geweld
door zijn heldenmoed fnuiken. Gellius S n ec anus roemt zijne
liefde voor den godsdienst binnen en buiten 's lands betooud
en zijn voorbeeldig gedrag onder al zijn zwaar lijden.
Zie Frisia nobilis, p. 154, 396-404; Te Water, Verb. der Edelen,
D. III, t. a. p., bl. 333.

TJAERDA VAN STARKENBURG (LUDOLPII VAN), Heer
van Wee en Suurdijk, zoon van L a m m e r t en Frederik a
G o c k i n g a, werd door zijn rijkdom en geboorte spoedig tot
aanzienlijke staatsposten geroepen. Hij bekleedde in den Haag
de gewigtigste commission, o. a. die tot den vredehandel te
Breda in 1667. Hij behoorde tot de voorstanders van het
stadhouderlijk huis en huwde A nu a Cat har ina deMe psch e.
Zie Scheltema, Slaatk. Nederl.; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Te Water, Verbond der Edelen, D. III, bl. 332.

TJAERDA (Mr. &Yips), uit hetzelfde aanzienlijke Friesche geslacht, eenige zoon van K i n s k Tjaarda en Sy d s Bo t n i a,
was een ijverig aanhanger van keizer Karel. Hij werd in 1517
begiftigd met de Grietenij Dantumadeel ook was hij meester in
de regten en Olderman te Dokkum. Hij stond zeer in gunst
van den keizer en ontving van hem in 1527 een pensioen
van 60 ponden 'sjaars. In 1529 was hij ontvanger van de
floreenrente in Oostergoo. In 1636 ontving hij van den stadhouder Schenk een brief van dankzegging voor de getrouwe diensten aan den keizer bewezen. Hij hield zich toen
te Groningen op, en schijnt afstand van de Grietenij gedaan
te hebben, daar men hem, sedert dien tijd, hoveling te Rinsumageest en geen grietman genoemd vindt in de menigvuldige missives aan hem geschreven. Tj a e r d a werd, zoowel
binnen als buiten de provincie, in landszaken gebruikt en dikwijls in commissie naar den keizer en de gouvernante Ma ri a
gezonden, om hun 's lands belangen voor te dragen. Na zijn
overlijden werd het noodig geacht een inventaris op te waken van alle stukken en papieren, die hij, de landen en steden van Friesland betreffende, onder zich had gehad. Dat
hij niet onbemiddeld was, blijkt uit het aankoopen van onderscheidene goederen in Dantumadeel. Hij huwde Mo e d,
dochter van Syts Sytsema en Womk Juckema en had
bij haar 8 kinderen. H overleed op St. Luciadag 1546, en
zijne wedu we den 27
September 1547. Beide zijn in de
kerk te Rinsumageest
graven.
Zie Charterb., D. II, bl. 247, 495, 535, 541, 645, 680; D. III, bl.
230; Winsemius. Hist, bl. 487; v. Sminia, N. Naarnl. v. crietm.,
bl. 115, 116; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Ferwerda,
D. I, St. 1, bl. 111-114.
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TJALLINGII (Dr. J.) sehreef:
Beproefd middel, bekend onder den naam van essentia
pro haemorrhagia, tot stelping van eene zware neusbloeding,
in „engem. Pad. Letteroef. 1802, D. XII. St. 2, bl. 283,
Geneesk. Magazijn, 1803, D. III, St. 1, bl. 248.
Zie Holtrop, p. 358.

TJASSENS (JoHAN), te Groningen geboren, was een ervaren regtsgeleerde. Men heeft van hem de uitgave te danken van het werk Zeepolitie. Hij overleed den 4den Augustus 1670.
Zie Verwoert.

TJEBBEMA (SYBOUD) komt voor in eene akte van 12
Maart 1477 als Grietman van Idaarderadeel, waarbij het klooster Aalsum verklaard wordt tot het onderhoud van Hottingaen Keimpema zijlkolken niet verder verbonden te zijn dan
een ander.
Zie Chartb., D. I, bl. 667; v. S minis, bl. 146.

TJEBBES (JACOB), in 1580 grietman van Schoterland, was
een voorstander der Unie van Utrecht (1579). In 1584 was
hij wegens Zevenwouden gevolmagtigd ter laudsdage, en onderteekende de Instructie voor J e 1 g e r van Fe ij t s m a en
Hessel A ij s m a, als gezanten naar den koning van Frankrijk.
Zie Win s e m i u s, Hist!, bl. 373; Chron., p. 744; v. Sminia, bl.
364.

TJEBBES (SIERDT) komt in 1580 als grietman van Aengwirden voor.
Lie v. Sminia, bl. 336.

TJEBBINGA (ANNE TJEBBES).
Zie over deze kloeke vrouw, waarop de dichter van H a 1mael een vers vervaardigde Fe r w e r d a, in de Blau, 4e generata.
), dichter uit de eerste helft der 18de eeuw.
TJOM (
Zijne gedichten zijn verspreid. Men vindt er o. a. een voor
R. W e sHoorns Buiten-Singel, in digtinaat gebragt, door
terop.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.

TOBITSON (J.) is schrijver van
Het gevoelen van de Praedestinatte ontheft van nienwe zwarig heden. Leeuw. 1765. 8°.
Zie Arensberg, bl. 511.

TOCHT (JACOB VAN DER), staatsman, pensionaris van Gouda.
Hij werd in 1668, toen de Staten alles deden wat tot be-

160
vordering van den vrede kon strekken, met Bur gersd ij c k
naar Brussel gezonden, om aldaar te handelen en tevens de
afdoening der oude Brandenburgsche schuld, voor het not van
Mechelen te bevorderen. In beide opzigten slaagden zij gelukkig ; omtrent het eerste erlangden zij de goedkeuring hunner meesters, aangaande het laatste ging van der T o c h t
naar Berlijn. Vervolgens werd hij met Van V r ij bergen
naar Brussel gezonden ter beteugeling der Oost-Indische kaperijen. In 1672 was hij een dergenen, die op het vertrek
van Pieter de G r o o t, als gevolmagtigde om met L o d ew ij k XIV te handelen, aandrong. Dit scheen echter geen
invloed te hebben op de genegenheid van Willem III ;
niet alleen bleef hij in stadsbediening, maar zelf na de verandering van regering wordt hij onder de raden van Gouda
vermeldt. In 1675 werd hij pensionaris (vroeger was hij
secretaris) en overleed in 1686.
Zijne afbeelding door K o b e I t en C l a e s s ens naar V a il1 a n t, vindt men bij van W ij n, Bijv. op Wagen., D. XIII,
tegenover hi. 110.
Zie Aitzema, Sak. v. Staat en oorlog, D. VI, IA. 756; W agenaar, V. LI., D. XIII, bl. 312, 313; D. XIV, bl. 55; van Wijn,
Biiv. op Wagenaar, D. XIII, bl. 110; B. XIV, bl. 49; Scheltema,
Staatk. Nederl.; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en deRivecourt; Muller, Cat. v. pork.

TOEL (L.) schreef:
Diss. med. de teloe avanearum in febribus intermittentibus
usu. Gron. 1811.
Zie Holtrop, p. 358.

TOELAAR (J. C.) schreef:
Verhandeling over de algemeene en bijzondere oorzaken der
waare breuken. Atnst., 1799. 8 °.
Zie Holtrop, bl. 358.

TOELAAR (REYNHAIMUS), godgeleerde, als proponent beroepen bij de hervormde gemeente te Heumen en Malden
(1723), te Roon (1725) en te Nijmegen (1730), waar hij
den 5den November 17 46 overleed.
Hij schreef :
Verklaring over Psalm XX, XXI en LXXXIV. Ainsterd.
1736. 4°.

Over het Evangelium van Lucas. 3 dln. Amst. 4°.
Verklaaring van het H. Evangelium van Marcus van het
begin tot het 20ste vers van het XIII Hoo/dstuk, vermeerderd
met eenige ilanmerkingen en vervolgt tot het einde door deszelfs Amptgenoot Johannes de Lange, toen medebedienaar
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van '1 H. Euangelie te Nijmegen, nu to Amsterdam.
4°. 2" dr. Leiden, 17619
Over den Brief aan de Galalteren. Leiden. 4°.
Ben getrouw voorganger ter Navolging aangeprezen.

3 dln.

4°.
Zie Boekz. d. Gel. wereld, 1723, bl. 240, 241 ; 1761, bl. 325; H. de
Jongh, Naamr. d. Predd., bl. 349; Brans, Kerk. Reg., bl. 98;
Abcoude, bl. 370; Arrenberg, bl. 510; Mourik, Naamrol d.
Godgel. schriivers.

TOEPFER Jr. (J. A.). Zie TOPFER Jr. (J. A.).
TOEPUT (LoDEwuK), kunstschilder te Mechelen tusschen
1664-1566 geboren, was, volgens van M. ande r, ekloek
landschappen en ordonnantien :" ook was hij graveur en nit.
Never van prenten. Hij woonde in 1604 te Treuso buiten
Venetic, en noemde zich L. d e T ri v iZ i.
Zie van Zander; Immerzeel; Kramm.

TOE WATER. Zie, WATER.
TOGER (F.)
gaf in het licht :
Christelyke godgeleerdheid. Leiden, 1738.
Lijdzaamheid en vergelding der Heiligen, over
19. Leiden, 1703. 8°.

1 Petri 111:

Zie Arrenberg; Mourik.

TOICT (D. Du). De Maats. van Ned. Letterk. bezit van
dezen Leidenaar : Hollands heyll' en rampen °fie desselfs gelukk' en ongelukken tegens malkanderen vertoond (met door
R. de Ho o g t e gegray. titel). Avast., 1686. 2 din. 4°.
Zie Cat., D. III, bl. 254, Arrenberg, bl. 511.

TOICT (JAcoBus DU) was predikant te Hensbroek, Leiden
(1710), werd in 1751 emeritus en overleed in 'tzelfde jaar.
Hij gaf in 't Licht
Het Evangelium beschreven door den H. Apostel Johannes,
tot bewijs dat Jezus is de Christus, de zoon Gods ; ontleedt,
geopent en betoogt. Leiden, 1725.
Over de ontfangenis. van 's weerelds Reiland en den Lofzang van Maria, volgens Luk. I: 26—.35. Amsterd. 4°.
Laatste reden ter bevestiging van Ds. Serrurier en P. van
Gilst, over Psalm CXXXIII; 1-24. Amst., 1751. 4°.
Zie Brans, Kerk. Reg., bl. 59; I t e r s o n, Naaml. v. Predd. te
Leiden; Boekz., 1725, bl. 135; Arrenberg, Naami., bl. 511.
TOL (DAVID VAN) sehilderde kleine stukjes, veelal in nissen voorgesteld, bijv. Ben mei3je met eenige Angelieren, Fen
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slapend mannetje met een vrouwtje, dat zijn zak naziet, Een,
oude vrouw met een vuurpot op haar schoot en een spinnetad aan hare zyde, dat, op de verkooping van Ca t h ar in a
Backer, weduwe van Allard de la Court, te Leiden, in
1766 f 71 gold ; Een haspelend Besje ; Een man die een
haring eet, op de verkooping te 's Hage 1750 van den graaf
van Wassenaer Obdam voor f 150 verkocht.
TOL (DIRK vAN) teekende het Princelijk lusthuis van sijn
Excell. den Heere van Odijk etc. tot Zeyst, door Hendrick
I-1 u l s b e r g h gegraveerd. Hij bloeide in den aanvang der
l8de eeuw.
Zie Kramm.

TOL (DoMINIcus VAN), volgens B r y an-St an le y, neef en
leerling Nan Gerard Do u, en de eenigste, die den sohildertrant
van dezen zoo wist na to volgeu, dat sommige zulker kopijen
onder zijn eigen naam op publieke veilingen van 1'1800 tot
f 4200 opbragten. Zijne binnenhuizen zijn in den smaak van Br ekelenkam p, mar doorgaans uitvoeriger. Het Rijks Museum
van Amsterdam bezit van hem een stukje, genaamd de gevangen Muis. In het Museum van der Hoop aldaar is Eene
vrouw net kinderen naar G. D o u. Voor den brand bezat het
Museum Boy mans te Rotterdam het portret van G. Dou
door hem geschilderd. Ook heeft hij zich zelve afgebeeld,
staunde in een binnenvertrek, gekleed in een nachtrok met
een bonnet op het hoofd, met een palet met verwen, pen-seelen en maatstok voor een tafel staande. Zijn portret, door
Kramm vermeld, vindt men bij I mm e r z ee I.
Zie Immerzeel; Kramm.

TOL (JAcoBus), dichter uit het laatst der vorige eeuw,
was een vriend en tijdgenoot van It u t g er Schutt e.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.; Liikdichten op B. Se4utte,
bl. 178.

TOL (NicoLAAs VAN). In 1744 werd van dezen meester op
de verkooping van Pi e t e r de Klok te Amsterdam Een
banket der Guden verkocht.
Zie Kramm.

TOL (M. VAN), Nederduitsoh dichter, bloeide in het laatst
der 17de eeuw, blijkens zijn lijkdicht op den Leidschen "wogleeraar H eidanus (1678).
Zie H e r i n g a,

Lis*

van Dichters.

TOL (PIETER VAN), tijdgenoot van Do m i n is us van To 1,
schilderde binnenhuizen in deftigen trant, waarvan er een
aantal op catalogussen van verkoopingen voorkomen en goed
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betaald werden. Op de verkooping van Jacob van Zaanen
te 's Hage in 1767, werd Een vrouwtje zittendete speldewerken en een kind met een trommel spelende, nevens eene meld,
en verder bijwerk daarbij voor f 500 verkocht.
In het voormalig Palais Royal was eene schilderij van
hem, in den trant van D o u aanwezig. Waarschijnlijk dezelfde, waar naar P. G. Langlai s, in 1782 La Menagere
Hollandaise graveerde. P. D u flo s J u n. graveerde naar
hem Len schoenmaker in zijne werkplaats.
Zie Kramm.

TOL (WiLLEm VAN). Op de kunstveiling van Brentano,
Amsterdam 1822, gold Eene bejaarde vrouw, in den smaak
van D o u, van dezen meester f 300. Welligt is hier een font
in den voornaam.
Zie Kramm.
TOLCK (JACOB PIETERSE), vice-admiraal op de hulpvl,Dot naar Portugal, onder den admiraal Art u r G ij s e l s
in 1639, en was bij den zeeslag aan de Portugesche kust.

Zie J. C. de Jong e, Geschied. v. Neerl. Zeewezen, D. I, bl. 542.
TOLCK (JACOB JoosTE) noemt zich v66r De groote wonderlijcke wereldt (Amst., 1659. 4°), geoctr. dienaer van de
H.M. Heeren Staeten, en zegt tolk bij een of meerdere gezantschappen naar de Oostersche landen geweest te zijn. Hij
voegt voor genoemd geschrift eene aanbevelinpr, in tien talen,
waarbij Poolsch, Russisch en Hebreeuwsch. Uit het laatste
en andere omstandigheden schijnt te blijken dat hij een Israeliet geweest is.
Op den titel van De groote wonderlijcke oorlogen ende geschiedenissen, tusschen Sijn Koji. Maj. van Polen ende Sweeden, als rnede den Grootvorst van Moscovien. In de Provintie van Groot ende Kleyn, Polen, Littouwen, Lijfiandt
ende Courlandt ende Pruyssen enz. (in 1653-56). Amst.
gedr. voor den Autheur, daer de Boecken te bekomen
In '1 Jaer 1657, noemt hij zich Jacob van Emmeriek,
die veel van de Principaalste dingen selve gesien beef t.

Zie Tiele, Cat. v. Pamfi., D. II, bl. 104.
TOLEDO (JOHANNES VAN), dichter uit het laatst der 1 7de
eeuw, gaf in het licht :
Tijdquister der Jeugd, waar achter Gestrafte ontuqt, vertoont in de liefde van Helionore en Zanobio ; trsp. Amst.,
1669. 8 °.

Zie Witsen Geijsbeek, B. A. C. Woordenb.,
D. lb, bl. 204,

Cat. d. diktats. v. Ned. Letterk.,

D. V, bl. 403;

11*
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TOLET (F.) schreef:
Van de uythaiing van de steep uyt de Blues.

Uyt., 1693. 8°.

Zie Abcoude, D. I, bl. 363.

TOLHUYS (JAN), beroemd klok- en geschutgieter te Utrecht,
in de eerste helft der 1 6de eeuw. Er waren in de vorige eeuw
nog stukken geschut door hem gegoten aanwezig ; o. a. een
op een der bolwerken van Utrecht met dit opschrift :
1k heet die Jolter, fel wreet sprekende,
Mueren en schansen watt ik brekende
Jan Tolhuys van Utrecht. 1542.
Ook Boot hij het beroemde zakpistool van koningin Elisabeth, een stuk geschut op de incest zuidelijke punt van de
klip, die bet platte bolwerk uitmaakt van het kasteel te Dover.
Hij overleed omtrent 1558.
Zie The Gentlemans Magazine for 1767. Vol. XXXVII, p. 499;
Velius, Chron. v. Hoorn, bl. 259; F e ij k en R ij p, Chr. v. Hoorn,
bl. 259 ; Bl e i s wij ck, Beschrijv. v. Delft, D. II, bl. B37; It. B o it et,
Beschriiv. van Deift (1729), bl. 563; Utrechts Volksalm. 1851; C. de
J on g, Reizen in en door het kanaal, in den jaren 1783;bl. 31; D o d t,
Archief voor kerkel. en wereldl. geschied.,
D. III, VI, VII (Reg.);
Navorscher, D. VII, bl. 364; VIII, bl. 83, 142, 169; IX, bl. 113; X,
bl. 345.

TOLK (ARTS), in het laatst der vorige eeuw stadsdrukker,
binder, boek- en papierverkooper te Edam, plaatste zijne gedicbten voor de boeken, die bij hem gedrukt werden, zoo
als voor De korte kronyck van Purmerende enz.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Wb.

TOLL (ABRAHAM ARNOLb VAN), zoon van Theodo ru s
van Toll, was predikant te Loopwijk en Cabauw. Hij werd
in 1760 emeritus en ,,oaf in 't lick :
Aanmerkingen op de eerste begiuzelen der woorden Gods
tot eyge gebruykt, ontworpen door D. Fetrus Laan.
Uytr.,
1731. 4°.
Predicatie over Genesis IV v. 7 ter bevestiging van Ds.
Arn. .Kuys. Uytr., 1737. 4°.
Jabal, Jubal en Tubalkain ofte verhandeling van hun afkomst, leeftijd, uytvindingen, geweldenarijen, regeering, godsdienst. Uytr., 17 3 8. 8 °.
De uytnemendheid der ouden boven jonge Predicanten. Uytr.,
1740. 8°.
Verhanueling over den kinderdoop, in vergeligking met een
werk vitgekomen onder de tytel: de waarheid vervolgd en
verdiukt en het recht der kerke verradea en verkrugt in den
Persoon van B. Keppel. Utrecht, 1745.
13edenkingen over het voorstel, of niet een zwaarder straf
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darn in gebruik is, behoorde gesteld le worden op een Predileant, die met zijne dienstmeid gemeeaschap gehad heeft, al
was het zelfs met ontzettinge van zijnen dienst. Uytr., 728. 4°.
Aiminerkingen op de nieuwe Psalinberijming van den [leer
J. B. Voet. 1764. — Tijdici e en grondige bedenkingen orntrent (het vorige stukje) door een Lid van het genootschap
illavult prodesse, quarn conqpici. 's Gravenh., 1764. 8°.
Hij beoefende ook de latijnsche poezij.
ZieAbeoude, Naamr.,b1. 212; Arrenberg, Naaml., bl. 512 ;Boekz.,
1723, bl. 240, 241; 1741, bl. 16, 2de Aanh. bl. 148; Boelez.1760, bl. 751.
TOLL (HENDRIK VAN), zeekapitein, ontmoeten wij het eerst
in 1665, en wel als bevelliebber van het oorlogschip Duvenvoorde van 52 stukken, zoodat men, ofschoon zijn naatn niet
vroeger wordt aangetroffen, mag aannemen, dat hij reeds
een geruimen tijd vroeger is dienst getreden is, en de zeeslagen van den eersten Engelschen oorlog heeft bijgewoond.
In den genoemden rang van kapitein pain hij deel aan den
hevigen mar ongelukkigen strijd, waarin de luitenant-admiraal van W a s s e a a e r Obdam in de lucht vloog. 1)at
hij behoorde onder hen, die zich bij dozen slag kennelijk
van huunen pligt kweeten, blijkt daaruit dat wij hem terug
vinden bij de vloot, welke eenigen tijd daarna wederom in
zee stak, en uit Noorwegen de zich aldaar ophoudende oostindische retourschepen naar het vaderland begeleidde. In de
twee volgende jaren ontmoeten wij hem noch bij den roemrijken vierdaagschen zeeslag, noch bij den mingunstigen in
Oogstmaand, noch bij de overwinuing op de rivier van Rochester, hetgeen daaraan schijnt te moeten worden toegeschreven dat hij ter bescherming van den koophandel en de zeevaart naar elders zal gezonden zijn. Althans wordt omtrent
hem aangeteekend, dat hij in 't begin van 1669 zich in de
Middellandsche zee beyond, werwaarts de togt dikwerf ruim
twee jaren duurde, en dat hij aldaar, met bijstand van eenen
gewapenden koopvaarder, een hevig gevecht met drie Tripolitaansche roovers leverde.
In de ten jare 1671 uitgeruste vloot, voerde hij het bevel
over een schip van 60 stukken, en bij den harclnekkigen, roemvollen zeeslag van Solibay, streed hij met de Comeetstar, van
76 'stukken in het eskader van den luitenant-admiraal v an
G h e n t. Eenigen tijd later vertrok hij op nicuw naar de
Middellandsche zee, en had, na het ontstaan van vele gevaren, het geluk, het volgende jaar, onder den verdienstelijken
kapitein r k Sche y, eene rijke koopvaardijvloot behoudea
binnen te brengen.
Gedurende de 14 volgende jaren hield hij zich bezig met
het begeleiden van koopvaarders, en deed, onder auderen tot
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dat einde, een togt naar Smyrna. Van daar wedergekeerd was
hij tegenwoordig bij den grooten overtogt van Willem HI
naar Engeland. In 1690 nam hij deel aan den rampzaligen
maar luistervullen zeeslag van Bev e s i e r, toen hij bevel voerde
op de Hollandia, van 72 stukken, waarin hij de onderscheiding genoot, dat de opperbevelhebber van 's lands vloot, de
luitenant-admiraal Cornelis Ever t se n, wiens schip Dia in
gereedheid had kunnen kornen, zich aan zijn boord inscheepte,
en gedurende den strijd van denzelven, de vlag liet waaijen,
eene onderscheiding, die het vertrouwen bewijst, 'twelk de
dappere Evertse n, in de kunde en kloekhartigheid van
v an Toll stelde, en welke hij door zijn gedrag gedurende
het gevecht toonde waardig te zijn.
In dat vertrouwen deelde ook 's lands overheden, door hem,
in het volgende jaar, het gebied op te dragen van een der
grootste schepen van den staat, de keurvorstin van Brandenburg, van 92 stukken, 'waarmede hij de luisterrijke over winning van La Hogue hielp behalen. Met datzelfde schip
w.00nde hij den mislukten aanv'al tegen Brest bij, en hielp
hij Dieppe en Havre de Grace bombarderen. Na dien tijd
vervoegde hij zich onder de vloot van den vice-admiraal C a 1lenburgh in de Middellandsche zee, met wieu hij de stad
Patamos hielp beschieten en andere kri oigsverrigtincren volbiengen, waarmede hij, in den berfst van 1695 te Cadix gelaten, aan het hoofd van een eskader, met hetwelk hij, benevens eene rijke koopvaardgvloot, na vele tegenspocclen, in het
begin des volgenden jaars, beboudeii in het vad.erland terugk.eerde. In dat en het laatste jaar des oorlogs deed hij op
nieuw dienst in de groote vloot van het kanaal. En hierinede
besloot van Toll zijn krijgskundige loopbaan. In 1699 verzocht en verkreeg hij van . koningW ill e millzijueervolontslag
Zie J. C. de J on ge, Gesch, v. h. Ned. Zeew., D. IVa,b1.188, 276,
283, INTb, bl. 63, 570.
TOLL (HENDRIK VAN), zoon van den vorige, werd, na sedert een aantal jaren den staat met eere gediend te hebben,
in 1699, in plaats van zijn vader, door W it 1 e in III tot
gewoon kapitein bij de admiraliteit te Amsterdam aangesteld.

Zie J. C. de Jong e, Gesch. v. h. Ned. Zeew., D. IV, bl. 572.

TOLL (H.) schreef :
Bedenkingen over de Belijdenis Predicatie. Amst. 16.58. 8 °.
Zie A bc o u d e, bl. 364.
TOLL (PHILIP THEoDooR), dichter, bloeide in de tweede
helft der 17de eeu'v. Hij bewerkte voor bet tooneel :
Blanche de Bourbon, koningin van Hispanien, of dantvastiqe onnozelheyt ; treur-, blij- eyndend spel. Amst. 1663.

1 67
Den grooten Timoleon, of 't verloste Rorinthen ; trsp. 2de
dr., op nieuw oversien en verb. Aid. 1669. kl. 8°. De eerste
uit.gaaf verscheen in 1661.
Zie Witz en Geijsbeek, B. A. C. Wb., D. V, bl. 402, 403 ; CatD. Ib, bl. 204.

der Maats. v. Ned. Letter/es,

TOLL (THEopoRus VAN) was in 1690 predikant te Woudenberg en vierde zijnen 50jarigen dienst den lOden Julij 1740.
Hij schreef :
Neerlands dankaltaar ofte dankpredik. op de overwinninge
van Namen. 1695.
Over Zephanja. Uytr., 1730. 4°.
Over Amos. 's Gray., 1738. 4'.
Over Micha. Uytr., 1709. 4° .
Over Joel. Uytr., 1700. 4°.
Evangelische keurstoffen. Uytr., 1698. 4°.
Jubile Predicatie op zijn 50jarige Predikdienst. Uytr. 4°.
Holiands wapenzegen, behaald op de /coning van Frankrift,
uyt Psalm LXXIJJ vs. 19. Uytr., 1706. 4°.
Rijawijkse vreede in een Dankpredicatie. 4°.
flanmerkingen op Ds. Laan. 4°.
Sinryke Predicatien. Uytr., 1712. 8°.
Des koningsrechten in zijn Heitigdom net de bethening
desseifs onder bijde de Testainenten. Uytr., 1708. 8 °.
De geveinstheid in haar binnenste ontdekt uyt Lucas XII
tut. 8. Uytr., 1714.
Onderscheid van een oprechte weg. Uytr., 1720. 8°.
Versameling van Predicatien. Uytr., 1712. 8 °.
Zie Rogge, Verz. v. Pan., bl. 195; A bcou de, Naamr., bl. 363,
364; Arrenberg, Naamr., bl. 512; Boekz. 1740, bl. 112, 252.
TOLLS (HENRIK ANTONI), geboren te Middelburg, werd
in 1755 predikant te Ovezande, in 1762 te Westkapelle, in
1774 te Nzendijke, in 1776 te Hulst, in 1781 te Veere, in
1792 emeritus. Hij vestigde zich te Middelburg, waar hij in
hoogen ouderdom overleed. Hij gaf in 1790 een bundel gediehten tit, onder den titel van lets van Hendrilc Antoni
Tolli, welk lets te merkwaardiger is, omdat men daarin vindt
een getrou.w en naauwkeurig berigt, nopens de Rederijkerskamer der stad Veere, die tot in het jaar 1790, en dus het
'angst van alle Rederijkers-kamers in Zeeland en in de overige
gewesten van ons vaderland is in wezen gebleven. Vooraan
staat zijn portret, geteekend en gesneden door J. Sc h w a r tzenbach. Florimond Stierman de Grandson, regerend prins van de Veersche Rederijkers-karner, maakte er het
volgende tweeregelig vers op :
Een leeraar, die Gods woord ous toedient rent ter snee
Vertoont hier S c hw ar tze n bac h in 't aanschijn van To 1 1 6.

Zie Reinier, Naamlijst der Predd., 4de very., bl. 21, 83, 84;
Witsen Geijsbeek, B. A. C. Woordenb. D. V, IA. 403.
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TOLLEN (GEL VAN DER) schreef:

Het nieuwe ligt der Bosscliqerijr, zijnde een •olkome onderwijzing van het komtapelschap, zoo te zee als te lande.
Zeelands Cifferboek. Vliss., 1705. 8°.
Stuurmans en hoofdmans handboek. 8°.
Beschrijving van de zeegaten van Walcheren.Viiss.,1709. 8°.
Tol Tarif van alle koopmanschappen en goederen, welke in
de Havens van Rusland zullen worden in— en uytgevoerd.
Amst., 1743. 8°.
Zie Abcoude, dank., IA. 212.
TOLLENS (ilENRICUS FRA.NCISCUS), noon van Carolus
Lodewijk Tollens en Petronella van der Hacht,
werd den Wen September 1780 te Rotterdam geboren. Zijne
ouders zonden hem naar de toen vermaarde kostschool te
Elten, waar hij, onder toezigt van den eerwaardigen H e 1m e s, in het schrijven, rekenen, de Fransche en Duitsche talon
werd onderwezen.
In 1795 keerde hij, die thans zijn 15de jaar had bereikt,
naar Rotterdam terug, om aldaar eene plaats achter den lessenaar, op zijns vaders kantoor, in te nemen. Toen reeds openbaarde zich zijne neiging voor de poezij en zijne overigeris
hartstogtelijke gezangen werden in de klub, waarvan hij, de
15jarige knaap, reeds secretaris was, met geestdrift voorgelezen, en met dezelfde geestdrift toegejuicht bij de schutterij,
bij welke hij als vrijwilliger werd aangenomen, op de wijze
der Marseillaise gezongen, afgeschreven, in sommige revolutionaire en andere volksbladen opgenomen, enkele zelfs uitgegeven werden. Dagelijks scheen zijne zangdrift toe te nemen ;
atlerlei onderwerpen werden bezongen, yolks-, hymnen-, idyllen-, minne- en huwelijkszangen vloeiden uit zijne pen; de
Fransche dichters werden verslonden, nagevolgd, vertolkt, zelfs
de fabelen van La M o t t e overgezet. Vele dezer jeugdige
dichtproeven heeft hij zelf vernietigd, sommige zijn nog voorbanden in zijne Dichtkundige Mengelingen, in Uylenbroeks
en enkele in zijne OnuitgeKleine dichterlyke handschriften
gevene gedichten.
Even als Helmers was Tolle n s in zijne jeugd een
hartstogtelijk liefhebber van den schouwburg, ging met
de vermaardste tooneelspelers vertrouwelijk om en arbeidde
voor het tooneel. Zoo verschenen twee door hem vervaardigde
oorspronkelijke blijspelen : de Bruiloft en Gierigheic4 en Baatzucht ; het Huwelijk naar de mode, vrij gevolgd naar Moliere s' Manage force en de Prede in Nederland of de
aftogt der Engelschen en Russen. Het laatste, waaraan ook
1/T esterman deel had, in rijm, de overige waren in proza.
Eijna te gelijker tiju verschenen de tooneelspelen de Schoen-
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maker van Damascus en T7erleiding en Vergelding, beide in
proza naar het Fransch van Pi g e a u l t le Br u n; Blinval
en Emilia of het loon der Edelmoedigheid, in den smaak van
het moderne zedekundige drama, in poezij, en een klein stukja
Lets over Kotzebue, in Tolle n s oog een winderig en spoorloos schrijver. Ook beproefde hij zijne krachten in het treurspel. Nog geen vijftien jaren oud had hij reeds Racine 's
Andromache vertolkt. 1)it treurspel, dat sedert meermalen en
nog in 1827 herdrukt is, werd uevolgd door Constantin, een
oorspronkelijk treurspel, waarin thij zijne onbepaalde en ongerangschikte gedachten den vrijen teugel vierde en twee
jaren later door de dood van Caesar naar V o 1 t a i r e, beide
drama's, die hij wenschte dat men ter zijner gunste mogt
vergeten.
Op raad van U y 1 e n b r o e k begon hij de klassieke vaderlandsche dichters, die hij vroeger nauwelijks bij name kende,
vooral V o n de 1, Hooft en A n to ides, te bestuderen,
Goethe,Schiller, Johnson, Shakespeare, Milton en
Po p e, in hun eigen taai te leercn verstaan, zich op het
werktuigelijke der poezij toe te leggen en alzoo zijn Manlius
Torquatus, Cato te Utika, ilbufar, Katilina erg Guebers
naar
Christian, Mareal-Ducis en Voltaire een goeden ontvangst te bereiden. Vooral droeg Karilina de goedkeuring
weg. B a r b a z noemde bet een meesterstuk. Nog meerderen lof
oogste hij met zijne Luleretia of de verlosszng van Rome,
oorspxonkelijk treurspel. Met de verschijning van zijn Hoekschen en Kabeljaauwschen achtte men dat een nieuw tijdperk
voor de vdderlan.dsche tooneelpoezij was aangevangen. Men
noemde hem den eersten onzer treurspeldichters," zijne her
een speeltuig van elpenbeen en zilver.'
Omtrent dezen tijd heerschte er in onze letterkunde een valsche
smaak, de vrucht van Duitschen bodem, door Goethe 's Werther,
en
M i 11 e r s Siegward en Mariamne, therford en Klaartje
andere sentimenteele geschriften bij ors overgeplant. Ook T ollens bragt, op het voetspoor van anderen, aan de wegstroomende
sentimentaliteit een enkel offer in zijn Proeve van sentimenteele geschriften en gediehten en in zijne Nieuwe verhalen. In
1801 en 1805 gaf onze T o 1 len s drie bundeltjes, onder den
titel van Idyllen en Minnezangen, die hem bij zijne tijdgenooten den naam van ,Hollandschen Gesnel." bezorgden.
Ondertusschen kon T o 11 e n s siechts zijne snipperuren aan
de poezij wijden, daar zijn wader hem de hoofdadministratie
van zijnen handel opdroeg, die hij ook na diens dood, toen
hij ze wet twee zijner brooders voortzette, bled waarnemen,
tot dat de vennootschap eindelijk werd gedissolveerd en hij
alleen den handel bleef drijven. Was hij na afloop der kantoorzaken niet voor den lessenaar of in den huisselijken kring
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(hij was intusschen gehuwd), dan ging, hij met de toenmalige
Rotterdamsche diehters, onder welke S c h a r p en I m me rz e e 1, om, trad dikwerf in de Bataafsche maatschappij van
Taal- en Dichtkunde, Verscheidenheid en Overeenstemming en
andere dichtgenootschappen als spreker op en oogstte steeds
hoogen lof in.
In 1803 kondigde de Bataafsche maatschappij Kunstlief de
spaart Been vlijt een dichterlijken kampstrijd aan. De drie-entwintigjarige T o 11 e n s kampte met den reeds bejaarden
Loot s. Lang waren de regters in twijfel wien de eerekroon
te schenken, tot dat zij eindelijk den laatste de gouden,
den eerste de zilveren medaille toekenden. Het onderwerp
was een Lofdicht op Hugo de Groot. In 1805 had er wederom een dichterlijke wedstrijd tusschen de beide gelauwerde
dichters plaats. Had Lo o t s de zege behaald toen zij wedijverden in het bezingen van den onsterfelijken roem van d e
U r o o t, in het schilderen van den dood van .E grnond en
Hoorn, ontving Tollens den palm der overwinning. Beide
dichters bleven elkanders vrienden tot den dood. Reeds was
Tollen s, schoon slechts 28 jaren oud, roem gevestigd en
noemde men hem a Neerlands geliefde zanger, wiens jeugdig
hoofd een onverwelkbre eerekroon draagt," toen hij zijne Gedichten, 's Hage en Ratt, 1808, uitgaf. Nimmer viel aan
Nederlandsche dichtbandels die algemeene toejuiching ten deel,
en weldra wend deze bundel door nog twee deelen gevolgd.
van welke in las1 te 's Hage de 5de druk verscheen.
Sedert lang had men in ons vaderland behoefte gevoeld
aan een nationaal volkslied, wijl het Wilhelmus van Nassouwen, hoe dierbaar ook en rijk aan grootsche herinneringen,
verouderd was. Het was de edele luitenant-admiraal v a n
K i n s b e r g e n, toen Neerlands oudste zeeheld, die deze behoefte wenschte te vervullen, door eermetaal nit te !oven
voor het best gekeurde volkslied. Een Enenigte dichters traden in het strVperk, maar de lauwer viel aan To llen s ten
deel. Nederland had het nationaal gezang van hem gewenscht,
hij had die verwachting niet teleur gesteld. Men achtte het
Wien Neerlands bloed de uitdrukking van den geest der natie. De muziek er van is door Wilms gecomponeerd. Op het
Volkslied volgde de Feestzang bij het huwelijle van Zijne
Koningligke Hoogheid den Prins van Oranje en Hare keizerlijke .Hougheid Anna Paulowna. ff Het is niet mogelijk,"
merkte de Vries op, ii eene schets van .dies tang te geven.
Hij is daartoe iet of wat gebrokkeld, en als niet uit eenen
geest, of tot een harmonisch geheel maul gevloeid. Doch onder die brokstukken zijn er die aller verbazing wekken en
hem als een hooggesteLaden zanger onsterfelijk makers."
ITO& dat de feestzang met door V e I ij n naar de teekeningen
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van van B r e e gegraveerde platen en later in het cerste
deel der Nieuwe gedichten in het licht verscheen, werd het
door T ollens in versc,hillende dichtgenootschappen en door
Loots in Felix Meritis voorgedragen. Toen er den 19den
Februarij 1817 een erfprins geboren werd, greep T o 11 e n s
wederom naar de Tier, en feestlijk klonken de akkoorden, die
hij aansloeg.
In 1816 werd een zijner nitstekendste dichtstukken, Tafereel van de overwintering der Nederlanders op Nova Zembla,
door de Hollaudsche maatschappij van fraaije kunsten met
goud bekroond. B o w r i n g rekende het onder Toll ens beste
dichtstukken. Lu 1 o fs achtte het door de stof en de behandeling een der heerlijkste tafereelen van beschrijvende dichtkunst, die wij bezitten. Het dichtstuk werd herhaalde malen
in verschillende vormen herdrukt en verscheen zoowel als
volksboek als in prachtuitgaaf, keurig geillu§treerd.
Meermalen trad T o 11 e n s als spreker in de vergaderingen
der Hollandsche maatschappij op, en het . was, op haar verlangen, dat hij den 20sten November 1820 in de kerk der
Luthersche gemeente te Leiden met van der Palm het lijkfeest van Borger vierde. Zijn lijkzaag werd eerst met de
lijkrede van van der Pal m, later afzonderlijk in het licht
gegeven. Drie jaren later trad T o Ile n s wederom met van der
P a lm op. Het was toen geen lijk-, maar vreugdefeest ; het vierde
nationale eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst.
Hij las bij die gelegenheid zijn met goud bekroond dichtstuk over dat onderwerp voor.
In 1822 verschenen zijn Nieuwe gedichten bij I m m e r z e e 1
te Rotterdam en werden z66 gunstig ontvangen, dat hij in
1828 een herdruk, en tegelijk een tweeden bundel onder lien
titel in het licht gaf.
Had T o 11 e n s in de jaren 1813 en 1815 voor 't vaderland
gezongen, ook in 1830 en 1831 verhief hij zijne stem. Menig
lied werd toen vervaardigd, die eerst afzonderlijk en later in
zijne bundels werden herdrukt. Vele zijner dichtstukken, in de
jaarboekjes dier dagen opgenomen, vonden wederom een plaats
in zijne Verstrooide gedichten en Dichtbloemen, bundels door
hem uitgegeven om vroegere verzamelingen, waaruit hij de
minst gebrekkelijke in deze bundels ()vellm, te verdringen.
1)e indruk die zijne Laatste gedichten, in 1849 en 1858 uitgegeven, niaakten, was niet minder dan die zijner vorige.
Saloon een halve eeuw was voorbij gegaan, sedert hij de
hand aan bet speeltuig sloeg, luisterden nog alien.
T olle n s had nu 66 jaren bereikt, toen hij den handel in zijne
geboorteplaats vaarwel zeide en met zijne twee dochters, Of t o
of 0 tt e n b u r g, te Rijswijk betrok, om zijne overige levensdagen daar in landelijke rust door te brengen. Doch ook bier
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volgde hem zijne Muse, en menig heerlijk gedicht dagteekende hij uit Rijswijk.
De gebeurtenissen van 1848 en 1849 gaven hem aanleiding tot het dichten van het uitmuntend lied Aan mijn • Vaderland, de flood van koning Willem II te Tilburg, tot het
heerlijke dichtstuk bij 's Konings begrafenis. Had hij vroeger
menig gedicht tot weldadige doeleinden vervaardigd, hij deed
zulks ook in zijn ouderdom. Zoo verscheen in den barren
winter van 1848 zijn Bedelbrief in den winter, in 1850 de
Pleegzuster, waarvan welhaast een tweede druk verscheen
die /375 ophragt, /720 zijn Uitroep, even zooveel zijn Albumblaadje, zimstels mannenkoor f810 en zijne Cantate voor
de Rotterdamsche lisdertafel (de beide laatste voor lijders aan
de cholera) f 1200, De grijze Bedelaar, ten voordeele van
twee hoog bejaarde acme weduwen (driemaal werd dit gedicht herdrukt) f500. In eenen, dit stukje voorafgaanden, brief
klaagde de grijze dichter, dat het dichten hem moeijelijk begon te vallen, een klagt voor zijne bijn a te gelijker tijd verschenen Kindergedichtjes herhaald. Het was dan ook Been
Winteravondliedje, dat hij
► ieuw, maar een vroeger gedicht
in den loop van den volgenden zomer voor de behoeftigen
liet drukken. Binnen twee dagen werden er 3000 exemplaren
van geplaatst en ging er de vierde druk van ter perse. Se(led is het nog vijfmaal herdrukt en heeft if 2000 opgebragt.
Zoo zorgde hij nog in den laten avond van zijn leven voor
zijne kranke en behoeftige landgenooten en bragt hij jaarlijks
zijn offer op het altaar der liefde. Ook als kinderdichter heeft
Tolle n s groote verdiensten. Verscheidene kinderdichtjes zijn
in zijne bundels verspreid; meermalen gaf hij Nieuwejaarszangen voor de weezen in het licht, in 1853 en 1851 schreef
hij een paar gezangen (de eerste Steen, Inwijdingslzed), die
bij de grondvesting en in vvijding van de bewaarschool te Voorburg, voor de welsprekende rede van Dr. van 0 o s t e r z e e,
in tegenwoordigheid der koningin, door de kinderen werden
aangeheven. In 1850 vervaardigde hij de diclitstukjes voor
Clan di u s, Omnibus, Prenteboek voor jongens en meisjes en
in 1856 verzamelde hij eenige vroeger opgestelde kinderdichtjes, voegde bij er eenige bij en gaf ze ten voordeele der bewaarschool te Rijswijk bij No u r den d o r p te 's page in het
licht. Op dit eenvoudig bundeltje volgde eene Nalezing zijner
sedert 1849 uitgegevene gedichten, die in jaarboekjes en
elders verspreid waren. Op deze volgden de Onuitgegevene
gedichten, voortbrengsels van vroegeren en lateren leeftijd ;
romancen, gelegenheidsgedichten, oorspronkelijke gedichten en
vertalingen.
Reeds in 1802 had To 11 e n s een veertigtal liedjes, onder.
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den eenvoudigen titel van Liedjes van Matthias Claudius, in
bet licht gegeven. Sedert bad hij nog een menigte uit verschillende talen vertolkt, die in zijne dichtbundels verspreid zijn.
Ook vele zijner gedichteu werden in Fransch dichtmaat
overgezet door Qu e tele t, Clay ar e a u (in zijne Etudes poetiques, traduites de Reimers, Bilderdiak et Tollens.
Gand,
1824 en Eglantin,es, Pervenches et Cyp•es. Utrecht, 1854),
Charles Durand (Souvenirs Fatigues. Rotterd., 1833),
F. L. A. de J a g h e r (Imitation de quelques fleurs de pasie
Hollandaise. Utrecht, 1846 en Etudes nationales), L. v. Rao u 1, Mr. Andre van Hasselt, F. C. Roud, A. de Loy,
J. E. Mollet, Ed. Smits, A. J. Saurel, Marmier, de
Souza, Polak, Prudens van Duyse en eenige onbekenden.
In Duitsche poezij vertolkten von Eichs to r ff, von M a uvillon, G. W. Bueren, W. Ribbeeic, J. Heilman, C.
H. van Senden, J. Haesbaert, S. M. Firmenich, P.
Quack, Duttenhofer, Charlotte Lorenzo en anderen.
In bet Engelsch zijn een menigte gedichten van onzen
Tollens door John Bo wring, Sanders (Flowers of poetry and patriotism. Rotterd., 1833) en anderen in dichtmaat
overgezet. J. J. B i a n chi zette Aan een gevallen meiaje in het
Italiaansch, W. He c k e r in het Latijn over. De Echtbreekster
werd in het Grieksch en Hebreeuwsch, ook het Volksliedin de
laatste taal en in het boeren-Friesch overgezet. Ook als prozaschrijver heeft zich Tollens naam verworven. Reeds in zijne
jengd gaf hij blijken van talent. Later verschenen van zijne
hand, behalve eene verhandeling over de Romance, Een woord
over H. R. lealck, Ids over de werken van Mr. Willem
Bilderdijk en Nog weder iets over Bilderdijk en zijne weren anderen
ken, de Dorpsschoolmeester, de Brievenbesteller
in verschillende tijdschriften geplaatst. Zijn 70 8te verjaardag
(den 248ten September 1850) was een feestdag voor geheel
Nederland. Die dag werd door meest alle nieuwspapieren den
volke aangekondigd, van honderden ontving hij gelukwenschingen, verzen, opdrachten, boekwerken ; men stroomde naar
het museum Boy in an s te Rotterdam, om aldaar zijn marmeren borstbeeld, een iteesterstuk van den verdienstelijken
J. St ra ck ee, te bezichtigen.
Te Ottoburg begroetten hem zijne vrienden en boden hem
kostbare geschenken aan, een der ministers omhing hem met
het koruwandeurskruis der orde van den Nederlandschen leeuw.
Afgevaardigden uit Amsterdam vereerden hew een gouden medaille met zijn borstbeeld en de woorden Nederland aan zijnen
getiefden volksdichter ; het Tollensfonds, waarvan de renten tot
ondersteuning van ongelukkig geworden dichters of proza-

schrijvers, werd gesticht.
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Liefelijk was de levensavond van Tollen s. Bewust voor
zijne landgenooten gedaan te hebben wat zijne hand vond om
te doen, verzekerd van aller achting en liefde, als de nestor
der vaderlandsche letterkunde, door hare beoefenaars en voorstanders gehuldigd, met eer en roem overladen, door duirenden
gezegend, leefde hij op zijn geliefd Ottoburg en doorbiaderde
van tijd tot tijd zijne portefeuille, verzamelde de stoffe voor
zijne Nalezing of arbeidde aan eene nieuwe uitgave der dichtwerken van Nicolaas Simon van Winter en Lucretia
W illt e 1 m i n a v an M e r k e n. Ofschoon zijn krachten afnamen, bleef echter zijn hoofd nog helder. Getuigen de brieven
aan zijne vrienden, de voorrede der Kindergedichtjes en vooral
zijn treffend gedicht Geloofshaat, eenige weken voor zijn dood
uitgegeven. Hierop volgde in October 1856 zijn Grijsaa ds.
liedje. Sedert song hij niet meer. Hij overleed den 2 Pten October 1856 onder het corrigeren van het 941e blad van het
Xde deel zijner Gedichten. Den 25sten van die maand werd
zijn lijk te Rijswijk plechtig ter aarde besteld. Het was echter niet slechts aan de groeve, waarin het omhulsel van Tol1 ens werd neergelegd, dat zijne vrienden en vereerders jammerklagten ontboezemde, ook elders werden zij geslaakt. Dagbladen en periodieke geschriften werden met leveneberigten,
herinneringen aan en woorden over den ontslapene gevuld. In
alle genootschappen, waarvan hij lid was, werden redevoeringen
over hem gehouden, lijkzangen aangeheven, op zijn graf werd
een gedenkteeken, te Rotterdam zijn standbeeld gesticht en het
laatste plegtig, in tegenwoordigheid des konings, onthuld.
►

Zie de bronnen over Tollens, aangehaald in Tollens en zijn tijd,
eene proeve van Levensbeschrijving door Dr. G. D. J. Schotel.
Tiel,
Wed. D. R. van W er me sk erk en, 1860, met standbeeld; Levensberigt van H. S. door A. Bogaers in Letterk. Handel 1857, bl. 74;
Bederijker, D. IV, bl. 25, D. V, bl. 138, D. VI, bl. 68, 78, D, VIII,
bl. 9; Letterb. 1860, bl. 340, Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. Portr. ; v an Kampen, Bekn. Gesch. d.
Ned. Letterk. D. II, bl. 455-457. 459, 460, 461-464; S n ellaert,
Schets eener Gesch. d. Ned. Letterk. bl. 198-200, 201, 202 ; Jon AbIoet, Gesch. d. Ned. Letterk. bl. 614 ; Hu berts, Chron. Lijst, bl.
159; Lulofs, Toelichting enz. op Dr. John Bowrings Aanmerk.
M. 93.
TOLLIUS (ADRIANus) gaf in het licht :
A. B. de Boot, Gemmarum et Lapidum historia.
1647. 8°.

L. B.,

Zie Fopp en s, Bibi., T. I, p. 21; Bouma n, t. a. p., D. II, bl. 652.
TOLLIUS (ALEXANDER) werd te Rhenen geboren en in
1650 als student in de letteren en regten te Utrecht en in
1652 te Harderwijk ingeschreven, nadat hij bij den ouden
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V o s s i us te Amsterdam als secretaris tot diens dood werkzaam was geweest. In 1654 verkreeg hij en zijn 4roeder
Corn elius van curatoren der Geldersche hoogeschool mag.
tiging openlijke voorlezingen over de Grieksche letterkunde
te mogen houden. Na den dood van dien broeder volgde hij
hem als buitengewoon hoogleeraar in de letteren en geheimschrijver van curatoren op. Een jaar later werd hem toevertrouwd
de Romeinsche schrijvers uit te leggen en daarmede eenige
lessen over de welsprekendheid te paren. In 1657 werd hij
gewoon hoogleeraar in de Grieksche letterkunde en ontving hij
vele blijken van gunst van curatoren. De groote staatsschok
van 1672, die de gansche akademie op hare grondvesten deed
waggelen, bragt T olli u s, the de stadhouderlijke partij niet
was toegedaan, in groote ongelegenheid. Hij overleed in 1675
en was tweemaal gehuwd geweest 1. met A a 1 tj e Noyen,
2. in 1658 met Johanna Greve, die hem overleefde. Zijne
dochter Hen rica huwde aan den geleerden Jacobus M
den bac h, die vele jaren predikant was te Ermello, nabij
Harderwijk, en in 80jarigen ouderdom, 1741, overleed.
Hij gaf in het licht :
Appiani Alexandr. Rom. Hist. 2 t. Amst., 1670. 8 °.
Zie Saxe, Onom., T. IV, p 485 ; Burmanni, Syll., T. II, p. 629;
T. III, p. 221; Van Karupez, Ban. gesch. d. Ned. letterk., D. I,
bl. 423; Schrassert, Beschrifv. v. Harderw., D. I, bl. 83 ; Boekz.,
1729, I, 482; 1741, I, 96; 1757, I, 560; 1774, I, 719 (over zijn geslacht); Bouman, Gesch. d, Geld. flooges. D. bl. 175, 190, 273,
277, 278, 319, 328, 364; D. II, bl. 416 3 651, 652; Nieuwenhuis;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TOLLIUS (CoRNELIus), broeder van de vorige, te Utrecht
of te Rhenen geboren, studeerde denkelijk te Utrecht, zeker
te Amsterdam, en genoot geruimen tijd de leiding en den
gemeenzamen, ja huisselijken omgang van Gerardus Johannes z. V o s s i u s. Naar een oud en geloofwaardig berigt doorzocht hij in zijn jeugd 01 de schatkamers der Grieken." Op aanbeveling van J. F. G r ono viu s, met wien hij
in vriendschapsverbindtenis stond, werd hij hoogleeraar te
Harderwijk en geheimschrijver van curatoren, daags na het
in wijdingsfeest buitengewoon hoogleeraar der geschiedenis en.
Grieksche taal en is 1654, bij Horniu s' vertrek naar Leiden, gewoon hoogleeraar der geschiedenis, staatsleer en aardrijkskunde. Hij overleed reeds den 13 den Junij van dat
jaar te Gouda, werwaarts hij gegaan was om zijne schoonouders (hij was den 5den Maart gehuwd met Mar gar e t h a,
dochter van den Goudschen burgemeester K a n t) te bezoeken.
Hij had bij zijne tijdgenooten een grooten imam,
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en gaf in 't licht:
Pierius Valerianus, de Infilicitate literatorum cum appendice, 1667, later curd Menkenii. Lippae, 1707. 12°.
Palaephatus de Jucredibilibus. Amstel., 1648. 12 0.
Joannis Cinnami Historic Constantinopolitana, cum
versione. Francof. 1652. 4°.
Oratio in obitum Joh. findr. Sclonitzii in Acad. liarderov. Medic. Prof. Harderv. 1652. 4°.
Ook gaf hij de beide redevoeringen, ter eere van V o s si us gehouden (Oral. in obitum incomp. et illustr. viri G.
J. rossii cet Amst. 1649) en Orat. de pace inter Hispanicte
Regent Phil. et liberas ordd. Belgii, ipso publicationis die
Harderovici habita. Ibid. ed. 1648, f.m.) in het licht.
Ook was hij voornemens Valerius Maximus uit te geven.
Zie Syll. Burro. T. II. p. 629, T. III. p. 263, 620 ; C re nii, lino
made. Phil. et Hist. VII. p. 113; De Furt. Libror. Dissert. I. p.109;
Fa brici i, Bibli Graeca, CXXI, § 7. T. VI. Libr. V. T. I. CV. p.
398: Bibl. Las. T. II. Lib. II. CV ; Burmanni, Traj. Erud. p. 367;
Richteri, Epist. p. 486; Peerlkamp, de Poetis 1Veerl. p. 361 sq;
Saxe, Onom. T. IV. p. 528; P. Burmanni, Comm. de vita N. Heznsii, p. 18 ; S o r b i e r e, Lettres et hiscours, p. 438 ; Chaufepiè, N.
.Diet. T. IV. voce ; S c h r a s s e r t, Beschr. v. Harderwijk, D. I, bl. 82;
Collot d' Escury, Holt. roem. IV. I. 236, aanteek.- Bouman,
Geld. llooges. D. I. bl. 139, 145, 175, 191, 314, 327, D. II. bl. 330,
604, 651; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TOLLIUS (hcoBus), broeder van den vorige, in 1633 te
Rhenen geboren, den 9den Maart 1654 als student te Harderwijk ingeschreven, werd secretaris van N is o 1 a a s Hein-.
s i u s, daarna rector te Gouda, dock om zijne te vrije begrippen en leeringen afgezet ; voorts privaat-docent te Noordwijk,
rector te Leiden, professor te Duisburg. Doch ook daar leefde
hij slechts kort, trok verder in den vreemde, ging tot de R.
C. kerk over, keerde naar Utrecht terug, waar hij in 1696
in groote ellende stierf.
kij gaf in het licht:
Ausonius cum notis integris Jos. Scaligeri, Mariangeli Accursii, Marquardi Preheri, Scriverii : selectis Eliae Vineti,
Barthii, Acidalii, Joh. Fred. Gronovii, Graevii aliorumque.
Amstel., 1671. 8°.
Gustus ad Longinum cum ejusdem observatis in orationem
Cicerones pro Archia. Leidae, 1677. 8°.
Longinus, de subtilitate Graece et Latine cum suis et variorum noti$. Francof., 1694. 4°. — Dionysias Longinus de
sublimi, ad fidem codicum a Jacobo Tollio emissorum,notisque a selectis C. R. Schurtzjleitschii auctus.
Witteb. 1711.
Diatribe Luciani de Calumnia.
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Ook vindt men zijne aanteekeningen in de editie van L ucan u s. Amst., 1688.
Fortuita 1687 'in quibus praeter critica nonnulla tota
fabularis historia, Graeca, Phoenicia, Aegyptiaca, ad Chemiam
pertinere docetur, addita Or, inaug. de Fontibus eloquentiae
in Academia Teutoburgica habita, ut et carmine seculari
Heroica in trecentesimum primum natalem Acad. Heidelb. ;
nee non Oda Alcalca in natalem LXX11 Philippi Guielmi
Electoris Palatina.
Bacchinus de Sistris eorumque figuris cum notk
Traj.,
1696. 4°. Uit bet Italiaansch overgezet, ook in Thesaur.
Antiquit. Roman. Graevii T. VI.
Insignia Itinerarii ltalici, quibus continentur antiquitates
sacrae. Traj., 1696. 4°.
.Epistolae Itinerariae ex ejus (Tollii) schedis postumis recensitae, suppletae, di gestae, annotationibus et figuris adornatae curd et studio Henninii. Amstelod., 1700. 4 °.
Zijne aanteekeningen op Lactantius komen voor in de door
Bauldry bezorgde uitgaaf.
De hoogleeraar d' 0 r v i 11 e bezat een uitgaaf van dristaenetus met zijne aanteekeningen.
Hij arbeidde aau eene rrieuwe editie van Artemidorus, Lucretius, en eene colleetio Chirurg. Graecorurn, Poetarum,
Chymicorum, ens.
Zie Burmanni, Traj. erud., p. 369; Sylloge Burmanni, T. In.
p. 254-257, 263, 267, 270 seqq. 492, 541, 542, 600, 690; T. IV, p.
34, 160, 1(i9, 172, 386, 404, 484, 485, 570, 572; Crenius, Animadv.
Philol. et Histor., P. IV, p. 11; Mollerus in Prol. ad Morhov. Polyh. Liter., § XIX, Access. ad llforhoo. Polyh., IV, XI, § XIV, T. VI,
C. I, § VII; Fa bricius, Bibl. Lat., T. I, L. I, C. IV; Bibl. G'raeca,
T. IV, L. IV, C. XXIII, p. 187, C. XXXI, p. 438; J. Fabricius,
Biblioth. Fabrician. , T. p. 35J, 442; A1melovenii Biblsoth.
promiss. et lot , p. 57 ; Struvius, Praef. Collectan. Marzuss.; Lipsiens,
Acta Erud., an. 1694, p. 47, Julii 1696; Journal des Scavans, T. II,
p. 251, XXIV, p. 373; Niceron, Mena., T. X, p. 72; Bouman,
Gesch. d. Gelders. Llooges., D. I, bl. 193, 367; D. II bl, 36, 331,
656; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
,

TOLLIUS (HERMAN), soon van Mr. P h i l i p p u s Johannes To lliu s, advokaat en griffier der Leenen en Bartha
S t u e,r m a n, werd den 23sten Februarij 1742 te Breda geboren . Na zijns vaders dood ging hij met zijne moeder naar
Lei len, waar hij o.a. de lessen van R ii k e r, S c h e l t i n ga,
Hemsterhuis en Rhunkenius bijwoonde. In 1763 werd
hij doctor in de beide regten en zette hij zich als advokaat
te 's Hage neder. Brie jaren later werd hij door H e m s t e rh u s, Ruhnkenius, Gaubius en J. J. Schultens aan
de Geldersche Curatoren als opvolger van Tyde man tot
hoogleeraar in de oude letterkunde aanbevolen. Zoodra zij
wisten dat T 011i u s ook den stadhouder Diet ongevallig zou
12
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zijn, benoemden deze hem, zonder een naamlijst te maken,
den 16den Augustus 1769. Hij aanvaardde zijn ambt met
eene Or. qua demonstratur etia m num superesse in Graecis
litteris ex quo graviores disciplinae decus ac praesidiurn
capere posse. In 1770 legde hij zijn rectoraat neder met
eene Or. pro Virorum illustrium glorid ab historiarurn inIn 1773 nam hij vrijwillig
terprete non temere obscuranda.
de taak op zich een cursus te houden over de zuiverheid der
Rederlandsche taal. Als bibliothecaris, zette hij, ten behoeve
der akademische bibliotheek, S t r u c h in e ij e r 's arbeid voort,
en legde den grondslag tot de uitgave van het Homerische
Lexicon van Apolloniu s, dat hem later vermaard heeft
gemaakt. In 1776 bezocht hij Parijs, waar hij berigt ontving
van zijne benoeming tot hoogleeraar te Franeker in de Historian en G-rieksche taal, in plaats van den vermaarden P.
Burma n, en hij aanvaardde dezen nieuwen post in April
1778 met het houden eener Or. de Gerardo Joh. Vossio,
perfecto Grammatico.
Hier hield hij, op verzoek der aanzienlijkste en kundigste zijner stadgenooten, Nederlandsche
lessen over de vaderlandsche historie.
Onvoorziens werd hij in 1785., bij akte van zijne Hoogheid
tot onderwijzer van de drie kinderen van den erfstadhouder
aangesteld, en vertrok naar 's Hage.
Inmiddels groeide de partijschap in ons Gemeenebest tot
die hoogte, dat de prins erfstadhouder oordeelde 's Hage te
moeten verlaten, en zich naar het Zoo in Gelderland te begeven. her hied het onderwijs der vorstelijke spruiten zijn
hoofdwerk, dock met vele gewigtige, bijkomende bezigheden,
uit zijne staatkundige schriften bekend, en kreeg hij gelegenheid, door de omweuteling van September 1787 naar
's Hage terug te keeren. Een jaar daarna ondernam hij eene
reis met den jongen voort naar verscheidene hoven en erflanden om hem weer tot wereld— en menschenkennis op te
leiden en voordeel te zoeken bij bet toenmalig onderwijs, inzonderheid bij de hoogleeraren van het beroemde Carolinurn
te Brunswijk.
In Augustus 1789 ging de reis verder naar de Nassausche
Staten en men kwam gelukkig te Dillenburg. Na den afloop
der reis droeg de prins aan T o 11 i u s den post van raadsheer en rekenmeester der domeinen op, dien hij tot 1795 behoorlijk waarnam.
Zijne aanstelling door den raad van Staten, met goedvinden en op voorstel van den stadhouder in September van
he vorig jaar, tot algemeenen commissaris van het Engelsche
leger, zich toen pier ter afwering van de Franschen bevindende, veroorzaakte hem vele moeijelijkheden, en berokkende
hem in later tijd een bron van onverdiend verdriet en boos-.

179
aardige beschuldiging van ontrouw, waartegerr de eerlijke en
nauwgezette man zich wel wilt te verdedigen. Nadat deze
post, door den inval der. Franschen nutteloos geworden was
en de prins het land verlaten had, begaf T o I I i us zich met
achterlating zijner boekerij en gcederen naar Osnabruck, vervolgens naar Brunswijk, waar hij aan het hof, vooral bij de
prinses Lou is e, toenmalige erfprinses van Oranje-Nassau,
al die hulp en bewijzen van goedwilligheid ontving, waarop
hij en zijn gezin konden rekenen. Terwijl hij min of
meer belangrijke commission voor het huis van Oranje, in
Engeland of te Hamburg waarnam, droeg hem de erfprins de
bezigtiging en den kcop der in Polen gelegen goederen van
den vorst Jablonsk y op, welken last hij in 1798 naar genoegen van den vorst volbragt, die hem, onder den titel
van geheimraad, dan ook het hoofdbewind over dezelve toevertrouwde. In het voorjaar van 1800 brak hij met zijn
geheele gezin naar Polen op, in welk, voor hem vreemd land,
hij niet zelden het moeijelijke van zijnen nieuwen post ondervond, inzonderheid sedert de erfprins in zijne gekochte
landen volkplantingen aanlegde, om voor zoo vele bewoners
der Nassausche landen en van het overige van Duitschland,
als zich derwaarts wilden begeven, eenen weg tot herstel der
drukkende armoede te openen. Onverwacht ontving hij bet
bericht dat koning Lode w ij k zijue terugkornst verlangde.
Met goedkeuring van den prins nam hij in 1809 de terugreis naar het vaderland aan. Reeds na tien dagen kwa,n hij
te Utrecht, waar zich juist de koning beyond, die het aan
zijne keus liet, om in den Staat of aan een Hoogeschool, in
welk vuk hij wilde, geplaatst te worden. Tollius verkoos
den akademischen stand en wel de Statistiek, en werd kort
daarna aldaar als hoogleeraar Statistices et Diplomaticae beroepen. Hij aanvaardde in Junij 1809 dezen post met eene
Or. de fine Statistices, quae vocatur, hodiernae. Bij de her.
stelling der Leidsche Hoogeschool verwisselde hij dit vak
met dat der Grieksche en Latijnsche letterkunde, en werd
een der leermeesters van 's konings jongsten zoon, prins
F rederik. Behalve de door hem gehoudene Oraties en
Lexicon Homericum, voorzien met de korte aanteekeningen van d'An se de Villoiso n, en zijne eigene aanrnerkingen (1788) gaf hij eene levensschets van den hoogleeraar Par ad ij s, achter diens Opuscula Acadernica, door
hem uitgegeven (1813), Gedurende zijne uitlandigheid schreef
hij verscheidene stukken het vaderland betreffende, door
hem aiaoniem uitgegeven. Zijn vertoog over de rampen van
Holland en de hulpmiddelen daartegen, in 1796 te Antwerpen (of elders) in het fransch en nederlandsch gedrukt,
dragen alle kenmerken van een veistandigen en bedaarden
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schrijver, zooals ook een werk, in het volgend jaar uitgekomen, onder den titer Nederlandsche Staatsqebreken en derzelver geneesmiddelen. Wezel, 1797, 8°. Meer algemeen is
echter onder ons bekend het regtsgeleerd advies van B.
Voorda en J. V a lc kenaer in de zaak van den gewezen stadhouder, met wederleggende aanteekeningen gedrukt
in 1796. Ten hoogste belangrijk zijn verder de Staatkundige
geschriften betreffende de Vereenigde Nederlanden in 1786
en vervolgens in 1814-4816 in 3 deelen in het licit gecreven.
0
Volgens de Bibl. Kemperiana is niet W. A. v an S p a e
maar Tollins de auteur der verhandeling over de Crime-.
nele ordonnantien van koning Philips in Gelderland.
Arnhem, 1794. 8 0. Afzonderiijk verscheen zijn Vrije kenschetse der
twee hoofdpartijen in de onderhandeling tusschen den Heere
Grave van Goertz en den Heere de Rayneval,
opgemaakt
door een Jong patriot, z. j. (1787). 4°. later opgenomen in
het 2de deel zijner Staatkundige Schriften, alsook Echte
stukken betreffende het staatsbesluit van Gelderland om de
steden .Hattum en Eiburg met garnizoenen to doen voorzien
en deszelfs uitvoering. 1786. Amst., z. j. S. (Ook in een
deel der S. G.).
Nog zijn vele geschied-, oudheid- en staatkundige geschriften door hem nagelaten, die bij de familie berusten.
T o 1 li u s was lid van een aantal wetenschappelijke genootschappen, o. a. van het Kon. Ned. Instituut en ridder van
de Ned. Leeuw, enz. Driemaal is hij gehuwd geweest, het
laatst met zijne nicht L. E. Det na er s, die hem overleefde.
Hij eindigde zijn leven den 29sten April 1822. De dichter
J. H. Hoeufft vervaardigde zijn grafschrift.
Zie Saxe, Onom. liter., P. VIII, p. 803, 304; de Rect. Oratie van
C. Ekama in de Annales Acad. 1822-1823, p. 41, 42 (lijst zijner
schriften);Wijttenbach, Vita Ruhnkenii, p. 206 ed. Bergm.;Mahne,
Vita D. W., p. 109; van Lennep, ill.. Amst. Athen. Memorab., p.
207; Wijttenbach, Opusc., T. II, p. 806; Te Water, Aanspraak
bij de opening der Jaarl. vergad. v. d. Meats. v. Ned. Letterk. voor
het jaar 1822, bl. 18, 32; Siegenbeek, G'esch. der L. kl., D. I, bl.

383, 384, 400, 435 ; D. II, bl. 248, 249, 416 (portret); Bouman,
Gesch. d. Geld. Hoopes., D. II, bl. 329, 402, 602; Vre e de, 'esch.
d Diplom.; D e z., De eerste nationale vergad., bl. 54; van Doorninck,
Anon. en Pseud., N°. 3121, 4209, 4307, 4974, 6126, 6308, 6309; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Verslag der
Jaarl. very. v. h. Kon. Ned. Inst. 1822; Kunst- en Letterbode 1822;
Cat. d. Maats. van Ned. Letterk.,
(Reg.) ; Mull er, Cat. v. Portr.;
Kemperiana, bl. 208.

TOLLIUS (JoHANNEs), van Amersfoort. Robert Eitner
vermoedt nit het opnemen van een vijfstemmig madrigaal
met zijn naam in een bundel de diversi excellentissimi muaci di Padova (1598) en uit twee door hem aangehaalde
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Moduli trium vocutn etc. Heidelbergae apud Commelium 1597
en Madrigali a sei voci, Heidelb., 1697 4°., dat hij eerst te
Heidelberg en later in Padua geleefd heeft. Mogelijk zijn de
Madrigali niet te Heidelberg maar te Leiden verschenen, en
heeft T olli u s toen te Amsterdam gewoond.
Zie B e hs, Bouwstoffen der vereenig. voor Nederl. Muzijk,

I, 48.

TOLLIUS (PHILIPPUS THEODORUS), griffier van den Raad
der Domeinen van W ill e m II1, overgrootvader van H e r man Tollius,
schreef:
Encomium Urbis Amstelodamensis (Amst., 1660 4°.).
Zie Mr. Bodel Nyenhuis, Topogr. beschr. enz., N°. 1454; Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges., D. II, bl. 231.
TOLLUS (ADRIANU5), den 19den Januarij 1783 te 's Hage
geboren, verwierf naam als architekt. Het is naar zijne teekening en onder zijne leiding dat o.a. de navolgende werken
tot stand gebragt werden: De kerk te Rigsenburg, een dergelijk gebouw voor de R. C. te Wijk, Schiedam en 's Rage,
den toren der kerk te Schalkwijk.
Hij overleed te Hage
den 8 sten Januarij 1847.
Zie Immerzeel; Verwoert,
TOMBALLE, GUERIN, en Houb en schreven:

Waarneming omtrent eene veeziekte (het miltvuur) op eem
hoeve in de gemeente (melons, in de provincie Luik, in Va..
en Artesenijkundig Magazijn, door A. Nu ma n, 1829. D. II,
St. 1, bl. 26.
Zie Holtrop, bl. 359.
TOMAS (CHRIsTIAEN). In den Cat. eener uiterst zeldzaine
verzameling van hollandsche Bijbels, enz, in 1857 door F.
M u ller uitgegeven, komt s bl. 60 voor : Discours concors ofte
eendra chtige oneenicheyt alter ghenoernden Christenen, enz.
Overgez. uyt de lat. tale door H. v. G. 1620. 8°. Aan het
eind wordt gelezen : Gesch. by my Christiaen Tomas.
Zie Nay., D. XI, bl. 114.
TOMBE (ANDRIEs JAN JACOB baron des), den Oen September 1787 te St. Michiels-Gestel in Noordbrabant geboren,
trad in 1803 als kadet in dienst bij het regiment SaksenGotha en werd in hetzelfde jaar luitenant. In 1806, bij de inlijving der duitsche regimenten, werd hij bij het 1st° regiment
van linie ingedeeld en iia de onderscheidene ran ;en doorloopen te hebben in 1841 tot luitenant—generaal benoemd.
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Hij woonde de veldtogten in Spanje, Duitschland en Rusland bij. Uit Franschen dieiist teruggekomen, werd hij den
I sten November 1814 als luitenant-kolonel geplaatst. Hij
gaf steeds veel blijken van dapperheid, heleid en moed, welke
door keizer Nap oleo n werden beloond door de benoeming
tot officier van het Legioen van Eer, ridder der Orde van de
Ramie en baron de l'Empire. Koning Willem benoemde
hem tot ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en
der Militaire Willernsorde 3de klasse, met verheffing tot den
Nederlandschen adelstand. Koning Wit 1 e m II schonk hem
het kommandeurskruis van den Nederlandschen Leeuw en benoemde hem tot opperbevelhebber der troepen in Limburg
en der vesting Maastricht, alwaar hij den 1 Pen Februarij
1845 overleed.
Lie B o s se ha, Neerl. heldend. le land, D. III, bl. 332, 235, 663, 690 ;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt.
TOMBE (NIKOLAAS

LA).

Zie LA TOMBE (NIKoLA.As).

TOMBERG (DANIEL), in 1603 te Gouda geboren, glasschilder, leerling van Alexander Wester h out (geb.
1588 t 1661). Hij schildercie o.a. in 1557 het ledige ondervak van bet glasraam N°. 22, Jezus clrigit de troopers en
verkoopers urt den impel, door D i r c k C r a b e t h in 1567
vervaardigd, en al de Wapens van de stedelijke Regeering. Hij
overleed in 1661 en werd als opzigter der glazen in de St.
Janskerk te Gouda opgevolgd door zijn zoon
TOMBERG (WILLEM), die de glazen in de Lathersche
(St. Joris) kerk te Gouda vervaardigde.
Zie Kr a m m, de Goudsche glazen,
schilders ; Iramerzeel.

bl. 18, 20i D ez., Levens der

TOMBERGEN (HERBOLDUS), predikant te Roermond,
vervolgens te Gouda (1600), werd afgezet, om de vergadering
van 5 Maart 1619 naar Waalwijk gevoerd, later predikant
te Frederikstad.
Hij gaf in het licht :
De kleine Zandberg Van Parabolen en gelijkenissen nit de
groote Bijbel der edele Natuur, nit de II. Schri iituur, uit
de Historian en tilt de bevindelfjkheit, alien uitlanders en
vremdelinge deser werelt tot opwecking en nadenking bijeen
vergadert. Ter Goude, 1612. 4°.
Waarschijnlijk is hij of E. Popp i u s de schrijver van den
Gondschen Catechisnzus, waarvan dr. J. Tide ma n,
1850, 8°. een nieuwe uitgaaf bezorgde.
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Lofdicht ter eeren Frederick Henrick, over syn victorie
van 's Hertogenbosch, enz. 1629.
Hij gaf ook eene vertaling van S e b. Franck s, varl het
Rycke Christi.
Zie Soermans, Kerk. Reg., Tideman, de Rem. Broeders. bl. 29,
320; Cattenburch, Bibl. Rem., p. 133, 134 ; Cat. d. Maats. v. Ned.
Letterk., D. III, bl. 230; Rogge, Bibl, v, Rem. geschriften, bl. 122;
Nay., D. IX bl. 33.
,

TOMMANN (J. F.). Van dezen komt een ets voor, voorstellende Ben oud heer, met een bril en slaapmuts op, in een
kamerjapon bij eerie tafel gezeten, waarop twee kaqrssen en
een lichtscherm branden, waarbij hg zit te lezen.
Zie Kramm.

TONCKENS (MR. J.) studeerde te Groningen en promo.
veerde in de regten met eene Spec. juris publ. de Jure civium contra Tyrannos et injusta Julii Caesaris caede. Gron.,
1778. 8°.
In den Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden,
Amst., 1739-1801, 22 din. 8°. is Drenthe (1795) begonnen
door J. Ton c k en s en voortgezet door H. P. v an Lie r.
Zie v. Doorninck, Anon. en Pseud., N°. 4201; Cat. d. Maats. v.
Ned. Letterk., D. II, bl 456; Bodel Nyenhuis, Topogr. beschrifv.,
,

N°. 3356, 3418.

TONCKENS (W.) schreef :
De Genade-Dood van een Christen, over Lucas 1 711, • vs.
11 tot 17. Gron., 1672. 8°.
Zie Abcoude, Naamr., bl. 3661.

TONNE (JoHAN DE LA), goudsmid, wonende te Brugge,
komt in het midden der 15de eeuw voor in de rekeningen
der hertogen van Bourgondie.
Zie Kramm.

TONNIS (JAN), burger van Embden,
schreef :
Josephs Droef- en Blij-eyndspel, in 8 bysondere spelen
vervatet. Gron., 1639. 4°. De Maats. van Nederl. Letterk.
bezit een ex. met MSS. aanteekk. In 1721 verscheen te
Groningen hetzelfde stuk, vernieuwt, vermeerdert en verbetert door A. E. Cr ou s.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., 1 b., bl. 205; v. d. Aa, N. B.
A. C. Woordenb. ; v. D o o r n i n c k, Anon. en Pseud., No. 2324.

TOOR (JACOB VAN). Zie TAUR1NUS (JAcoms).
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TOOREN (P. J. VAN), is schrijver van
delanspraak tot de Burgerij v. d. Fijnaart, by de heucheWee plegtigheid van het planten der Yrijheidsboom, uitgespr.
18 Par. 1795. Breda, 1795. gr. 8°.
Zie Naa2n1. v. Nederd. boeken, 1795, bl. 135 (Amst. S a ak e s).

TOORENBURG (CoRNELis PIETER LAMMERS VAN), geboren te 'sGravenhage den 22sten November 1794, genoot
zijne eerste opleiding en onderwijs aan de Fransche en Latijnsche school zijner geboorteplaats. De laatstgenoemde verliet hij op zijn zestiende jaar, den 5den Maart 1810, van de rectorschool naar de Akademie bevorderd met eene redevoering tot
vrijspraak van den apostel Thomas van de hem ten laste gelegde ongeloovigheid 1) ; waarop hij den 21sten daaraanvolgenden zich aan de Leidsche Hoogeschool, onder het rectoraat
van den hoogleeraar Hag ema n, liet inschrijven als student
in de Godgeleerdheid. Zijn nder vroeg verloren hebbende,
begaf hij. zich met zijne moeder, die in tamelijk bekrompene
omstandigheden achtergelaten was, en met eene eenigzins
meer bemiddelde bloedverwante, op wier kosten hij studeeren zoude, naar Leiden, waar de eerstgenoemde tot brood—
winning een garen- en bandwinkel hield; terwijl hij, te
midden zijner studien nog onder de hand met les geven en
schrijven eenig zakgeld verdiende. Tot zijn hoofdvak bereidde
hij zich voor door het bijwonen der akademische lessen van
W y t t e n b a c h in het latijn, grieksch en de geschiedenis,
van v. d. Palm in het hebreeuwsch en arabisch, en van
v. d. W ij n p e r s s e in de wijsbegeerte, beide redeneer— en
bovennatuurkunde. Na. zich op deze voorbereideude wetenschappen vlijtig toegelegd en inzonderheid ook van het Oostersch veel werk gemaakt te hebben, tot de Godgeleerdheid
overgegaan, genoot bij het onderwijs van de toenmalige
hoogleeraren te Water, Boers, van Voorst en Borger.
Nog student zijnde, nam hij, op den 13den Augustus 1815,
voor het eerst een predikbeurt waar te Diepeveen in den
omtrek van Deventer. Naar oud gebruik, vOcir het in werking
treden van het bij koninklijk besluit van 1816 ingevoerde
reglement voor het bestuur der hervormde kerk hier te lande,
op den Eden Augustus van dat jaar zijn preparatoir examen
voor het provinciaal kerkbestuur van Zuidholland afgelegd
hebbende en als proponent toegelaten 2), op d en 18den dier

1) Oratio pro Thoma, incredulitatis criminatione absolvendo. Lie het
Schoolnieuws van 's Gravenhage in de Boekzaal van dat jaar, D. I.
297.

2) Boekz. van Augustus 1816. Dl. II bl. 197.
,
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zelfde maand naar Serooskerke op Schouwen beroepen 1 ), en
den 3den Octoher voor bet provinciaal kerkbestuur van Zeeland peremtoir gekamineerd 2 ), werd hij den lsten December daaraanvolgenden, op zijne standplaats tot predikant ingezegend en bevestigd door Ds. A. W. le Sage te n B r o e k,
predikant te Haamstede 3). Hier te lande nam hij op vier
verschillende plaatsen achtereenvolgens bij de nederduitsch
hervormde gemeente de evangeliebediening waar: eerst te
Serooskerke, van 1 December 1816 tot 26 Maart 1820 4);
vervolgens te Dreischot, van den 9den April deszelfden 5) tot
16den September des volgenden jaars 8 ) ; daarna te Kadzand in Zeeuwsch Vlaanderen, van den 30sten September
1821 7) tot den 20sten Mei 1827 8) ; eindelijk te Dowburg
op Walcheren, van den 3den Junij daaraanvolgende 9) tot den
llden October 1829 10). Met een talrijk huisgezin van vrouw
met zeven kinderen en bovendien met het onderhoud van
zijne bij hem inwonende moeder en nicht bezwaard, moeilijk
van zijne sobere bezoldiging kunnende leven, verzocht hij in
het laatstgenoemde jaar om tot predikant bij de hervormde
gemeelite in Nederlandsch Indie benoemd te worden, het-.
geen hem bij koninklijk besluit van 19 Julij toegestaan "),
en waartoe hij op den 18den October door de commissie tot
de zaken der protestantsche kerken in Neerlands Oost- en
West-Indie te Gravenhage bevestigd werd
Met uitzondering van zijne moeder en nicht, die te 's Gravenhage op kamers achterbleven, vertrok hij daarheen met
vrouw en kinderen, en ging op den 23sten November 1829
van Hellevoetsluis onder zeil, in gezelschap van den mede
daarheen afgevaardigden jongeren leeraar W. C. Slingerland Conrad i, met wien hij om beurten voorging bij de

den

1) Boekz. van September. Ald., bl. 373.
2) Boekz. van October. Ald., bl. 512.
3) Boekz. van December. Ald., bl. 778.
4) Boekz. van Mei 1820. D. I, bl. 594. Voor een daar ter plaatse
ontvangen beroep naar Oudelande, met aanbod van j200 voor zijn
overtogt, meende hij te moeten bedanken. Zie Boekz. van Maart en
April 1819. D. I, bl. 355 en 481.
5) Boekz. van November 1819. D. II, bl. 628 en van Mei 1820. D.
I, bl. 594.
6) Boekz, van October 1821. D. II, bl. 523.
7) Boekz. van Mei 1821. D. I, bl. 100 en van October. D. II, bl. 526.
8) Boekz. van Junij 1827. D. II, bl. 761.
9) Boekz. van Maart 1827. D. I, bl. 361 en van Junij. D. II, bl. 760.
10) Boekz. van October 1829. D. II, bl. 546.
II) Boekz. van September 1829. D. II, bl. 402 en 422.
la) Boekz. van December. Ald., bl. 833.
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godsdienstoefening op het schip, en van den zendeling D o u w e s uit Zutphen. Na eene zeereis van vier maanden landde
hij den 23sten Maart 1830 behouden te Batavia aan, waar
hij met de zijnen door den predikant Lent in g minzaatn opgewacht, ontvangen en weldra in eene voor hem gereed gemaakte woning op Parapatan gehuisvest werd. Na aan den
gouverneur-generaal van Nederlandsch Indie, destijds J. v a n
den Bose h, Bien hij kort vciar 's mans vertrek naar Java
nog bier te lande gesproken had, voorgesteld geworden te
zijn, en gedurende de eerstvolgende maanden den kerkdienst
te Batavia en in den omtrek mede vervuld te hebben, was,
terwijl C o nra d i als maleisch predikant aldaar blijven zoude,
zijne eerste bestemming naar het meer afgelegen eiland Amboina, w arheen hij op den 29sten December aan boord ging.
Doch op de reis daarheen troll hem, weinige dagen later, op
den 7den Januarij 1831, op de hoogte van Bali, door het
vastraken van het schip op eene koraalrif, eene zwar schipbreuk, waarbij hij al zijne goederen verloor en ter naauwernood met de zijnen het levtn redde Aanvankelijk den
14den op het eiland Kangelang aan wal gezet en in bamboezen hutten geherbergd, verbleef hij aldaar tot in het begin van Maart en reisde toen of naar Soerabaya, waar hij
in de andere helft dier maand aangekomen en bij den
predikant R u. em p o 1 gastvrij ontvangen, hem een tijd
lang in de evangeliebediening bijstond. Aangezocht tot maleisch predikant te Batavia, haf hij de voorkenr aan eene
benoeming naar de sedert lang herderlooze gemeente van Makassar op Celebes, waar hij tot vast predikant aangesteld,
den 15den Julij 1832 met eene leerrede over Pau 1 us' brief
aan de Romeinen, XII vs. 1, zijn dienst aanvaardde en met
genoegen en vrucht werkzaam bleef tot in 1836 toen hij,
naar Samarang op Java overgeplaatst, op den 7den Augustus van zijne gemeente afscheid nano, en op den 2 Eiden daaraanvolgende te Samarang in dienst trad 2
Daar had hij
in het volgende jaar de eer prins Hendrik onder zijn
gehoor te hebben, bij welke gelegenheid bij predikte over
Ti m o t h. 1V, vs. 8 3). Daar herdacht hij, naar aanleiding van Hebr. XIII, vs. 8, op den 5den December 1841,
zijn 25jarigen predikdienst en ontving bij die gelegenheid
van wege de voornaamste gemeenteleden een fraai en kost).

I) Zie het verhaal van die schipbreuk, nagenoeg in 's loans eigene
woorden, in den Vriend des Vaderlands voor 1833. I). VII, bl. 346
en volg.

2) Boekz. van Mei 1837. D. 1, bl. 676.
3) Boekz. van Julij 1838, D. II, bl. 127.
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baar geschenk in zilver i). Of hij er in 1856 insgelijks zijn
40jarigen dienst herdacht heeft, is ons niet bekend. Na een
afwezigheid van meer dan dertig jaren, keerde hij in 1860,
v-ergezeld van zijne vrouw en jongste dochter, met verlof voor
twee jaren, naar het vaderland terug ; waar hij, in het laatst
van October aangekomen, omstreeks Junij des volgenden jaars
te 's Gravenhage de eerstgenoemde verloor. In October daaraanvolgenden met de laatstgenoemde weder naar de Oost vertrokken, verkreeg hij, niet lang na zijne terugkomst, op zijn
verzoek, zijn eervol ontslag met behoud van regt op pensioen 2). Daarop verbleef hij nog -eenigen tijd te Magelang,
totdat hij tegen het laatst van 1863 voor goed naar Nederland terugkeerde ; waar hij, in Februarij 1864 behoudeu te
Rotterdam aangeland, eerst te 's Graveninge zijn intrek Dam,
en van October 1865 of zijn laatste levensjaar doorbragt ten
huize van een zijner schoonzonen, den beer H a g e ma n, op
een buitengoed aan den Leidsehen Dam. Afgetobt door velerlei wederwaardigheden, waaronder, behalve zijne voormalige schipbreuk, laatstelijk nog door trouweloosheid van Javaansche bedienden, een stoute diefstal van over de f 4000,
sedert lang gefolterd door het rhumatismus, al meer en meer
verzwakt naar ligchaam en geest, en des aardschen levees
zat en moede, ontsliep hij daar zacht en kalm In den naclit
van den 13den op den 14den November 1866, op nagenoeg
2jarigen ouderdom.
Lammers van Toorenburg was een man van grondige taal- en letterkennis, een uitstekend hulpmiddel en onmisbaar vereischte voor den aanstaanden godgeleerde. Reeds
op de latijnsche school vuurde de vlijt van een zijner medeleerlingen, den later als letter- en oudheidkundig beroemden
Reuven s, zijn naijver aan. Gevormd in de school van mannen als Wyttenbach, v. d. Palm en van Voorst, was
hij een vlijtig beoefenaar, volstandig vereerder en vurig voor.
stander van de oude klassieke letteren, in verband met Oostersche taalstudie en toepassing op bijbelverklaring beide des
Ouden en Nieuwen Verbonds. Nog te Kadzand staande onderhield hij met ds. J. A. Janssen van St. Anna ter Muiden, latijnsche briefwisseling ; te Domburg had hij met een
paar arribtgenooten in den omtrek, ds. K r uy t van Aagtekerke en G r e v e van Oostkapelle, veertiendaagsche bijeen.
komsten tot het lezen van B o rger 's Disputatio de ilysticismo, Re i n ha r d 's plan van den stichter des Christendoms
1) Boekz. van Mei 1842, D. I, bl. 662 en volg.
2) Nederl. Staatscourant van IJonderdag 28 Augustus 1862, N°. 203,
bl. 2, kol. 1; nit de Jauasche Courant van 12 Julij te voren.
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en meer andere wetenschappelijke boekwerken. Van hetgeen
op godgeleerd, geschied- en letterkundig gebied in het licht
verscheen nam hij gaarne kennis; ja ook nog in het verafgelegene Indie bleef hij den gang van letteren en wetenschap in het vaderland met belangstelling gadeslaan. ,,Ik zie
weinig of niets klassieks meer aankondigen" schreef hij
in 1841 — bof het moet zijn dat ik hier iu Indie ben. Ook
vind ik bij de hedendaagsche schrijvers die krachtige poezy
en welsprekendheid niet meer, waarvoor wij zooveel gevoel
hadden : want ooze geest was in jeugdigen leeftijd gevoed in
de zuivere en onvervalschte oefenschool der oudheid." Toch
waren in vrije uren ook nieuwere, inzonderheid vaderlandsche
dicht- en letterkunde, zijne geliefkoosde uitspanning, en wist
hij zelf in gebonden zoowel als ongebonden stij1 zich in zijne
moedertaal met keurigheid en waardigheid uit te drukken.
Als zoodanig was hij de eer zijner benoeming tot buitenlid
van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, in 1843, allezins waardig ; eene eer, die hij dan ook
op hoogen prijs stelde en waardoor hij zich op nieuw aan
het letterkundig Leiden verbonden en met jeugdige geestdrift
voor de vakken daarbij aangewezen bezield gevoelde; doch
waarvoor hij echter, na verloop van eenige jaren, zich, geiijk hij te kennen gaf, die schamende, omdat hij er niet aan
beantwoordde en ze zich niet waardig maakte, bescheidenheidshalve in 1855 meende te moeten bedanken.
In geschriften heeft Lammers zich weinig of niet bekend
gemaakt. In druk, doch niet in den handel, bestaat van hem
eene Prijsverhandeling, ten betooge dat de gansche Natuur
het bestaan bewijst van haren Maker ;
in een studentenvriendenkring het gezelschap ,iStudiis consecratum" ingeleverd. Leiden, 1815, den blad druks, van welke slechts 30
afdrukken getrokken zijn. Bij de inwijding der, tegelijk met
het vaderland, tot vorigen luister herstelde Leidsche hoogeschool, in November deszelfden jaars, vervaardigde hij daar op
een Feestzang I). Nog op zijne eerste plaats, Serooskerke
op Schouwen, staande, gaf hij eene Dankrede va den oogst,
uitgesproken den 2 2sten Augustus 1819, te Zutphen, bij H.
C. A. T h i e m e, in het licht ; en in het volgende jaar, nameloos of alleen onder het kenmerk van de letter L , eene
strekkende
Leerrede over de Maatschappij van Weldadigheid,
tot aafibeveling Mier inrigting, waarmede hij zeer was ingcnomen, voor Nederlanders van alto gezindheden, te Zierikzee
bij F. van Mee: e n, 1820, 41 blz , benevens, voor het gods-

I) Feestzang bij de pl, gtige instal/title der Universiteit te Leiden,

C. P. L., Th, St. Leiden 1815.

door
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dienstig onderwijs, een Nieuw kort begrip der Christekke
Godsdienstleer, tot het doen van Belydenis, te Rotterdam, ter
boekdrukkerij van N. Corn el, 1821. 20 blz. 80. Aan de
Nieuwe Bijdragen ter bevordering van de Dennis en verbetering van den openbaren eeredienst onder de protestanten,
stond hij of eene Verhandeling Over den invloed van den
geest dezer tijden op de achting voor de Godsdienstleeraars
onder de .Protestanten, voorgelezen in de ringvergadering te
Brouwershaven, opgenomen in Dl. II, bl. 145-166. Voorts
leverde hij verschillende bijdragen in het Maandblad en de
Lettervruchten van het Departement der Maatschappij //Tot
Nut van 't Algemeen" te Sluis in Vlaanderen, uitgegeven te
Sluis bij T. J. Janssen, van 1523 tot 1830 ij alsmede in
het tijdschrift van de Maatschappij van Weldadigheid de
Friend des Vaderlands, voor 1827 en 1828, terwijl in den
jaara ang van 1833 een drietal en in dien van 1836 een tweetal ''Brieven uit cost-lndie van zijne hand, nagenoeg onveranderd, nameloos opgenomen zijn 2). Ten dienste zijner katechizanten in Nederlandsch Indie gaf hij, in bet Nederlandsch
en Maleisch, tegenover elkander gedrukt het Eenvoud'g Onderwijs in de Christelijke Godsdienat, verkort ;
volgens A.
B r i n k. Nieuwe druk, te Samarang, bij O l i p h a n t en C°.
(Julij 1844) een en andermaal op nieuw herdrukt in 1847
en 1848, en nog eens, alleen in het Nederlandsch, in October 1856.1
Lam me r s, gelijk reeds gezegd is, had voor een talrijk
huisgezin te zorgeu. Kort voor zijn vertrek naar zijne eerste
standplaats, tegen het laatst van 1816, had hij zich in den

1) Als: Eenige opmerkingen en gedachten over de vorming van het
menschelijk karakter, medegedeeld in eene voorlezing in het Departement. Maandblad voor 1823, No. 1, 2, 3; den WelEerw. Z.Gel.Eleere
J. P. P. C lin g e, bij zijn vertrek als godsdienstleeraar van de hervormde gemeente te Oostburg naar die van Ruinen. Dichtregelen, ald.
N°. 4, bl. 55 en volg.; Aan een vriend, toen hij den ouderdom van
vijftig jaren bereikt had, in dichtmaat, Lettervruchten. Zesde Jaarg.
1828. bl. 77-79; Gedachten over de zelf beheersching. Ald. bl. 161—
171; Gerrit Verdooren van A spere n, vice-admiraal in koninkl.
Nederl. dienst, in dichtm. Ald. Zevende Jaarg. 1829. bl. 78-80. Misschien leverde hij ook wel iets in vroegere Jaargangen, die niet in
ons bezit zijn. — Aangezocht tot medewerking in den Belgischen
Muzen-Almanak, onthield L zich daarvan; hetgeen welligt aanleiding
gaf tot een vrij hatelijk artikel tegen die lettervruchten in den Argus
voor 1829, N°. 25.
2) Vaderland en menschheid, dichtregelen, Kadzand, December 1826.
Friend des Vaderl. 1827. Dl. I, bl. 68-70 en Over den schroom der
armen om naar de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid te
worden opgezonden. Aid. 1828. D. II, bl. 451-462, benevens de bovengenoemde brieven. D. VII, bl. 341-352 en D. X, bl. 455-463,
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echt begeven met Johanna Maria Heemskerk. Bij
haar verwekte hij hier te lande negen, en vervolgens in
Indie nog acht, te zamen zeventien kinderen, van welke er echter
eenige op jeugdigen leeftijd stierven en bij zijn dood nog zes in
leven waren. Zijn oudste zoon, Nikolaas D i r k, geboren in
1820, is thans resident te Solo of Soerakarta, op Java, nu
onlangs tot ridder van den Nederlannsehen Leeuw benoernd.
Zijne oudste dochter, Cecilia Corn eli a, geboren in 1824,
in tweede huwelijk echtgenoote van den heer P. L. de Gaay
F or t m a n, predikant in Nederlandsch Indie, overleed in
1856. De vierde, Sara Ca tharin a, geboren in 1829, is
in 1848 gehuwd met A. S. M. Hagema n, kleinzoon van den voormaligen Leidschen hoogleeraar van dien
naam, sedert verleden jaar rustend kapitein der Genie in Nederlandsch Indie, en an onlangs benoemd tot burgermeester
der gemeente 'sGravesande. 's Mans overige kinderen en kleinkinderen, voor zooveel die nog leven, zijn hier en daar in
Nederlandsch Indie verspreid. Slechts een zijner zonen, geboren in 1826, toonde aanleg en lust tot geleerde studie.
Hem had hij gaarne gewenscht in het vaderland te laten studeeren en tot Maleisch predikant op te leiden, indien zijne
omstandigheden hem niet belet hadden aan dit voornemen
gevolg te geven.
Van Lam mers en zijne vrouw, nevens elkander, op ongeveer 60jarigen leeftijd of iets meer, bestaat een portret in
1858 bij Mieling te 's Gravenhage in steendruk gebragt,
aan vrienden en bekenden hier en elders ten geschenke gezonden, doch niet in den handel.
Part. berigt.

TOORENBURG of TORENBURG (GERRIT), =trent het
jaar 1737 te Amsterdam geboren, ontving onderwijs van J.
ten C o m p e en C. Pr on k, en werd schilder van land- en
stadgezigten. Ook vervaardigde hij fraaije teekeningen naar
de Datuur en de schilderijen van Wouwerma n.
In bet Koninklijk kabinet te 's Hage berust van hem een
Gezigt op het IJ bij Amsterdam.
Ook sehilderde hij behangsels, o. a. dat op den huize Schaffelaa r, waarvoor de baron
van Esse hem f 400 betaalde. J. Philips graveerde naar
een teekening van zijne hand de groote Kerk te Haarlem van
binnen met het orgel. Hij overleed te Nijkerk omtrent 1785.
Zie van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm.

TOORN (A. VAN DEN) is schrijver van:
De gel kvormige vervaardiginq der Nederlandsche ronde vaHage, 1816.
ten of tonnen.
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De herleiding der graden van den .Engelschen Dicas-vochtweger tot graden van den Nederlandschen vochtweger. 's Hage,
1817. 8°.
Herleiding van het 's Gravenhaagsch tot het Nederlandsch
gewigt. Met platen. 's Hage en Amsterdam, 1821. gr. 8°.
Handleiding tot het vinden der ware sterkte van het acidum aceticum, door niiddel van dichtheid. 's Hage, 1824. 4°.
Tharznaceutische tafel voor de ware sterkte van het acidum
aceticum. 's Hage, 1825.
Ook in het Natuur- en Scheik. Archie,. 1833. D. I, bl. 493.
Eenige berekeningen, betrekkelijk de zamenstellende deelen
van het loodwit enz. in Algem. Konst- en Letterb. 1823. D.
I., bl. 242, 325.
Over de enkelschalige vochtmeeters. Ald. 1824. D. I, bl.
243.
Zie Holtrop, 1. c., bl. 3 5 9; Brinkman, Naaml., M. 606.

TOORN (J. VAN DEN) schreef:
Verhandeling over de beweerde afstamming der Beeren van
Brederode vats Bolsward, uit Reinoud III
Heer van Brederode, Vianen enz. met de wapens. Utrecht, 1791. 8°.
,

Zie Naaml. van Brinkman, bl. 606.

TOPAS (J.) wordt door Immerzeel als goed teekenaar
vermeldt. Ook graveerde hij het Portret van Czaar Peter I
en den admiraals Tromp en Schey in zwarte kunst. Hij overleed te Zaandam in 1765.
Zie van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm.

TOPFER (J. A.), een kunstliefhebber te Amsterdam in de
eerste helft dezer eeuw, beoefende de kunst voor uitspanning
en schilderde Hollandsche en Geldersche landschappen. Ook
etste hij geestig landschapjes. Hij was lid der Koninklijke
Akademie van beeldende kunsten te Amsterdam, waar zijue
nagelatene stukken in November 1841 verkocht werd.
Zie Kramm.
TOPIARIUS (AEGIDIUS DOMINICUS of Gilles-Domin
que v an den Prieel e) werd in den aanvang der 16de
eeuw te Aspelaer, een Vlaamsch dorp, Diet ver van Ninove,
geboren. Hij ontving de priesterlijke waardigheid en maakte
zich als prediker in Brabant en Vlaanderen beround. Hij
overleed in vergevorderden leeftijd te Antwerpen den 4den
Mei 1579.
Hij gaf in bet licht :
Conciones in Evangelia et Epistolas quae Dominicis diebus,
item, gicae in praecipuis et aliis totius anni feels diebus
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populo in Ecclesia praponi solent, Ecclesiasticis omnibus
moderni temporis summopere utiles ; e Tabulis Laurentii
Villa Ficentio Xeresani elaboratae. Antv, A. T i l e n i u s.
1566, 1569, 1574. 2 vol. 12'. Ibid, C. Plan tin u s. 1568,
1569, 1573, 1574. 12°. Paris. 1566. 12°. 2 vol. 1567, 1568,
1570, 1572. 2 vol. 12°. Colon., 1607. 2 vol. 12°.
Conciones in Epistolas et Evangelic, quae per sacram Quadragesimam populo in .Ecclesiez' proponi solent; e Tabulis D.
Jacobi Veldii concinnatae. Antv., C. PI ant in u s, 1568, 1573.
12°. Ibid. A. Tileniu s, 1573, 1574. 12°. Paris. 1567. 12°.
1568, 1573. Lugd., 1568. 12°.
Totius Tractationis de quatuor hominis Novissirnis Epitome
vOOr de Verhandeling de quatuor Novissimis, door P. J o h.
Car t heni u s, van de orde der Karmelieten.
,Len Catechistnus voor de Jeugd. Antwerpen, 1576. 12 0.
Zie Sweertius, 4th. Belg., p. 219; Val. Andreas, Bibl. Belg.,
p. 29, 30; Foppens, Bible Belg., De Jonghe, p. 217, 218;
Quetit et Echard, II, p. 250, 251; Paquot, Mem., T. II, p. 314.

TOPS (G. W.), heelmeester te Breda, schreef:
Heelkundige waarneming ointrent eene darmzakbreuk in
Algem. l7aderl. Letteroef. 1828. D. XXXVIII. St. 2. bl. 122
en in Tijdschrift ter bevordering der Physiologische geneesen heelkunst. 1827. D. I. St. 4. bl. 167.
Zie Holtrop, bl. 359.
TOROK of TURCK (ALEXANDER), Geldersch edelman, soon
van Jonker Jasper Torck of Turck, Drossaart van
Gornichem en Asperen, Heere van Aalst en Joanna van
Lij n d e n, was een der verbondene edelen en hopman in dienst
van W i 1 lem I. Hij hielp. in 1568 de stad Grave bij verrassing
innemen en werd door den prins naar 's Hage gezonden om
de burgers tot onderwerping te brengen. Ow deze reden en
omdat hij een glas aan de kerk der onroomschen gegeven
had, werd hij, nevens andere voortvlugtigen, uit die stad, verbannen en zijne goed verbeurd verklaard. In gevolge van dit
vonnis, werd zijn wooing onder Altena dadelijk aangeslagen.
Zie van Me teren, N. H., B. III, bl. 49; Sentent. v. Alva, bl.

26, 28, 31; Te Water, Verb. d. Edelen, D. IV, bl, 348.

TORCK (FREDERIK WILLEM), sedert 1729 raad en rekenmeester, vervolgens eerste rekenmeester der provintie Gelderland,
later heer van Heerjansdam, burgemeester van Hattem, afgevaardigde tot de Staten-Generaal. Hij bekleedde nog meer
aanzienlijke bedieningen en was sedert 1741 vertegenwoordiger
der Veluwsche ridderschap bij de vergadering der curatoren.
Zie B o u m a n, Geld. Hooges., D. U., bl. 15; Tegenw, staat van
Qelderl., bl. 174.
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TORCK of TURCK (LuBBERT), heer van Hemert, zoon van
Fredrik Turck tot Zinderen en van Maria van Wittenhor s t, behoorde tot de verbondene edelen. B o r noemt
hem een van de voornaamste edelen van Gelderland" en
Hooft een hoofdtak van den Gelderschen Adel" en die
staatrijk vermaagschapt was."
Hij gaf, als bevelhebber van Grave, die stad in 1586,
zonder dringende nood aan Pa r m a over. Ook op aandrang
der Staten liet L e y c es t er hem gevangen zetten en zijn gedrag scherpelijk onderzoeken. In een buitengewonen krijgsraad werd hij, ofschoon niet betrapt op verraad, wijl hij uit
ontijdige verzaagdheid, zijn eed en plicht te laf betracht had,
ter dood verwezen. Men verwachtte dat L e y c e s t er het
vonnis of vernietigen, of verzachten zou. T u r c k deed een
aanbod met zooveel jaren dienen op eigen kosten als de koningin van Engeland hem opleggen zou, zijn leven te betalen, en de behaalde schandvlek, met rustig wagen zijns persoons, pier of elders, te land of te water, aftewasschen. Maar
noch dit, noch 't smeeken van achtbare vrienden en zijner
gemalin, mogt baten. Hij werd staande onthoofd en zijn lijk
met groote staatsie te Hemert begraven. Hij was gehuwd
geweest met Josin a van Salland, dochter van Johan
en Belia van Stepraedt.
Zie Bor, B. XXI, bl. 21, 22, 24, 25 (70), 708, 712, 713; I-1 ooft,
B. XXIV, bl. 1063, 1064; Wagenaar, V. H., D. VII, bl. 126, 128;
Te Water, Verb. d. Edelen, D. III, bl. 350.
TORCK (LUBBERT ADOLPH), vrijheer van Roozendaal, heer
van Petium, zoon van Assueer Torck en Anna Maria
Ri pperd a, in 1688 geboren ; werd in 1700 in de ridderschap van de Veluwe beschreven, bekleedde vervolgens bij
opvolging zeer veel aanzienlijke waardigheden en werd in
1730 landdrost van de Velu we, voorts bediende hij de aanzienlijkste commission, zoo in Gelderland als in den Haag
en had den meesten invloed in gemeld ge west, ten tijde der
stadhouderlooze regering en na de aanstelling van Willem
IV in 1722 met bepaald gezag. Hij huwde Petronella
mi na van Hoorn, en overleed in 1758 kinderloos.
Zie Scheltem.a, Staatk. Nederl.; Verwoert; Kobus en do
Rivecourt.
TOREN (H.) schreef:
Thimotheue onderwezen door _Paulus. Rott., 1709. 8°.
Verdeediging van Gods liegtveerdigheid. Rott., 1710. 8 °.
Zie A bcoude, Naana., bl. 365.

13
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TORENVLIET (JACOB), in 1641 te Leiden geboren, vertrok, na vermaardheid als portretschilder verworven te hebben, in gezelschap van den schilder Nikolaas Rosen d a al van Enkhuizen, naar Borne, waar hij, alsook te Venetie, een geruimen tijd doorbragt. Het schijnt dat de stijl
door hem in Italie verkregcn. niet in den smaak zijner landgenooten viel.
Reeds op zijn 19de jaar vervaardigde hij de fraaije teekeningen voor de gravuren van het prachtwerk Verhael in
forme van Journael van de Reys en vertoeven van Prins
Carel II koning van Groot-Brittannien, etc. welcke hij in
Holland gedaen heeft sedert 25 ley tot 2 Juny 1660. In
's Gavenhage, bij A d r i a en V a l c k 1660 in fol. Ook heeft
hij gegraveerd en geetst Weigel Nagl er en Kramm
geven een lijst zijner prenten. Zijn portret komt bij H o ub r ak e n en D e s c a m p s voor. Hij had een rijke dame in
't buitenland gehuwd en overleed in 1719.
,

,

Zie Houbraken; Immerzeel; Kramm; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt.

TORENVLIET (ABRAHAM), zoon van den vorige, in 1685
,te Leiden geboren. Hij genoot het onderwijs van zijne vader, schilderde portretten, doch droog en verwachtig van
koloriet. Hij overleed in zijn geboorteplaats in 1735.
Zie Immerzeel.

TORRE (JACOB DE LA), secretaris van den geheimen raad
te Brussel, ontving in 1567 te Utrecht van den landvoogdes den last om rich naar Amsterdam te begeven, ten einde
B r e d e r o d e gade te slaan, die zich met vele verbonden
edelen in die stad beyond om ze aan 's konings gezag te
ontrukken.
Toen hij rich, door 2 schepenen vergezeld, bij B r e d e r o d e
vervoegde, doch geen lastbrief van de landvoogdes kon vertoonen, verklaarde rich deze ongehouden om de stad te ontruimen.
Intusschen werd d e la Torre in zijne kamer op den Dam
door W. Blois van Treslong en Lancelot van Bred er o d e overvallen. Zij hielden hem den ganschen dag in
gijzeling, doorsnuffelden zijne papieren en stelden een koffertje
met de gewigtigste aan H. van B r e d e ro d e ter hand.
Voor zijn hoofd vreezende, verliet hij heimelijk de stad.
Later viel hij in ongenade bij A 1 v a, wijl hij dezen bestrafte
buiten toestemming van den pans den 10den en 20d" penning geheven te hebben. Hiervoor kreeg hij huisarrest en
ontzezting van zijn ambt gedurende een jaar.
Zie Houyck van Papendrecht, Anal. Belga, T. I, p . 11,
D. VI, bl. 220, 221, 313.
VI, p. 18, LXXII, 9; Wagen aa r, V.
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TORRENIUS (ABRAHAM), rector te Leiden, schoonvader
van den Leidschen hoogleeraar F. van O u d er d or p, gaf in
1726 den Romeinschen schrijver Vaierias Maxims in het
licht.
Zie Nieuwenhuis; Verwoert; Bouman, Gesch, d. Geld. Hooges., D. II, bl. 71.

TORRENTIUS (JoHANNEs), in 1589 te Amsterdam geboren, schilderde portretten, stillevens, die hem wegens fraaije
behandeling en natuurlijkheid veel naam gayer, en groote
prijzen golden. Later gaf hij zich aan ergerlijke losbandigheid over en gebruikte zijn talent tot het schilderen van
ontuchtige onderwerpen, waarin hij zelfs zoo ver
dat hij kith een gerechtelijk vonnis op den hals haaldeDe rechters te Haarlem veroordeelden hem, nadat hij de for
ture had ondergaan, tot een tuchthuisstraf van 20 jaren (1630
of 1625). Nadat hij daar een geruimen tijd gezeten had is
hij op voorspraak van den koning van Engeland ontslagen,
naar 's Hage gereisd en naar Engeland overgestoken. Uit
Engeland keerde hij naar Amsterdam terug, waar hij in 1640
overleed.
Zie Houbraken; Sandrart; Immerzeel; Kramm; Schrev elius, Beschrov. v. Saari., bl. 385 ; illemoires et Documents inedits
sur A. v. Dyck etc. par W. Book ham Carpenter traduit de l'Anglais
par L. Hymans, p. 254; Verwoert, Kobus en de Rivecourt.

, TORRENTIUS (LA.Evous), of Levin van der Be e k en,
den 81ten iVIaart 1525 te Gent geboren, studeerde te Leuven
in .de wijsbegeerte en regten. Hij was aldaar student toen
Maarten van It o s s e m die stad belegerde en hielp Naar
met zijne makkers verdedigen. Hij werd licentiaat in de
beide vakken, reisde met twee broeders de Jo n g h e uit
Antwerpen en hield zich eenigen tijd te Bologne op, waar
zijne reisgezellen in de regten promoveerden. Vervolgens
bleef hij eenige jaren te Rome, waar hij zich de gunst van
vele aanzienlijke en geleerde mannen verwief. In de Nederlanden teruggekeerd, voorzag George van Oosteniij k, bisschop
van Luik, hem met eene rijke prebende. De bekwaamheid
die hij vervolgens in het bestuur van zaken ten toon spreidde
gaf aanleiding dat hij tot gewigtige zaken, vooral aan het hof te
Rome werd belast en nieuwe ambten verwierf. Zoo werd hij
kanunnik van S t. L a m b e r t us te Luik, aartsdiaken van Brabant in dezelfde kerk en eindelijk vicaris-generaal van den
bisschop Gerard van Groesbe ec k, en na den dood van
F r an c i s c us Sonnius (1576) bisschop van Antirergen,
doch tengevolge der beroerten ontving hij eerst den 1 Cden
131'
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September 1587 de wijding. Ook werd hij lid van den
raad van Staten. Omstreeks 1594 werd hij aartsbisschop van
Mechelen, doch voor hij de bullen ontving, stierf hij den
26sten April 1595 to Brussel. Zijn ligchaam rust in het koor
der Cathedrale van Antwerpen, waar men zijne grafstede en
beeldtenis vindt.
Zijne zinspreuk was Deum sequere. Hij beoefende de oudheidkunde, was ervaren in de regten en wijsbegeerte en beoefende de latijnsche poezy.
Hij gaf in het licht :
Een latijnsche elegie over het opbreken van 't beleg van
Leuven en de vlucht van Maarten van Rossem. Antw.
1542 (anoniem).
Poemata sacra. Antw. 1579. 18°. Antw. 1594. Hierin
komt het beruchte Carmen in laudem Baltasaris Gerards
(p. 311, 312) voor, wien hij wegens den moord van W i 1e m I prijst.
Oak gaf hij de werken van Joh. Geropius Becanus, Antw.
1580 fol. in het licht.

C. Suetonii Tranquilli XII Caesares cum L. T. commentario. Antw. 1578 8°., 1592 8°. Deze Commentarius heeft
J. G. G r a e v i u s in de uitgaaf van Suetonius, Traj. ad Rhen.
1672 4°., Hagae Comit. 1691 4°. opgenomen.

Horatius Flaccus cum erudito L. T. commentario, nunc
primam in lucem edito. Item Petri Nannii Alcmariani in Ar tem Poeticam. Antw. 1606. Met zijn portret.
Ook zette hij eenige homilien van Joh. Chryso stomus
over.
Elogia, p. 17, 19; Sweertius, Ath. Belg., p 506—
508. Belg. christ., p. 16-19; Val. Andreas, Bibl. Belg., p.
609, 610; Gallia christ., T. V, p. 129, 130; Saxe, Onom. 9
P. III, p. 506; Mirhoff, Polyh., lib. VII, p. 1068; P. Burmanni
4 71. Epist., T. I, p. 455, 480; Scaliger in Scalig. Sec. r. -v.; Foppens, Bibl. Belg., T. II, p. 793; Pope Blount, Cens., p. 817, 818;
ScribaniuP, Antv., p. 64; M. ab Isselt, Hist. sui temporis, p. 617;
A. Ban durii, Bibl. Numaria, n. XX, p. 29 ed. Fabric.; J. G. Gra eviu s, Epistola ad Eurstenburgium Suetonio, (Traj. 1672.4°.) praemissa
Cr enii Animadv. Philolog., P. IV, § VII, p. 82-85; P. V et VI,
p. 196; P. 1X, p. 137, 138, 214; P. X, p. 123, 129; P. XI, § V, p.
236-239, 251, 252; P. XII, p. 127, 216-226; G. Krantzius ad
Conringium Saec. XVI, c. V, p. 177; Comnenus, Papadopoli, T.
II, L. II, c. XXXIV, p. 254, 255; Ho eufft, Fern. Lat., p. 42;
Peerlkarap, de Poe. Neert., p. 166; J. Lipsii, Elect., T. H, p.
17 ; Paquot, P. II, p. 92; I3ail1et, Jugemens des Say., § 1345 ; Poetes
Inodernes, T. IV, p. 126; Biogr. Univ.; Biogr. gen6r. mod. ; Felix
van Hulst, Charles de Langhe (Carolus Langius) A. L. van der
Becke (L. F.), Liege, 1846. 8°. Portr. ; Les neveux de L. F., Liege,
1847. 8°. (beide uit de Revue de Liege) ; Jocher; Hoogstraten;
Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Brandt, list. d. Ref, B. XV, bl. 800 ; Evangel. kerkb., 1842, p.
74; Muller, Cal. v. portr.
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TORRENTINUS (ANTomus), of v an der Beken, meermalen Gem e r t a n u s genoemd, omdat hij te Gemert (dekanaat
van Helmont) was geboren. Hij gaf een aantal latijnsche
dichtstukken in het licht, benevens eene uitlegging can Dupauterius, in dichtmaat, die in 1573 het licht zag. 1-q overleed te 's Bosch en werd in de St. Janskerk begraven.
Zie Foppens, Bibl. Belg., T. I, p. 360; Cath. Meyer. Memonib.
bi. 341; van Gils en Coppens, N. beschrijv. v. h. bisdom van 's Her
togenbosch, B. II, bl. 223; Yerwoert.

TORRENTINUS (HERmA.NNus) of van der B e k e, werd.
in het midden der 15" eeuw te Zwolle geboren en studeerde
te Deventer onder Alexander II egiu s, trad in de orde der
broeders van het gemeene leven en onderwees omtrent 1490
te Groningen. Nadat hij zijn vader had verloren, en zijne
moeder in belioeftigeu toestand ziende, verliet hij de orde en
keerde naar Zwolle terug, waar hij, ofschoon blind, de fraaije
letterer tot zijn ouderdorn onderwees. Toen Dr. Albert van
Hard e n'b e r g nog een knaap was, zag hij hem in dien
toestand, door zijne leerlingen bij de hand geieid wordende.
Torrentinus overleed omtrent 1520. Hij was gedurende
zijn leven in briefwisseling met de voornaamste geleerden en
btjzonder bevriend met Johannes Wessel te Groningen.
Hij schreef:
De Generibus nominum, de Heteroclitis, de Patronymicis
et de nominum significationibus, opusculum perutile. Daventriae, Jac. de Breda. Antv., Guil. Vorstermannus.
1514. 4°.
Commentarium in XIII Elegias Marci Antonii Cooed Sabellici de Beata virgine. Gregorii Tipherni Hymnum et Bap.
tistae Mantuaoi votum ad eandem.
Sylvad. apud F. F. G r egorianos. 4°. z. j.
Scholia Evangeliorum et Epistolarum, quae diebus Dominicis et sacris in Templis leguntur ex translatione S. Flieronymi. Coloniae, Kober g. 1499. 8°. Ook met den titel Evangeliorum et Epistolarurn per totum annum textus, cum variis
notis et N. T. interpretatione dijiciliorum vocabulorum. Antv.
M i c h. Hellenius. 1533. 4°. Ook in Evangelia et Epistolae,
quibus in Leodiensi, Trajectensi et Coloniensi Ecclesid, Dominicis et Festis diebus utimur, per eruditis H. T. et Georgii
Macropedii scholiis illustrata; quibus nunc accessit
tum Latinarum, turn Graecarum dictionum, Germanica pariter
et Gallica Interpretatio. Daventriae, Joh. E v e r h a r di C l o pp enbor c h. 1599. 8°. m. houtsn.
Commentarius in Bucolica ac Georgica Virgilii. Daventriae,
Jac. de Bred a. 1502. It. Colon, Quent el. Lovan., Barth° I.
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G r a e v i u s. 1551. 8°. Afzonderlijk heeft men uitgegeven Publii Vergilil Maronis Bucolica cum familiari tarn verborum
quam sententiarum expositione per H. T., insignis doctrinae
virum, diligentissime explanata. Daventriae, R i ch. Pafr a e d
in prcfesta visitationis Marie. 1503, 1520. 4°. zonder naam
van plaats. Ook met den volgenden titel Bucolica Publ. VirOil, cum verborum contextu, in Poetices tyranculorum sublevamen, per II. T. triviali stylo familiariter discussa. Antv.,
Mich. Hellenius. 1546. 12 °. Ibid, Joan. Latius. 1562.
8°. Ook afzonderlijk Georgica Virgilii, cum novo Oommentario H. T. Daventriae, J a c. d e B re d a. 1505.
Alexandri (de Villd Dec) Doctrinale, cum commentariis
H. T. et Kemponis Thessaliensis., Day., 1503. 4°. It., Phorzh e m i i. 1508. 4°. T o rr e n ti n us heeft slechts het eerste gedeelte van den Doctrinaal gecommentariderd. Zijn Commentaar
verscheen ook afzonderlijk met den titel: Commentaria in
primarn pattern Doctrinulis Alexandri, cum vocabulorum interpretatione, quibusdam mendosis, supervacaneis, et obscuris
versibds ye! refectis, vel in veriores et planiores mutatae, cum
Indite dictionuin. Argentinae. 1516. 4°. Ook Daventriae, Richard Pa fr a e t. Ook met dezen titel Herrn. Torrentii in
Alexandri Theopagitae Grarnmatices prirnam partem commentarii, C74771 annotatiunibus J. Despauterii, impressa. Antverpiae per Michaelern Hochsetratanum. Despauterius
et ad unguern castigavit.
totum opus deligentissime peregit,
1524.
Orationes familiares et elegantissinzae ex omnibus Publii
Ovidii libris formatue. Iinpressae Coloniae, in officina inge,nuorum liberorum Quentellii. Anno M.D.X oit. cal. IV° vemb. In 4°.
Elucidarius Carminurn et Historiarum, vel vocabularies
Poelicus, continens Historias, Provincias, Urbes, Insulas, Fluvios et Modes, illustres ; item vocabula et interim. . etationes.
Graecor urn et Hebraicorum ; ann cum vocalibus cominunibus
Saracenorurn in Latinarn translatis et aliis in fine adjunctis.
Aan 't slot Impressus in Hagenaw per industriarn _Henri—
cum Gran iinpensis circumspecti viri Johannes ROnman, anno
salads nostre. 1510. 4° . Argentinae. 1515, 1520. 4°. Antv.,
Mich. Hilienius. 1527. 12°. Colon., Enehar. Cervico r
-nus.1529°Par,RBStephnus.1530, 2
Basiliae, Thomas Woltius. 1533, 1575.4°. Torrentinus
verbetercle en vermeerderde zijn werk, dat IA met dezen titel
liet herdrukken.
Dictionariurn propriorurn nominum virorurn, muliorum, populoruth, iduloruin, urbium, fiuviorum, .montiurn, caeterorum
que locor um qui passim in libris profanis leguntur. .Exeudebat
Robirtus Stephanus Hebraicarum et Latinarum literarum
Typographus Regius. Parisiis ann. Pi. 8 2L!: III Hal. Junii
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in 4°. Col., J. Gymnieu s. 1545. 8'. Car o 1 u s, broeder van
Robert St e p h a n us vermeerderde het en gaf het met
den titel: Dictionarium historicum ac poeticum, omnia genhum, hominum, locorum, fluminum ac montium, antiqua
recentioraque, ad sacras ac prophanas historias, poetarumgue fabulas, intelligendas necessaria vocabula bono ordine
complectens, curd ac diligentict Caroli Stephani. Paris. C ar o 1. St ephanus. 1555. 4°. Ibid. Robertus Stephanus
(won van den anderen Robert S t e p h a n u s). 1560, 1567. 4°.
Ook Frederik More l, een geleerd drukker te Parijs,
en bloedverwant der Stephanussen gaf een vermeerderde uitgaaf van dit werk, die dikwerf herdrukt werd. Nicolaas
Lloy d, een Engelschman, vermeerderde bet op nieuw (Londini, B. Tooke etc. 1670. fol.). Ook werd het in het Italiaansch en Fransch overgezet. Al deze verschillende uitgaven
zijn door M or eri gebruikt.
Hymni et Prosae Ecclesiasticae, yap sequentiae dictae,
breviusculd quidem, sect ntaxime cornmodci H. T. explanatione
illustrati. Daventriae, Jacobus Bred a. 1516. Antv., I o.
Werwithagen, 1550. Col, Ant. Hieratus. fol.
Zie Alb. Hardenberghius, in Vita Wesseli Gansforta hujus
Gron., 1614. 4°.; S we ertius, Ath. Belq., p. 343;
Val. Andreas, Bibl. Belt'., p. 384; Foppens, Bibl. Belt'., T. I,
p. 70; Paquot, Mons., T. I, p. 499 ; Marchand, Diet. Hist., T. II,
p. 283-290; Saxe, Onom., T. III p. 579; Hamelman, de doctis
Westph. yin's T. 1, Oper., p. 115, 116; Delprat, Verh. over de broebl. 113; Verwoert; Kobus en de
ders van G.' Groote,
Itivecourt.

operius praefixa,

,

TORRENTINUS (LAuRENs), welligt een bloedverwant van
H ermannus Torre n tin u s, omtrent een halve eeuw later
dan deze te Zwolle geboren. Hij muntte bijzonder als boekdrukker uit, zoodat C o s m o de Medieis hem naar Florence
lokte, vanwaar zijn roam zich door geheel Italie verbreidde.
Emanuel Philibert van Savoye noodigde hem eene drukkerij te Piemont op te rigten en reeds maakte hij toebereidselen ora zich met C o s m o op reis te begeven, toen de dood
hem in 1563 overviel,
TOULLIEU (PET.aus DE), noon van Paulus de To ullieu
advokaat te Pa* eu Susanna Beaueam p, werd den 25stei
December 1669 aldaar geboren. Na het gymnasium te Harcourt bezocht, van Oz a na m onderwijs in de wiskunde en
van zijn vader in de beginselen des regts ontvangen te hebben, noopte hem de herroeping van het edict van Nantes
Frankrijk te verlaten. Den 13den Septeinber 1688 kwam de
,F3ugdige refngie te Franeker, waar hij zich onder dr. H u
bert en van Eck op de regtsgeleerdheid. toelegde. In 1692
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verdedigde hij, onder presidium van den laatsten eene dissertatie de Jure Nuptiarutn, over welk onderwerp in het
volgend jaar zijne tweede verhandeling te Utrecht volgde,
werwaarts hij van Eck was gevolgd en verkreeg den 29st"
Maart 1695, na verdediging zijner dissertatio varias exhibens de jure civili conjecturas de doctorale waardigheid. Tot
1698 bleef hij privaat•docent te Utrecht en vertrok toen naar
zijne vader te Parijs, om zijne geschokte gezondheid te herstellen. her ontving hij de tijding dat prins Willem III
hem tot hoogleeraar te Lingen had benoemd. Den 2den April
1699 aanvaardde hij deze betrekking en in 1717 ontving hij
te gelijker tijd een beroep tot hoogleeraar te Harderwijk en
te Groningen. Aan het laatste gaf hij de voorkeur, en den.
2 3sten September daaraanvolgende hield hij eene in wijdingsovatie de Jurisprudentiae cum rerum devinarum scientia affinitate. Hij overleed den 3 Osten Maart 1734. Bij zijne weduwe Francisca Petronella de Beaumont, dochter
van Andreas de Be a u m o n t, opper-pagemeester in het
graafschap Liege; geen, maar bij zijn tweede vrouw J'o
h a n na Jodoviu s, wier vader predikant bij de Waalsche
gemeente te Groningen was, eerie dochter nalatende.
Hij gaf in het licht :
Dissertationes Juridicae tres, 1°. ad 1. 69 D. pro socio ;
2°. ad 1. 38 D. de conditione indebiti ; 3°. Inguiritur Juris luendi ac repetendi pignoris an praescribatur
etc. Traj.
ad Rh. 1707.
Na zijn dood bezorgde Johannes W o 1 b e r s, een zijner leerlingen, in overleg met prof. Bar b e y r a c, eerie uitgaaf van alle uitgegevene en onuitgegevene geschriften, van zijn
leermeester, onder den titel: Petri de Toulieu, collectanea,
in guibus multa !furls civilis aliorumque auctorum loca
illustrantur et explicantur , guaedam etiam emendantur.
Gron., 1737.
Zie Programma funeb. en Vita P. de Toullieu, ex progr. Io. Barbeyraci desamta, geplaatst voor de Collectanea; H a u bold, Institut.
furls Born. litter., T. I, p. 196 ; Muntinghe, Acta Secul., p. 102;
J iigler, T. II, p. 211 ff; Gron. gedenkb., hl. 62; B ou ma n, Geld.
Booges., D. II, bl. 31; Kobus en de Rivecourt.
TOULON (A. BEIKHOUT VAN), geboren Ho u t gr ij n, dichteres te Koudenkerk in den aanvang der 19de eeuw. Zij ververvaardigde o.a. een lijkvers op H. van Alphen, die haar
in den bloede
Zie v. d. A s, N. B. A. C. Woordenb.
TOULON (KAREL VAN), in 1820 nit een deftig geslacht
te Amsterdam geboren, oefende zich in Felix Meritis, maar
vooral door bet bestudeeren der natuur in de beeldende kun-
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sten. In eene betrekking bij 's ijks Entre')Ot geplaatst, deed
hij gedurende zijn vacantietijd reisjes, maakte studien, en
vervaardigde hier naar schoone teekeningen. Hij huwde mejufvrouw Delpra t, die in 1851 overleed. Hij volgde haar
weldra in het graf.
►

Zio Kramm.
TOULON (Mr. LODEWIRC VAN), den 17den Augustus 1767
uit een aanzienlijk geslacht te Gouda geboren, werd overeenkomstig zijnen stand opgevoed, bezocht de Latijnsche scholen zijner vaderstad en de hoogeschool te Utrecht. In 1785
werd hij doctor in de beide regten. De staatkundige gebeurtenissen van dien tijd noopten hem den finantieelen post,
waarin hij, kort nadat hij de hoogeschool vaarwel gezegd had,
geplaatst werd, te verlaten om in het stille landleven de onrust en woelingen dier dagen te ontvlieden en in de voortzetting zijner letteroefeningen verademing te zoeken. In 1796
trad hij wederom als werkzaam lid der maatschappij te voorPchijn en was sedert onder de verschillende betrekkingen ten
algemeene nutte bezig Koning L o d e w ij k bovenal stelde
zijne braafheid en bekwaamheden op hoogen prijs en ook onder de Fransche overheersching zag hij deze gehuldigd door
zijne benoeming tot lid van het hof van Cassatie 2
Na de omwentelingbood hij zijn vaderland op nieuw zijne
diensten aan. De koning nam dit aanbod aan, en benoemde
hem, en sedert meermalen, tot burgemeester van Gouda 3).
).

1) Eerst werd hij tot adjunct-secretaris der cijfers benoemd, kort
daarna met het bestuur van den Franschen veldpost belast en tot lid
van den stedelijken raad van 's Gravenhage aangesteld. In 1803 werd
hem de post van secretaris van de posterijen der Bataafsche republiek
opgedragen, en was hij beurtelings als lid en voorzitter werkzaam in
de toen opgerigte departementale en stedelijke armen-commissie. Later
tot andere werkzaamheden geroepen, werd hij eerelid dier commissie.
2) Koning Lo de w ij k moedigde hem, als lid van den raad der
hofstad aan, om voor 's lands rekening een lift-boat reddingsboot)
uit Engeland te ontbieden, en gaf hem geen minder blijk van vertrouwen, door hem, als eenigen Hollander, zitting te geven in de
commissie van zijne bijzondere weldadigheid, en hem de zorg op te
dragen voor de ongelukkige slachtoffers der ramp, welke, op den 12den
Jan. 1807 de stad Leiden getroffen had. In 1808 tot staatsraad in
gewonen dienst verheven, werd hij, in September van dat jaar, tegen
zijn genoegen, met den post van hoofd-schout en hoofdofficier van.
's Gravenhage belast. Zijne benoeming tot lid van het hof van cassatie, onder de Fransche overheersching, had plaats den 29sten Junij
1811.
3) In Maart 1815 tot burgemeester van Gouda benoemd, werd hij
niet lang daarna, tot referendaris der eerste klasse benoemd, en aanvaardde het lidmaatschap der adviserende armen-commissie van de

zuidelijke en noordeliike gewesten en van de commissio tot regaling

202
Ook was hij verscheidene jaren lid van de tweede kamer
der Staten•Generaal, en verwierf zich daarin, bijzonder ook
door zijnen in de moeijelijke jaren van 1830 en 1831 gevoerde praesidiums grooten lof van wijsheid, gematigdheid
en oprechte vaderlandsliefde. Iii 1830 werd hij staatsraad
in buitengewonen dienst, en in het volgend jaar gouverneur
der stad Utrecht. Hij was lid van het provinciaal Utrechtsch
Genootschap, en der IVIctatschappij der Nederlandsche Letterkunde, ridden, en later commandeur van de orde van den
Nederlandschen Leeuw. Hij overleed in Januarij 1840 in
den ouderdom van 72 jaren.
Zie Handel. der Jaarl. vergadering v. d. moats. der Ned, Letterk.
te Leiden, 1840; Utrechtsche Volks-alm. 1841.
TOUR (JAN . CAREL Baron Du), in 1770 te 's Bosch geboren, heeft zich door de uitgave van Het gaslicht, De electrieke
vloeisto,f, Het haarlenmernieer en weer dergelijke geschriften,
alsmede door een werk Over de directie en de administratie
der dijk, - en polderbesturen een goeden naarn als schrijver
verworven. Hij overleed te 's Hertogenbosch den 2 3sien December 1829.

Zie Kunst en Letterb. 1830, D. I, bl. 17.
-

TOUR (PHILIPS DE LA), gezegd de la Torr e, volgens
sommigen een der verbondene edelen. Zijne moeder was uit
het geslacht van Cock van Op ij ii e n. Hij huwde Henrika
van Culenborg h, I n e d us dochter. Zijn zoon trouwde met
de dochter van Kaspar van Poelgeest en Anna van
D o r'p, en liet eene dochter na, gehuwd aan een Meer van
Spangen, den I 7 den Maart 1680 te Leiden gestorven en aldaar met zijn acht kinderen begraven.
Zie Te Water, Verb. d. Edelen, D. IV, bl. 454.

TOUSSAINT DOMIS (GuniAm) is schrijver van :
Don Bertran de Cigarral. Blijspel o. d. spreulc Gloriam
tribuit doctrina. Amst., 1712. 8°.

Bet Dronkemans testament of de uitvaart van _Mester
Jindries. Kluchtig blijspel o. spreulc Gloriam tribuit docIrina. Amst,, 1720. 8°.
der geschillen, ten aanzien der geoctroyeerde vereeniging van den
Krimperen-waard, gerezen. In 1817 tot lid der Staten van Holland,
en in hetzelfde jaar van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, benoemd, bleef hij den post van burgemeester van Gouda bekleeden,
waarbij, in 1824, die van Dijkgraaf van Stryen en Wilnis gevoegd
werd. In de buitengewone zitting der Staten•Generaal van den 14den
September 1830 en 1831 werd hij tot president tier kamer gekozen.
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Hadis, of de vernietigde wraakgierigheid. Treurspel o. d.
spr. enz. Amst., 1718. 8°.
,
Teleph,on, koning van Missene. Treurspel o. d. spr. enz.
Amst., 1707. 8°.
De buitenspoorige waard. Kluchtspel o. d. spr. enz. Amst.,
1713. 8°.
Argella, koninginne van Thessalien. Treurspel o.. d. spr.,
enz. Amst., 1713. 8°.
Alyx en Sangarida. Treurspel o. d. spr. enz. Amst., 1723. 8°.
Cephalus en protus. Treurspel o. d. spr. enz. Arnst., 1710. 8°.
Zie v. Doorn in ck, Anon. en Pseud., N°. 1303, 1340, 1853, 5206,
5745, 5752, 5957; Cat. d.
v. N. Lett.

TRANT (JoosT) bloeide in de eerste helft der 16de eeuw
te Utrecht, als beeldhonwer.

Zie Kramm..
TRAUEN (A.), beeldhouwer, vervaardigde in 1756 den
marmeren predikstoel te Dordrecht van welke men eene beschrijving vindt bij S c h o t e 1, Rerk. Dordrecht en Hervormde
_Eeredienst en Keiz. Stadhoud. en Koningl. bezoek in de
Groote Kerk te Dordrecht en bij K r a m at.
TRELCATIUS (Lucas) werd in 1552 te Erin bij Arras en
te Rijssel geboren, ontving.. te Dovar, ten koste eener
tante, water van een nonnenklooster aldaar, zijne eerste
opvoeding, en werd door haar tot den geestelijken stand bestemd. Tot dit doel vertrok hij naar Parijs, waar hij met de
zaak der reformatie bekend raakte en na ernstig onderzoek,
tot de hervormde kerk overging. Nu verloor hij den bijstand
zijner moei, doch ontving (lien van eenige kooplieden te Rijssel, under voorwaarde van zich tot leeraar in die stad te
bek warner].
Door den burgeroorlog uit Frankrijk verdreven, begaf hij
zich naar Engeland, gaf te Londen, ten einde in de behoefte
van zijn gezin te voorzien, onderwijs in het latijn, doch zette
tevens zijne theologische studi6n voort. Door zijne vroegere
begunstigers naar Rijssel, ter vervulling van den predikdienst
aldaar geroepen, begaf hij zich naar Antwerpen, werd daar
tot den predikdienst toegelaten, en tract vervolgens als leeraar
te Rijssel op. Van hier vertrok hij naar Brussel, nam
daar gedurende zes jaren den predikdienst waar, en toen hij
ook deze plants in 1585 verlaten moest, ging hij naar Antwerpen en van daar naar Noord-Nederland. Een aantal gemeenten begeerden zijn dienst, doch hij liet de keus aan de
synode over en werd, nog in hetzelfde jaar, door deze aan
de Waalsche geineente te Leiden toegewezen.
Hier behaalde hij zooveel !of, dat curatoren der Hooge-
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school niet aarzelden hem in 1587 tot hoogleeraar in de
godgeleerdheid aan te staler'. Eene pestziekte, die in 1602
te Leiden woedde, nam hem weg. Zijn lijkredenaar Junius
roemde zijne geleerdheid en gematigheid. Hij is in de Alma
Ac. L., bij Meursius en door J. Mat tham afgebeeld.
Schriften van hem zijn niet bekend dan een Synopsis Theologiae, doch in de Poemata van P y 1 i u s vindt men een gedicht van dezen, In orationem quam habuit publics in Papam Romanum ejusqne foedes asseclas. Daniel Heinsius
vervaardigde een gedicht op zijn overlijden.
Zie Alma Ac L.; Meursius, Ath. Bat.; Siegenbeek, Gesch.
d. L. B., D. I, bl. 54, 58, 72; Toev. en big., bl. 70; Very. I,
bl. 79, 80 ; II Toev. en bbl., bl. 88 very.; Arminii Epist. in Epist. vir.
_Must. p. 214; Brandt, _Hist. de Ref. D. II, bl. 30, 61, 79, 354,
478; Glasius, Godgel. Nederl. ; Kok, H oogstra ten, Nienwenhuis, Kobus en de Rivecourt, Verwoert; Pylii Poem.
p. 72 ; D. Hein s i i, Poem. p.170; Muller Cat. v. portr. ; Rogge,
.Bibl. V. Contrarem Gesshriften, bl. 3, 4; Mulle
'
r, Bibl. v. Boll.
Godgel Werken ; H a a g, La France Protest. T. IX, p. 412.
TRELCATIUS (LucAs) de jongere, den 2 Pten April 1573
te Londen geboren, beklom reeds op 17jarige leeftijd den
kansel met lof. Predikant bij de Waalsche gemeente te Lei.
den zijnde, werd hij in 1603 buitengewoon hoogleeraar in
de godgeleerdheid aan de hoogeschool aldaar en in 1606 bekwam hij het gewone professoraat. Hij bekleedde deze waardigheid in den tijd toen de kerkelijke twisten in ons vaderland hevig woedden. In 1609 onderteekende hij met G o
m a r u s en Arminius eene verklaring dat de theologische faculteit te Leiden in de fundamenteele waarheden overeenstemden en dat er buiten hu n toedoen welligt bij de studerenden meer geschil bestond dan hem lief was. Twee jaren
later echter gaf T r e 1 c a t i u s zijne Justificationes theologicae
uit, waarin hij min gematigd tegen zijnen ambtgenoot was.
Arminius meende dan ook in dit werk dwalingen te zien,
die met de christe]ijke waarheid en oudheid in harden strijd
waren.
Hij overleefde de uitgave niet lang en overleed den 12den
Septembea 1607. S c a li g e r was zeer met hem ingenomen,
blijkens een ter zijner eere veavaardigd gedicht, en hij moet
zich als prediker, zoo in het hollandsch als fransch zeer hebben onderscheiden.
Behalve het genoemde werk, schreef hij nog:
Tableau de la briefvete de cites vie. Leyde 1599, waarvan
eene Nederd. vertaling bestaat, getiteld
Afbeeldinge van de eortheydt dezes levees of een Christ.
verhael van de overdenckinghe van hetselve. Mitsg.
de
.
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clachte der sondaer8 met een tioostelicke antwoordde des H.
Geestes. Leyd. 1599. 8°.
Remedes contre le mal-reigle mespris, l'onbliance et la
trop grunde apprehension, cueillis au Jardin de Pie etc.
Gen. 1604. 12°.

Lucae Trelecatii Senioris et Lucae Trecatii Junior is Opera
theol. amnia L. B. 1614. 8°.
.Antidotum contra pestem (niet uitgegev en).
Apparatus ad S. Scupturam.
Hij is bij Meursius en in de Alma. Ac. L. B. afgebeeld.
Zie de bronnen bij bet vorige artikel aangehaald,.

TRELLO (LcuRETIA VAN), misschien een jongere zuster
van Sara van Tr e 11 o, de tweede echtgenoote van 1're
de r i k van D o r p, in 1612 gouverneur vad Tholen, vader
van Huy g e n s' beide zwagers. Huygens schreef voor haar
zijn Eufresia of Oogentroost. Zij schijnt, zooal niet te 'silage
dan toch niet op zich zelve gewoond te hebben. Vooral in
de laatste jaren vinden wij haar in Huygens' kring. Onder zijn geleide was zij in 1643 te Amsterdam Bast van Hoof t.
Op den nieuwjaarsdag van 1644 bracht Huygens aan de
ll onversleten en onvergelijkeliek , maagd", gelijk hij haar noemt,
zijn gelukwenschen. Zij woonde toen te Delft en stierf daar
omstreeks 1665 op hoogen leeftijd. C on stanter schreef meer
dan een half dozijn gedichten op haar. Zij werd omtrent
1647 door blindheid. aangetast. Met dit treurig vooruitzigt
wilde Huygens haar verzoenen met zijn Oogentroost.
Zie 'Tor isse n, C. H., 295; Korenbloem. (1658) IX B, bl. 659; Korenbloem. (1672), D. II, bl. XXI, W. 329 ; Nay. D. II, bl. 186, III,
231, V. 135, BO/. 1855, LXXXIV.
TRELLO (CHARLES DE) was kapitein in dienst van prins
W ill e m I gedurende de eerste tijden der spaansche beroerte
en werkte krachtdadig mede tot de verlossing des vaderlands.
Hij was vervolgens bevelhebber van Loevestein en daarna te
Herenthals. In 1583 nam hij zijn ontslag uit den dienst en
begaf hij zich in het burgerlijke leven. Als zoodanig was hij
een ijverig voorstander van Leyceste r, wiens magt hij te
Utrecht op allerlei wijze trachtte te schragen.
Jkh. C. A. van S y p e n s t e y n bezat twee boekdeelen bevattende 169 originele brieven van W i 11 e m I, Malthias,
Boss u, Bate nbur g, Monti gn y en anderen, geschreven
aan Tr ello tusschen 1572-1583, met verschillende brieven
van T r e 110 aan voornoemde personen. Zij betreffen zijne
krijgsverrigtingen en bevatten veel belangrijks omtrent de
eerste jaren der onlusten en de muiterij van het spaansche
krijgsvolk in 1576-1578 en omtrent de maatregelen door
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de Algemeene Staten tegen die oproerige krijgsknechten genomen.
Zie Mr. J. C. de Jon ge, Verz. van hands. toebeh. aan Jonkh. 0.
v. Sypesteyn, bl. 15, 16.

TREMBLEY (ABRAHAM). Wij makes van dezen geleerde,
te Geneve geboren, melding, wijl hij in 1740, bij toeval op
de buitenplaats Zorgvliet bij 's Hage de wedervoortbrenging
van den in stukken verdeelden armpolyp ontdekte 1). Hij
deelde zijne on tdekking mede aan den grooten natuurkenner
Reaumu r, die ze het eerst in Europa bekend maakte.
Hij zelf legde zijne volledige opmerkingen in 1744, voor
het algemeen bloot (Me/moires pour servir a 1' Histoire

d'un genre de Polypes d'eau douce a bras en forme de cornes. Leijd., 1744 4°.). De platen tot dit werk had Lyon n e t, een in 's Hage woonachtig franschman, gegraveerd.
Zie Nieuwenhuis.

TRESEL (DANIEL), eerste klerk der Algemeene Staten.
In bet jaar 1618 vergaderden ten zijner huize vele hollandsche en stichtsche heeren om te raadplegen over zak en I len
Staat betreffende, bijzonder die, welke het toenemend gezag
van prins Maurits betroffen. T r e s e 1 verliet met velen het
vaderland, werd tot tweejarige verbanning en geldboete veroordeeld, ofschoon het vonnis van geene misdaad gewag
maakte.
Zie W a g en a a r, V. H. D. X, bl. 210, 215, 259, 374, 410. ; V e rwoert.

TRESLING (THEuNis HAAKMA.), zoon van Tjalling Tre s1 in g en Pet ertj e H aak ma, werd den igen Januari 1769
te Leeuwarden geboren, door zijn grootvader in de beginselen van het fransch en latijn onderwezen en kwam in 1786
aan de G-roninger Hoogeschool, onder geleide van zijn neef
en naderhand zijn sehoonvader Mr. J. It uard i. Hij verdedigde
onder diens voorzitting openlijk de are critica. Den 15den
December 1792 werd hij tot doctor in de beide regten bevorderd en in hetzelfde jaar verscheen zijn Adverssarior criticorum specimen, onder welke Observationes ad Xenophontis Ephesia Lib. I et II, die hem vinnige tegenspraak op den
hals haalde van den vrijheer . baron L o c e 11 a, in zijne te
Weenen in 1796 verschenen uitgave van den Xenophon Ephesins, tegen wien de hoogleeraar P e e r 1 k a m p het voor Tresling heeft opgenomen. Behalve dit Adv. Grit. heeft Tres1 ) Het bestaan dezer dieren werd reeds vroeger bekend : de Philosophical Transactions in 1703 spraken van de ontdekkingen, zoo van

Leeuwenhoek als van een ongenoemden Engelschman.
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ling met zijn naam niets van dien aard in bet licht gegeven
dan een grieksch vers achter de Dissertatie van S. van G e ss el er de Raed t, Gron. 1791, en verscheidene latijnsche gedichten, meest bij de uitgaven van anderen, zooals ad Muscat&
Nodelianam, of achter Oratien en Dissertatien. Ook later bleef
hij de grieksche en latijnsche letteren vlijtig beoefenen, zoo
veel hem zijne drukke praktijk toeliet. Zoo vindt men in de
Acta Saecularia Acad. Gron. 1815, IA. 157-158, een latijnsch gedicht van hem, als ook in de Kona- en Letterbode,
1828, N°. 29.
Inmiddels had zich Tresling geheel aan de praktijk en
de studie van het recht gewijd. Vooral trok het Groningsche
beklemrecht zijne aandacht. In 1805 gaf hij te Groningen
eene doorwrochte Verhandeling nit over het recht van beklemming in het Departement van Stad en Lande van Groningen en in 1819 verscheen nog een Bericht betrekkelijk
het recht van beklemming, met bijvoegsels op zijne Verhandeling daarover.
Bij de afschaffing der oude wetgeving gaf hij in druk eene
Verhandeling over hetgeen titans voor onzeburgerlijke rechtsgeleerdheid en wetgeving te doen is, enz. in het jaar 1810
opgesteld, doch in 1811 uitgegeven. In het jaar 1812 ontstond er een geschil tusschen de beambten van het beheer
der Registratie en van de Hypotheken en de eigenaren
van in beklemming uitgedane landen. Daarover heeft
Tresling met Mr. H. 0. Feith eene Memorie van
regte geleverd, die te Groningen in het nederduitsch en
fransch is gedrukt. Zij geeft een bondig begrip van den
oorsprong en den aard van het recht van beklemming en
strekt wijders ten betooge, dat de fransche, doeh hier te
lande executoir verklaarde wet van 18 December 1790, over
den afkoop der grondrenten, op de contracten van vaste en
altoosdurende beklemming niet van toepassing was.
In 1821 schreef Tr e sling eene Hulde aan den hoogleeraar A. J. Duymaer van Twist, in den Alman. der
Acad. van ,Groningen van het jaar 1822, door prof. Theo d.
van S wi nderen uitgegeven, en ook afzonderlijk. afgedrukt.
Zonder naam heeft Tresling meermalen in geleerde
tijdschriften losse stukken geleverd, b.v. in de Biblio-theque du Jurisconsulte T. I, p. 554-564. Eindelijk is nog
met een voorbericht van prof. H. Nienbui s in 1823 eene
Memorie van Regte van hem uitgegeven over de ontzetting
van eigendom bij beslag op een ondeelbaar vast goed.
Zij
betreft eene belangrijke door Tresling gevoerde procedure.
Met eene uitstekende kennis van en smaak voor de grieksche, latijnsche en nederduitsche letterkunde, die hem de eer
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verwierf van het lidmaatschap van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden, vereenigde hij die eener
grondige regtsgeleerdheid, van welke hij, gedurende een
tijdvak van weer dan 35 jaren, waarin hij als advokaat met
roem de regtspraktijk uitoefeide bij de vierscharen in Groningerland, vele proeven heeft gegeven. Hij genoot in deze zijne
betrekking de algemeene achting en het uitgestrekst vertrouwen zijner medeburgers. Als plaatsvervangend regter in
de regtbank van eersten aanleg te Groningen, lid van de
lijke schoolStaten dezer provincie, van den raad en van de stede
commissie kweet hij zich met onvermoeiden ijver van de
pligten, welke hij in die onderscheidene betrekkingen te vervullen had, terwij1 ook de Waterstaat van dit gewest, waarvan de zorg over een belangrijk, mede aan hem, als overste
Schepper van het generale zijlvest der drie Delfzijlen, was
toevertrouwd, groote •erpligting aan hem heeft, door de
verbeteringen, die hij daarin tot stand bragt. Hij overleed
den 2 Pten van Wijnmaand 1828, in den ouderdom van 59
jaren.
Zie Hand. d. Maatsch. v. Nederl. Letterk. 1829, bl. 33 Gedenkb. bl.
58 ; Peerlkamp in de Praefatio zijner uitgave van den Xenophon Ephesius ; Bibliotheque du Jurisconsulte. T. 1, p. 92 not, ; v.
D o or ninc k, Pseud. en Anon ; en vooral het uitvoerige levensberigt,
dat Prof. H. W. Tydeman van kem gaf in de Hand. der Maatsch. der
letterkunde van 1863.

TRESLING (Mr. TJALLING PETRUS) zoon van mr. Then
nis Haa k ma Tres lin g, werd in 1809 te Groningen
geboren, studeerde aldaar en paarde, gelijk zijn vader, de
beoefening der klassieke letteren aan de regtsgeleerdheid.
Van zijne grondige kennis der grieksche taal getnigt zijne
nederlandsche overzetting vain den bekenden roman van X en o p h on den Ephesier, r'Habrocomes en Anthia, die in 1829
het licht zag. In 1830 gaf hij zijne Verhandeling over het
leven en de verdiensten van Rudolphus A. g r i c o la, (eene
onbekroonde prijsverhandeling). Gelukkiger slaagde hij in zijne
poging tot verwerving van het eennetaal, door de letterkundige faculteit der Utrechtsche Hoogeschool uitgeloofd voor zijne
Disquisitio historica de prudentia Guilielrni 1
Principes
Gelijke eer viel hem,
.drauciaci, in republica perturbata.
drie jaren later, bij dezelfde Hoogeschool te beurt voor zijne
bearbeiding van Cicero' s wetenschappelijk lev en, nit diens
brieven geput. Na een achtjarig verblijf aan de Hoogeschool,
nam hij in 1830 deel aan den strijd ter verdediging van het
aangevallen vaderland en in 1834 werd hij na openlijke
verdediging van twee Acadeuaisehe proefschriften over de wijze,
waarop de Romeinen de overwonnen volken beheerschten,
met grooten lof meester in de bespiegelende wijsbegeerte en
,

,
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doctor in de letteren en de beide regten bevorderd. Sedert
verdeelde hij zijne werkzaamheden tusschen de uitoefening der
regtspraktijk en de voortzetting zijner geliefkoosde studien.
Van de vruchten der laatste noemen wij alleen zijn uitmuntend geschrift over de oude regtsinstellingen te Groningen,
getiteld : de Warven en de Hoofdmannen lamer, niede van
groot belang voor de staatkundige geschiedenis van genoemd
gewest.
0
Ook de dichtkunst werd door hem, zoo in de algemeene
nederlandsche taal als bovenal in de bijzondere tongvallen
van Friesland en Groningen niet ongelukkig beoefend. De
proeven daarvan, die het Friesche Jaarboekje versieren, deden hem, nog student zijnde, onder de buitengewone leden
van het Friesche Genootschap voor taal-, geschied- en oudheidkunde opnernen. Later (1843) benoemde - hem de Maatschappij van nederlandsche letterkunde en het provinciaal
Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen hem
tot lid.
In hetzelfde jaar droegen hem de Staten van het gewek,
de eervolle betrekking van lid der tweede kamer van de
staten-generaal op; dock reeds overleed hij den l aden Julij
1844.
Zie Woordenb. tot aandenken van Tresling, door prof. de W a 1, in
Lefidsche Cour. 19 Julij 1844 M. S i e g e n b e e k, in Hand. d. Jaarl.
Vergad. van de Maatsch. v. Ned. Letterk,
1845 ; Cat. der Maatsch.
Gedenkboek, bl. 59.

TRESLONG (BLoIs VAN). Zie BLois VAN TRESLONG.

TRESLONG (C. J. Buns VAN), schreef:
Over de ziekte van het rundvee
in Perk. der Maatsch.
tot bevord. van de Landbouw. D. I.
Zie Holtrop, p. 360.

TREYTEL (NicoLA.As), luthersch predikant te Middelburg,
naderhand conrector aan het gymnasium illustre aldaar, verdedigde de eer der Zeeuwen, door P. Burman in zijn airmen elegiacum, bij gelegenheid van het 2S0jarig jubile der
Leidsche Hoogeschool (1725), uitgesproken, aangetast in :
Celeusma Nehalenniae Zelandicae ad abstergendam inhurnanitatis labem, nomini Zelandico adspersam a celeberrimo
Domino Petro Barmanno, Histothrum et Eloqu3ntiae in
Academia Lugdano-BWavorurn, Profess)re in Carmine saeculari ad decoranduin III Acaderniae Batavoram natu!em
publice recital°. Middelb. 1725.
Zie Lambrechtzen, Lofrede op P. de la Rue, bl. 16.

14
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TRICI(FRANasous of THEODORIUS), eigenlijk Fran s Dirk s,
te Gouda geboren, onderscheidde zich als letterkundige en 1atijnsch dichter. Hij was prior in het klooster Den Donk in
den Dordschen waard en overleed den Satan September 1513.

TRICHT (ARNOLD vAN) of T r i c h t iu s, omtrent 1510 te
Nijmegen geboren, trad in de broederschap van het gemeene
leven, onderwees onder G e or giu s Macrop ed u s aan
de Hieronymus-school te Utrecht, en leefde volgens de een
tot 1580, volgens den ander weder tot 1590. Hij muntte als
letterkundige en dichter
Men heeft van hem :
Prima adolescentiae Frog yynnasmata. Colon. Arnold Q u e nt e 1. 1569. 12°.
Zie Val. Andreas, Bibl Bel g. p. 87,264; Foppens, Bibl. Belg.
T. I, p. 103: P a quot, Mem. T. XII, -p. 211 ;Pe er11c a m p, de
Pails Neerl. p. 161; Verwoert; Kobus en de Rivecourt.

TRICHT (C. vAN)
Schreef:

Aanwijzing van uitlegk. scliri/ten.

Amst. 1816-1818 4e

dr. 4°.
Zie v. Doorninek, Anon. en Pseud. W. 14.

TRICHT (ECHBERT VAN), te Nijmegen geboren, was in
zijm tijd als geschiedschrijver bekend.

TRICHT (J. vAN)
Gaf in 't licht :

Ilet nodig sieraad der Bruiloftskinderen. Rotterd. 1'39.8°.
Zielverrukkend liefdewerk van den Heere J. C.
Amst.,
1741. 8°.
Zie Arrenberg, bl. 515.
TRICHT (C. P. VAN), med. dr., schreef eene Digs. med
de ea tussis convulsivae specie quae quinta dici solet. L. B.
-1804.
Zie Holtrop, p. 361.

TRIEPER JUNIOR (JAN HENDRIK), secretaris van de Maatschappij Felix Meritis, na den clod van H ed de Her emie t.
Hij word in 1794 te Amsterdam geboren en overleed in
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1834. Men heeft onderacheidene gelegenheidsversjes van ,hem
o.a. Nieuwejaarsgroet 1828, Lied aan Neerlands Koning
1830. Ook schreef hij eene Lofrede op H. rieremiet. Amst.
1823 en eene Verhandeling, getiteld Keizer Karel V, als
staatsman geschetst. Amst., 1826.
Zie van der A a, N. B. A. C. Woordenb. ; Navorscher,
bl. 204; Brinkman, bl. 608.

D. VII.,

TRIEST (JAcoBus VAN), te Nijmegen geboren, was licen
tiaat in de godgeleerdheid en rector van 't juridisch collegie
te Keulen. Hij wordt geroemd om zijn zachtmoedig, opregt,
werkzaam en beschaafd karakter. Hij zond in 't licht :
Epigrammatum moralium, libri III. Colon. 1600.
Zie Foppens, Bibl. Belg., T. I, p. 539; Val. Andreas, Bibl.
Belg., p. 431; Kobus en de Rivecourt.

TRIEST (FruPs), uit een zeer voornaam vlaamsch geslacht
te Gent geboren, behoorde tot het verbond der edelen, en
werd den lsten Junij 1568 te Brussel, op last van Alva,
onthalst. Zijn hoofd bleef op een staak en zijn romp aan een
paal hangen, zonder dat de eer der begrafenis hem te
benrt viel, wijl hij met standvastigheid den hervormden godsdienst aankleefde.
Zie Hoof t, Ned. Hist., B. V, bl. 186 ; T e Wat e r, Verb. d. Edelen
D. III, bl. 139, 140; M. van Isselt, Sul. temp. hist., p. 145; V erwoert; Kobus en de Rivecourt.

TRIGLAND (JAcoBus), zoon van Cornelius Tri gl a n d,
rector der latijnsche school te Gouda, werd in 1583 op denzelfden dag als Episcopius (1 of 8 Januarij) te Vianen
geboren. In de roomsche kerk geboren en opgevoed, alsook
vo or den geestelijken stand bestemd, begaf hij zich in 1590
naar Leuven. Daar toenmaals de Staten van Holland het
studeren op akadeinien onder het gebied van Spanje aan geboren Nederlanders hadden verboden, liet hij zich onder den
naam van Jacobus Triballenius of Triblandius inschrijven. Hier oefende hij zich in de voorbereidende wetenschappen, ondersteunIng genietende uit eene hollandsche
beurs.
Kort nadat hij in zijn vaderland was teruggekeerd, ging
hij tot de hervormde kerk over, wijdde zich aan het predikambt, werd in 1607 predikant te Stolkwijk, in 1610 te
Amsterdam en in 163 4 hoogleeraar in de godgeleerdheid te
Leiden. Hij behoorde tot de hevigste zeloten der contraremonstranten en had een opvliegend en hoogmoedig karakter, 'tgeen uit meer dan - eene daadzaak en ook inzonderhe'd
,
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ui izijne handelwijs jegens zijnen ambtgenoot Han e c o p, zoo
geestig als scherp door Von del ten toon gesteld, bleek. In
1615 verscheen zijn Rechtmatige Christen, waarin hij de bekende 5 artikelen der Remonstranten hevig bestreed en betoogde, dat er geen vrede met hen, die deze voorstonden,
zelfs niet tijdelijk tot het houden eener algemeene synoi.e,
kon en mogt gesloten worden. T a u r i n us nam hiertegen
de pen op. Op nieuw ontving hij gelegenheid om zijne pen
te scherpen, toes P o 1 yan der 's geschrift l'Estat des principales questions et controverses, qui se disputent pour l'aujourdhui 1620, in het bllandsch vertaald en met het opgeven van eenige dwalingen van Grevinckhoven en Bpiscopius
werd uitgegeven. Hiertegen schreef U i ten b o g a a r t eene
Waarschouwinge, waarop T r i g l a n d (doch even als Uit enbogaar t zonder zijn naam) zijn ontrouw des valschen waerachouwers in het licht zond.
Toen de Groot en Uitenbogaert een ontwerp van hevrediging beraamd hadden, en dat door de afgevaardigden
der Staten aan de steden was toegezonden, verzocht een van
de amsterdamsche regeringsleden T r i gland 's meening daaromt rent te hooren. Die was niet alleen of keurend, maar hij
sprak ook openlijk hieromtrent zijn gevoelen uit in Antwoorden op drie vragen ten dienste van de Heeren van Amsterdam. Uit en bogaert verdedigde het concept, doch nu schreef
T r i g la n d: Verdediging van de leere en eere der gereformeerde kerken en leeraren tegen verscheidene lasteringen,
inzonderheid van Joh. Uienbogaert in zijn boek, 't Onregt
genoemd, verdediging van de Resolutie der H.H. Staten,
1616, opgedragen aan prins Maurits. Uitenbogaert
trad met een tegenschrift in het strijdperk, en nu gaf de
door zoo veel tegenspraak verbitterde T r i g l a n d: Klare aanwijzinge, hoe J. Uitenbogaert hem geenszins en suyverd noch
verontschuldigt in sijne genaamde Klaere justificatie van die
ontrouwigheid en onbehoorlijke manieren van doen, die J.
Triglandius soo in de dedicatiebrief aan zijne princelijke
excelentie, als in de Voorrede, gelijk mede in zijn boek Verdediging genaamd, hen naaktelijk hadde vertoond: rakende
voornamelijk de punten van het noodzaken tot zonde en de
onderlinge verdraagzaamheid.
T r i gl a n d achtte het zijn pligt, en ook was het zijn lust,
onvermoeid tegen de Remonstranten in het kampveld te treden. Zoo bestreed hij niet alleen de Enge poorte, op den
karsel als een sociniaansch geschrift, maar hij rigtte daartegen ook de kracht der godzaligheid of de leere der
waarheld, die tia de godzaligheid is. Amst., 1616.
Dt Remonstranten lieten ook van hunne zijcle, den Amsterdamschen leeraar niet vrij en traden meermalen als kam-
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pioenen voor hunne zaak tegen hem in het krijt. Intusschen
liet hij bij al die polemiek niet na de zaak der contra-remonstranten, zoo bij prins M au ri t s als bij anderen te bevorderen. De Noord-Hollandsche synode koos hem tot bijwoning
der groote kerkvergadering te Dordrecht en van deze was hij
een ijverig en vverkzaam lid. Hij behoorde ook tot de opstellers der Canons. In 1619 werd hij naar de Utrechtsche
Synode afg.ezonden om de afzetting der remonstrantsche predikan ten te bevorderen, en, na de moordaanslag van Slat iu s,
gaf hij in 1623 uit eene vermaning aan alle de Remonstrantsch•gezinden, -waarin hij dezen tot terngkeering in de
hervoruide kerk drong, maar ook tevens hunne leeraren op
bittere wijze bejegende, beweerende dat zij niet konden ontkennen dat de zamenzweering tegen den prins uit hun midden was gegaan.
Ook was hij een ijverig voorstander van het kerkelijk gezag
en trad ook rondborstig in de zaak van den Amsterdamschen
predikant S m o u t als verdediger daarvan op. Uitgenoodigd
door de Zuid-Hollandsche synode om Uit enbogaerts Kerkelidk,e historie tegen te spreken, en daartoe door eigen aandrift genoopt, schreef hij
Kerkelilke geschiedenissert, grijpende de zware en bekommerligke geschitlen in de Vereenz:qde
Nederlanden voorgevallen, met derzelver beslissingen ende
aanmerkingen op de kerkelijke geschiedenis van Joh. Uitenbogaert. Leiden, 1650. fol.
Ofschoon dit werk eigenlijk slechts eene doorgaande wederlegging van dat van U i t en b o g a e r t bevat en derhalve
naauwelijks den naam van geschiedenis in den waren zin des
woords mag dragen, behelst het echter vele wetenswaardige
bijzonderheden_ Het behoeft niet gezegd te worden, dat het zeer
partijdig is. De Staten van Holland weigerden de opdrag t.
Hij overleed in April 1654. Zijue of beeldingen zijn vrij
talrijk behalve het portret in W a g e n a a r s Vad. Hist. is
het ook door W. Delft gegraveerd, en in 't groot zeer fraai
afgebeeld met de adressen : A. J. C o n r a d i u s exc. en C.
Allard exc.
C o r r,e g u s hield eene lijkrede op hem, en gaf hem deze
getuigenis Jesaiae magnam partem explicavit, de gratia
1)6 scripsit, adversariis os obturavit, Itemonstrantium apologiam exanimavit, ad capita theologiae in auditorio graviter
cordate, solide , curateque respondit."
AHij huwde Stijntje Hendrika Stoo f, die hij later
s t o r p i a noemde en liet drie zonen na, die volgen.
De werkea van I r ig land zijn gezauientlijk verschenen in
Opus J. T., d. i. de boecken of traciaten beschreven door
J. T. Amst., 1628 en in Opuscula J. T. Amst. 3 din. fol
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Een lijst er van geeft Rogg e, in Bibl. v. Contra—Rem. geichriften, bl. 35 volgg.
Zie Coc ceji Orat, funeb.; Saxe, Onom., T. IV. p. 599; Koningii Bibl. vet. et nov. voc. ; Pars., Index Bat. p. 218, 219, 428,
431 (waar ook zijn portr.); F op p en s, Bibl. Belg. T. I. p. 539, 540;
Cat. Bibl. Bunay. T. I en II. p. 1659; Walvis, Beschr. v. Gouda.
bl. 317 vgl.; Brandt, Rist. de Ref (Reg.) ; de Windt, Bibl. v.
Nederl. Geschieds. bl. 474, 161; W a g en a ar, Amsterdam. D. IV. bl.
458 vlg.; S i e g e n bee k, Gesch. d. L. H. D. I. bl. 144, 161, 173,
D. II. Toev. en Bql. bl. 120, 408; Burman, Gesch. d. Gr. Hooges.
D. I. bl. 268; Y p e y, Gesch. d. fiery. Kerk. ; Glasius, Gesch. d.
Nat. Syn. ; Dez., Kerkges. na de Berm D. I, IA, 168, 192; Dez.,
Godgel. Nederl. Soermans, Kerk. Reg.; Vondel's Palain. en
gekeld.; Vondel met .Roskam en Rommelpot in de Gids voor 1837 ;
Mengelw. bl. 216, 217; Kist en Royaerds, K. A. D. HI, bl. 516;
D. IV, bl. 142, 220; D. 1X, bl, 490; D. VII, bl. 263; Hoogstraten;
Kok; Nieuwenhuis; Ver woert: Kobus en de Rivecourt;
Nov. D. IX, bl. 267, a VI, bl, 235 ; Muller, Cat. v. portr.; Godgel.
Bijdr. 1865, bl. 775.

TRIGLAND (CoRNELIUs), noon van den vorige, in 1609
te Amsterdam geboren, t was," volgens Cocceju s, # het
beeld van zijnen beroemden vader en wedijverde met hem in
roem en geleerdheid." In 1627 werd hij als student en bursaal van het Fransch collegie, onder profesSor C o 1 o n i u s,
ingeschreven, studeerde in de godgeleerdheid en verkreeg den
graad van doctor in die wetenschap. In 1632 werd hij als
proponent te Wormer beroepen, vertrok twee jaren later naar
Hoorn en werd den 1 1 den April 1638 te 's Hage bevestigd.
Hier werd hem in 1656, toen de prinses royaal naar Frankrijk
vertrok en de jeugdige prins te Honshotredijk achterbleef, de
opvoeding van dezen toevertrouwd. Hoe hij die gewigtige
taak volbragt en welke schoone vruchten hij mogt inoogster:
getuigde zijn neef, de Leidsche Hoogleeraar Jacobus T ri g1 a n d in zijne Laudatio funebris Guilielmi III regis, in Mei
1702 is het groot auditoriuth te Leiden uitgesproken. Het
was echter niet genoeg den jeugdigen prins door mondeling
onderwijs met de waarheid en pligten van den christelijkeri
godsdienst bekend te waken, hij was zijn wijze M e n t o r, die
hem leidde, raadde in hem elk oogenblik, zelfs onverwacht
in zijn slaapvertrek mogt naderen, om zijn gedrag gade te
slaan. No'g weer, gelijk F en elon den Telemaque voor zijn
kweekeling, den hertog van Bourgogne, schreef, zoo schteef
Trigland voor den prins van Oranje idea sive imago Principis Christiani ex Davides Psalmo centesimo prima expreath
et adumbrata a Cornelio Triglando St. Theol. Doct. Ecclesiae
.Hagiensis Pastore et celsissimi Principis Guilielmi _Ephoro.
Hogae COmit. 1616: Vooraan vindt wen het portret an den
jeugdigen prins, door A. van Z ij 1 v e 1 t gegraVeerd naar de
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schilderij van A. Rag u e n a ar en deze dichtregels van H u ygens er onder :
Se quaeritur quo forte Triglandi patris
Succo et medulla constet aureolus liber ;
Oculis favete: en instar, en Compendium."
Na de opdragt aan den prins en een voorberigt volgen gedichten van Con stan tijn Huygens, Franciscus Plante
en Theodorus Trigland (broeder van Cornelius), Psalm
CI votum regis en eindelijk, naar aanleiding van den Psalm,
de idea.
Dit werk vereerde zoowel den onderwijzer als den leerling,
en was allezins geschikt om hoofd en hart van den jeugdigen vorst te vormen, Het getuigt van des leermeesters innige
liefde voor den prins, eene liefde, die nog het hart
van den grijsaard vervulde, toen hij eenen treffenden brief een
zijner zonen in de pen gaf, bij het vernemen dat zijn voedsterlipg tot de waardigheden van zijne voorouders was verheven. Hij zelf kon toen de pen niet weer voeren, daar hij,
aan het ziekbed geborden, alle dagen zijne genadige ontbinding verwachtte, Slechts weinige weken, na het verzenden
van dezen brief, overleed hij (20 Augustus 1672) 2 ).
Zie Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges„ D. I, bl. 210, 211; A b bin g,
Beschrifv. van Hoorn, D. II B, bl. 98; Soermans, Berk. Reg.; • De
Paauw en Veeris, Vern. Kok. Alphab., bl. 206; Schotel, Godgel.
Bijdr. 1865 ; J. Marckii, Orat. funeb. in obitum Jac. Triglandii.

TRIGLAND (THEopoRus), broeder van den ..vorige. Toen
deze den 1 2den April 1661 tot hoogleeraar in de regten aan
de hoogeschool te Harderwijk benoemd werd, was hij advokaat van den hove van Holland te 'sHage. In 1672 moest
hij zich voor een korten tijd verwijderen, doch weldra vinden
hem wederom op zijn post. Hij bekleedde bet rectoraat in
1665, 1668, 1677, 1678, toen hij den titel had van eersten
hoogleeraar. Hij overleed den 25sten October 1679.
Hij gaf in het licht Examen Institutionum furls. Amst.,
1672. 12°.
Zijn broeder
TRIGLAND (JAcoBus) was predikant te Monster 1646,
1) Deze brief is medegedeeld door Dr. Schotel in Godgel. Bijdragen voor 1865.
2) Zijn overlijden wordt door de Riemer ten onregte in 1671 gesteld. Zijne fraaije of beelding wordt door Mull e r, Cat. v. portr., ver-

meld.
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Alkmaar 1648, Haarlem 1651, Amsterdam 1661, waar hij
den 8 8ten November 1665 in den ouderdom van 38 jaren
overleed.
Zie Paauw en Veeris, Vern. Kerkel. Alphab., bl. 206; Bouman,
Geld. Hooges., D. I, bl. 209, 210; Croese, Kerk. Reg., bl. 82! Coccejus, Opp., T. VIII, p. 40 seqq; Verwoert; Kobus en de Rivecourt,

TRIGLAND (JAcosus), zoon van J a c o b u s, predikant te
Amsterdam, werd den 8sten Mei 1652 te Haarlem geboren,
studeerde te Amsterdam, Harderwijk en Leiden, waar hij
Wittichius, Heydanus en Spanheim leerde kennen,
en werd predikant, in 1676 te Thamen aan den Uithoorn,
in 1676 te Breda, in 1680 te Utrecht, in 1681 te Leiden en in 1687 aldaar hoogleeraar in de godgeleerdheid,
waarbij in 1702 het onderwijs in de hebreeuwsche oudheden
werd gevoegd. Bat laatste aanvaardde hij met eene Oratio
de origine et causis rituum Mosaicarum.
Hij overleed den
228ten September 1720. Zijn ambtgenoot v. Marck hield
eene lijkrede op hem. Hij vv as een zeer geletterd, bescheiden
en gematigd godgeleerde en deelde in de gunst van W i 1
1 e m III, over wien hij, gelijk ook over koningin Maria
eene lijkrede hield. Zijne beeldtenis vindt men bij van der
A a. Hij huwde Isabella Sophia de Geer uit Amsterdam.
Na zijn dood verschenen van hem : Dissertationum Theologicarum et Philologicarum Sylloge ut et orationum Academicarum ; quibus accedit oratio funebris in ejusdem obitum.
Editio denuo recensita et hinc inde ab Auctore ipso annotationibus aucta.
1728.
Bevattende Dissertationes: de Appellatione Librorum Apocryphorum.
.De Ebro justorum.
De Tribus in caelo testibus.
De corpore Mosis.
in vers. 3, cap. 1, Epist. ad Hebr. ciranaccip.a.
.De integritate .8acri Codicil.
Conjectanea ad fragmenta de Dodone, ook in Thes. Antiq.
Gaec. T. VII.
De legitima fidei propagandae Rations.
De utilitate Religionis in Republica.
.De Josepho Patriarcha in sacri bovis Hieraglyphico ab
Aegyptiis adorato.
De origine et causis rituum Mosaicarum.
Oratio ,funebris in obitum Frederici Spanhemii.
Oratio funebris in obitum Guilielmi Ill An9liue Sootiae,
Franciae et llibernae regis.
Dissertationes II de origine Sacrificiorum. L. B. 1694. 4°.

-
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Diatribe de Secta Karaeorum. Quae hie enarratur ; et iilustris Jos. Scaligeri de its opinio vindicatur. Delph. 11703.
Maria's goede deel, toegepast op het Leven en dood van
Maria, koningin van Engeland. 1695.
Zie J o h. Mar c k i i, Ora t. Funeb., achter de Dissertationes etc. ; Saxe,
Onom., T. V-, p. 342; J. Fabricii, Hist. Bibl., P. IV, p. 80; Cat.
Bibl. Bunav,, T. I V. 11, p. 1659; Cocc ej us, Opp., VIII, p. 40
seqq; Fa bricius, Hist. Bibl., T. IV, p. 80; Te Water, Narratio,
p. 192, 193; Comp. Gel. Sex, S. 2315; Jocher; van Rh en en, Nactual.
d. Predd. v. Utrecht, bl. 110; Siegenbeek, Gesch. d. L. Hooges.,
D. I, bl. 254; D. II, bl. 200; Toev. en Bij1., bl. 156; S oerm an s,
Ac. Req., bl. 29, 43, 80, 143 ; Eoekz. 1730, I, bl. 102; Boum an,
Gesch. d. Geld. Hooges., D. I, bl. 209; Kok; Nieuwenhuis; V e r.
woert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr .; Rogge,
Cat. van Contrarem. boeken te Amsterdam,
bl. 137.
,

TRIMMER ( ) gaf in 't licht:
A description of a set of prints of ancient and Roman
history. Amst. 1790. gr. 12°.
A description of a set of prints of scripture history.
12°.
Amst. 1801.
Zie Alphab. Naaml. bij de Gebr. van C 1 e ef, bl. 600.
'l'RINQUESE (J.), bekwaam fransch portretschilder, discipel van den beroemden Ni co l a s de La r g i 1 1 i e r e, die zich
langen tijd te 's Hage ophield en vele aanzienlijke personen
of beelden.
Zie Kramm.
TRIP (ADRIAAN), zoon van Elias en A letta Adria a n s,
Heer van Warfumburg, huwde in 1645 met A driana de
G e er, dochter van Louis de Gee r, broeder van zijns vaders
eerste vrouw. Hij vestigde zich eerst als koopman te NordUpping in Zweden en nam, na zijnen terugkomst in 't vaderland, eerst zijn verblijf in de Beverwijk, daarna in Groningen,
bij Wildervank, op eene heerlijkheid naar zijn pawn genoemd.
Zijne nakomelingen hebben te Groningen vele aanzienlijke
posten bekleed. Zijn kleinzoon A d r i a a u Jos e p h Trip, geb.
in 1687, was eerst president van den krijgsraad, vervolgens
hoofdrnan van de justitiekamer van stall er laude binnen
Groningen. Zijn broeder J a c o b E l i a s Tr i p was gehuwd
met Anna Ti t i a Nij sing h, bij welke hij naliet een zoon
Jan Lucas Trip.

Zie Kok; Kobus en de Rivecourt.

TRIP (CoRNEms), in 1695 te Amsterdam geboren, was
aldaar schepen, en werd in 1748, bij de buitengewone verandering in het bestuur door prins W i lem IV, tot barge-
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meester aangesteld. Hij bekleedde deze waardigheid in 1750
en 1755, in welk jaar hij op den ?den Maart overleed.
Zie Ko k; Wagenaar, V. H., D. XX, bl. 290; Verwoert.

TRIP (ELIAS), geboren te Bommel, vestigde zich te Amsterdam, en was wegens Dordrecht bewindhebber der 0. I.
Comp. ter kamer van Amsterdam, waar hij in 1635 overleed.
Hij trad in tweeden echt met Al e lla A d r i a a n s z, dochter
van A d r i a a n J a n s z., burgemeester to Dordrecht. — Bij een
ander van dien naam nam Maria de Me d i c i s in 1638,
tijdens haar verblijf te Amsterdam, haar intrek.
Zie Kok; Kobus en de Rivecourt.

TRIP (Mr. JAN), heer van Berkenrode, zoon van J a c ob u s Trip en Margaretha Munker, werd den 3Pten October 1664 te Amsterdam geboren. Hij werd burgemeester, raad
te Amsterdam (1707) en vervolgens bewindhebber der OostInd.-Compagnie, directeur van de Surinaamsche societeit, medestichter van bet Trippenhuis en Corvershof te Amsterdam.
Ook was hij curator der Leidsche hoogeschool. Hij huwde 1"
Margaretha Cecilia Neijs 1690, die stierf 1699; 2°
Elisabeth Tielen s. Hij overleed den 4den October 1732.
D. II, Toev. en Bijl., bl. 21 ;
Zie S iegenb eek, Gesch. d. L.
Lodezvijk de Geer; Nay., D. XIX, bl.DeGrvanJutphs,
7, 100.

TRIP (Louis) was in 1674 burgemeester van Amsterdam.
Op zijn voorstel werd eene schuld van twee millioenen guldens, ten laste van Prins Willem III, voor rekening van
de provintie, overgenomen. Hij is de vermoedelijke sticliter
van het Trippenhuis te Amsterdam.
Zie W a g en a ar, Amsterdam, D. VI, bl. 11, 12, 44, Boll. ?ifaat.
1674, b1.163; Kok; Verwoert.

TRIP (Lucas), in 1712 te Groningen geboren, was reeds taalheer en burgemeester zijner geboortestad en overleed in 1783.
Als dochter, het dichterlijk schoon uit de echte bronnen
puttende, verhief hij zich boven het lage van zijn tijd.
In 1764 gaf hij te Leiden Tijdwinst in ledige ureic, in
1774 aldaar verbeterd, herdrukt.
Voorts heeft men van hem:
Irenophilus, Breydel voor de heerschende Muytzucht. Z. pl.
of j. v. dr. (1748). 4°.
Beuwzang op het verlaten beleg van Groningen op 28 Aug.
1672. Gron., 1772. 8°.
L. Trip, A. v. d. Berg en E. Heineken, Bruilofts
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tang, ter echtvereeniging van Ew. Hollebeek en A. M. Gerdes. Gron. d. 28 v. Grasmaand. 1758. 4°.
Hij werkte mede aan de Groninger Rarekiek, waarin vele
illustre personagien, Heeren van stad en lande, koome te kijk.
Gron., 1775. Vervolg. Gron., 1777. Tweede Vervolg. 1782.
Derde Vervolg. 1783. Vierde Vervolg. Z. jr. Viirde Vervolg.
Z. jr. en ate!.
Zie D e V ries, Gesch. d. Nederl. Dichik., D. II, bl. 246; N. E.
van Kampen, Bekn. gesch. d. Nederl. tett. en wetens., D. II bl.
Collot d'Escury,
178; Sieg en bcek, Gesch. d. Ned. Letterk.,
doll. roem, D.A. IV (2), bl. 429,430; WitsenGebsbeek, B. A. C. Woordenb., D. V, bl. 404; J. de Kruijff, Gedichten, bl. 141; Jonckbloet,
Gesch. d. Ned. Letterk., bl. 262 ; Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk., D. I, bl.
258, 299 ; D. II1, bl. 89; v. Doorninck, Anon. en Pseud., N°. 780,
3789, 4528; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.; Gron. Volksalm. 1846, 201, 1850, 129.
,

TRIP (ScA.To) 4) verkreeg als jeugdig krijgsman den
doctoialen eeregraad in de wijsbegeerte, en verdedigde in krijgsgewaad zijne akademische Verhandeling over de wetenschap
van het werpen der bo?nmen, te Groningen in 1771, welke
verhandeling de schrijver beschouwde als het begin van een
meer omvattend werk, waarop hij deed hoped, doch hetwelk
niet verseheen. Zulks werd waarschijnlijk veroorzaakt, doordien
hij als ingenieur in dienst getreden, door den prins erfstadhouder naar Nijmegen tot den activen dienst geroepen, de
theorie met de praktijk in het vak zal hebben moeten verwisselen. De door hem verdedigde verhandeling had tot opschrift Fundamenti scientiae jactus bombarum regendi.
Zie C o 11 o t d'E scury, loll, roern, Dl. V, St. 2, b1.457, 458; Nay.,

D. XIV, bl. 7; Verwoert.
TRIUMPH° (FRANciScuS STATIUS ADVORSTENIUS), in de
eerste helft der 16de eeuw te Bolsward geboren, was priester
te Amsterdam en door overdrevene studie in zijne hersenen
gekrenkt. Hij schreef 6 boeken De Maceenote, opgedragen
aan Viglius ab Aylta en Joach. Hopplius, waarbij
gevoegd is eerie lijkrede (op wien is niet vermeld) in Duitschland gehouden. L. B., 1565.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p.

; Foppens, Bibl. Belg., T.

I, p. 313.
1 ) In de geslachtlijst der famine Trip bij F er wer da in de 5de
generatie, wordt vermeld S c a to Tr ip, zoon van Joseph en van
Beerta Elizabeth Cockinga. Hij huwde Maria Lant, waarbij
hij had drie zonen, als: Joseph, raadsheer te Groningen, II e,n dr ik
J an, kolonel en generaal-majoor van de infanterie in dienst van den
staat, Hen dr ik Rudolph, eerst kapitein van de infanterie en in
1672 griffier van Breda. Deze alien waren gehuwd en hadden elk een
zoon Scato.
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TRIVEN (K.) is schrijver van : Genees- en Heelkundige

waarnemingen. Leiden, 1143. 4°.
Zie Arrenberg, bl. 515.
TROMMIUS (ABRAHAM) of van der Tro wme n, zoon
van Jan van der Tr om me n, werd den 23sten Augustus
1633 te Groningen geboren. Hij studeerde aldaar eerst in de
philosophic en fraaije letteren, onder Samuel Des-Mare t s,
Jacobus Alting, Martinus Schoockius en vervolgens
in de godgeleerdheid, Werd in 1655 proponent en bezocht
vervolgens verscheidene hoogescholen, o. a. te Bazel, waar
bij zich onder Johannes Bu xto rfius in het Hebreeuwsch
oefende. Na Duitschland en Frankrijk doorkruist te hebben,
werd hij predikant te Haren, bij Groningen, en in 1671 in
deze stad, waar hij 48 jaren het leeraarsambt bekleedde en
den 29sten Mei 1719, in den ouderdom van 86 of 87 jaren,
overleed, nadat de hoogeschool aldaar hem op zijn 80jarigen
leeftijd de waardigheid van doctor in de godgeleerdheid had
geschonken . Hij was viermaal getrouwd en had verscheidene
kinderen, die alien voor hem overleden. Tromm iu s won
niet alleen door zijnen dienstijver, wezenlijke kennis en onverm oeide arbeidzaamheid aller achting, maar ook door zijn
eerbiedwaardig karakter en zijne huipvaardigheid, aller liefde
in zoo hooge mate, dat men hem te Groningen algemeen vader T r o mrnius noemde. Hij was als godgeleerde bescheiden
en ongemeen ervaren in de H.S. Hoog belang stelde hij in
het gezang bij den openbaren godsdienst, behoorde geenszins
tot de onbepaalde bewonderaars van D a t h e e n en beproefde
zelfs eene verbetering vaa diens Psalmberijming. Van weer
belang waren echter zijne Concordantien, die den bijbeloltderzoeker groot gemak aanbieden. De arbeid door hem bieraan besteed, moge men schitterend zijn, hij is velen van groot
nut geweest. Aan het eerste deel had ook 's mans schoonzoon
Martini us gearbeid, maar het tweede was gelicel van hem.
Aan dezen arbeid bekleedde hij 28 jaren. Hierop gaf hij een
Grieksch-Hebreeuwsch woordenboek op de Alexandrijnsche
vertaling, dat eenigen tegenstand vond, waarop hij, een zeer
gematigden toon, eene Apologie uitgaf.
De titels zijner werken zijn :

Sagle verbetering der Psalmrijmen Petri Datheni. Anno
1695. 16 °.

Nederlandsche Concordantie der H. bijbels. Gron., 1685—
1692. 2 Dln. fol. Hoezeer dit werk nog van waarde geacht

wordt, blijkt daaruit dat er ten jars 1853 eene nieuwe uitgave (bezorgd door Ds. J. de Li efd e) te Amsterdam van
begonnen is, die bij afleveringen het licht zag.
Klijndere adechisatie over de Catechismus der Gere/or-
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meerde Nederlandse Gemeenten, door Joh. Martinum en Abr.
Trommiurn. Amst., 1715. 12°.
Concordantiae Graecae versionis, vulgo dictae LXX Interpretum, cujus voces secundum ordinem elementorum sermonis
Graeci digestae recensentur, contra atque in opere Kircheriano factum fuerat. Leguntur hic praeterea voces Graecae
pro Hebraicis redditae ab antiquis omnibus veteris Testamenti
Interpretibus, quorum nonnisi fragmenta extant, Agriola,
Symmacho, Theodotione et aliis, quorum maximarn partem
nuper in lucem edidit Dominus Bernardus de Montfaucon.
1718. fol. 2
Amst., Traj. ad Rhenum. sumptibus Societatis.
vol. T. I. pp. 1008. T. II. pp. 716.
her achter volgt:
Duplex Additamentum ad praecedentes Concordias Graecas, quorum prius continet Lexicon Graecum ad Hexapta
Originis, comprehendens plurimas voces Graecas e residiis
fragmentis variarum Interpretationum Veteris Testamenti
nerve Aquilae, Symmachi, Theodotionis, aliorumque collectas
et in ordinem Alphabeticum reductas a Domino Bern. de
Montfaucon: posterius D. Lamberti Bos succincturn collationem duorum editionuna, Francofurtensis et Vaticanae, voorts
Additamentum posterius, quo continetur succinotu collatio
duarum, quae nuns prostant, Editionum LXX interpretum,
nempe Francofurtensis et Vaticanae etc.
Dit werk gaf aanleiding tot een letterkundige twist tusschen hem en Conraad Kircher. Jean Gagnier, meester in de vrije kunsten to Oxford, nam de pen voor Kircher
op en schreef: Vindiciae Kircherianae, sive Animadversiones
in novas Abr. Trommii Concordantias Graecas, vulgo dictae
LXX interpretum.
WaarLegen T r o m m i u s schreef:
Epistola Apologetica ad doctum virum Jean Gagnerium,
Oxoraiensem A: M. qud se suisque Concordantias Graecas
in LXX Interpretes, nuper a se editas modeste tuetur contra
4nomadversiones hujussce viii doctissitni recens Oxonii impressas ac publici iuris faetas. Amst., 1718. 4°.
Zie Saxe, Onom., T. V, p. 343; Anal., p. 639; Cat. Bibl. Bornay.,
T. I, V. II, p. 1661; Paquot, Menz., T. V, p. 241-247; Stoll e, Ad
Hermannum, p. 872; Glasus, Godgel. Nederl. ; Moreri; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt; van Iperen, Gesch. v. h.Psalnagez., Heringa, Naanal.
v. Predd. le Groningen, bl. 10; Nava, D. V, bl. 331; D. VI, bl.
151; v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.; Soecher, ilist. v. d. Heidelb. Catech.; Mull er, Cat. v. portr. van der Aa; N. B. ad. C.
Woordenb.

TROMP (MARTEN HARPERTZ.), zoon van kapitein H e rbert Martens z, werd in 1597 in den Briel geboren. Hij
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was slechts 9 jaren, oud, toen ziju vader hem mede naar zee
nam. Deze, in den vermaarden slog van Gibraltar, over een
fregat bet bevel voerende, geraakte kort daarna op de kust
van Guinea slaags met een roover, waarbij hij eerst in de
kajuit gekwetst en daarna door midden geschoten werd. Zijn
zoon, toen 11 jaren oud, hierbij tegenwoordig, riep schreijende
het yolk toe : uZult gij mijns vaders doQd niet wreken !" Na
het nemen van zijns vaders schip, moest hij den roover ruim
2 jaren dienen, toen hij eep middel vond om te ontkomen.
Sedert klom de jonge Tr omp van de laagste diensten op,
werd in 1622 luitenant op een oorlogsehip, ontving, na verloop van twee jaren, van prins Maurits het bevel, over een
fregat van 40 stuk, en gaf sedert overal proeven van zijne
dapperheid. Pi et Hein getuigde vele kloekmoedige kapiteinen gehad, doch in dezelve altijd eenigen misslag gevonden
te hebben, maar niet in Tromp, in wien hij alle hoedanigheden, die in een zeevaarder vereischt werden, aantrof. Toen
deze admiraal rich in 1629 op zijn schip, als het best bezeilde, begeven had en naast zijn zijde gesneuveld was, werd
ook hem kort daarna zijn schip ontnomen, hetgeen Tro m p
zoo diep trof dat hij de zee verliet. In 1637 werd hem dit
verlies rijkelijk vergoed, daar Frederik H e n dri k hem tot
luitenant-admiraal van ,Holland aanstelde, in welken post hij
sedert de grootste blijken van kloekmoedigheid en dapperheid
aan den dag legde. In 1639 veroverde hij twee spaansche
schepen, tot eene tegen de Nederlanden uitgeruste vloot behoorende en joeg de overige naar binnen, waarvoor hij met
een gouda' keten beschonken en tevens kort daarna door
den franschen vorst Lod e w ij k XIV tot ridder van de orde
van St. Michael verheven werd. In Herfstmaand van hetzelfde jaar ontmoette hij de spaansche vloot, die sedert uit
de Corunna in zee was gestoken bij Beziers. Zij bestond uit
33 groote spaansche gaijoenen en 34 zware oorlogschepen,
te zamen 25,000 man aan boord hebbende, en waarover de
spaansche admiraal Don Ant o nio d' Oquen do het bevel
voerde. De .vloot van Tr omp was slechts 12 schepen sterk,
maar hield, in weerwil van 's vijands groote overmagt, met
hem schutgevaarte, tot dat zij door nog 17 schepen versterkt
Nyerd, wanneer zij de Spanjaarden noodzaakte om met groote
Achade en achterlating van een groot galjoen, en nog ,een
ander schip, die beide naar het vaderland werden opgezonden,
te Duins binnen te loopen ; doch de Hollandsche vlootvoogd
bezette hier den vijand, met oogmerk, om hem op de reede
ingesloten te houden, of, zoo hij ontkwam, slag te leveren.
Onder dat alles gaf de koning blijken van zijn Spaansch gezindheid ; maar de staten in aanmerking nemencle, hoeveel er
hun aangelegen was, dat den vijand het gedurig overvoeren
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naar Duinkerken belet werd, waarin de Engelsche hem begunstigden, en daartoe hem zelfs schepen verhuurden, gaven
den luitenant-admiraal bevel, den vijand, zonder plaats of
persoon, te ontzien (want de Engelschen hadden, tusschen
de Spaansche en Staatsche vloot 15 schepen gelegd, en
Tromp door hunnen admiraal doen aanzeggen, dat hij zich
op de kusten van Groot-Brittannie van vijandelijkheden had
te onthouden), aan te tasten. Tr o m p, wiens vloot, door
nieuwe versterking, tot 70 schepen was aangegroeid, besloot
den 218ten October tot den aanval; terwi,j1 de admiraal Witte
Cornelis z. de Witte last ontving om de Engelsche vloot
in het oog te houden. In het eerst kwam het tot geenen
algemeenen zeeslag, wijl d' O q u e n do bemerkende, dat het
den onzen ernst was, de meeste zijner schepen naar de kust
liet loopen, waarop vele verbrijzelden. Tromp en de vice-.
admiraal Jan E v e r t s z o o n zonden nu ettelijke branders
op het vreeselijk gevaarte van den portugeeschen vlootvoogd
af, dat met een verschrikkelijk geweld in de lucht sprong,
en waarvan naauwelijks 100 van 1500 man het leven reddeden, waarna een, gedeelte der vijandelijke vloot, onder bedekking van een zwaren mist, van Duins naar Dover week,
door Tromp echter in wanorde gebragt werd ; doch, onder
begunstiging van den nacht, terug keerde en met den admiraal d' Oq u e n do behouden te Duinkerken aankwam. De
volgende krijgsbedrij ven van onzen held waren niet minder
roemrijk. Behalve dat hij in 1650, lands de vlaamsche kusten eenige vijandelijke koopvaardij- en 3 koninklijke schepen,
die hun tot geleide dienden, naar huis liet zeilen, moest hij
nog in 1652, onder de regering van Cromwe 1, de Engelschen ter zee bevechten. Tromp verkreeg het opperbevel
over 150 schepen, welke de staat besloten had in zee te
brengen, waarvan hij met 42 van Scheveningen tot tusschen
Duinkerken en Nieuwpoort zeilde ; terwijl de Engelsche admiraal It. Blake over 50 het bevel voerde. Beide vloten
ontmoetten elkander eerlang, en het kwam den 29sten van
Mei tot een hevig gevecht, dat alleen door den invallenden
nacht geeindigd werd, en waarbij 's lands vloot sleehts een
schip verloor en een ander zwaar beschadigd werd. Kort
daarop ontving Tromp last om de Engelsche vloot aan te
tasten en alle mogelijke afbreuk te doen..
Hij nam in el ulij 1652 twee Engelsche visschers, doch
Blake maakte zich naderhand wester van een groot. getal
haringbuizen en 13 schepen. Zoodra Tr o m p hiervan berigt
had ontvangen, maakte hij zich gereed B la k e aan te tasten,
doch werd door een zwaren storm overvallen, waarbij meer
dan de helft der vloot van hem afdwaalde en verscheidene
schepen zonken. Na het onweer zocht hij de Engelschen te
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vergeefs op en keerde met zijne zwaar beschadigde schepen
naar 's lands havens terug.
Hier zag hij spoedig dat de hekken verhangen waren. Zijne
ontmoeting met Blake en het ongeluk door den storm waren oorzaak dat hij bij vele leden der vergadering in ongunst
geraakt was ; zelfs hielden sommigen hem verdacht dat hij
uit neiging voor bet huis van Orauje den staat in een oorlog
met Engeland had trachten te wikkelen. Althans men vond
goed 's lands vloot, onder bevel van Mi chiel de Ruyte r,
in zee te brengen. Weldra werd hij echter wederom in zijn
eer hersteld. Nadat 's lands vloot tot tweemaal met die van
den vijand slaags geweest, en men het geraden oordeelde de
zee te ruimen, verkreeg hij op nieuw het opperbevel en J a n
Evertszoon, de Witte, de Ruyter en Pieter Floriszoon zouden onder hem gebieden ; doch de Witte bleef
door ziekte aan land en de Ruyter verkreeg het bevel over
zijn smaldeel. Tromp stak nu met de geheele vloot, omtrent
70 gehuurde en ten oorlog uitgeruste schepen, in zee, waarbij
zich bijna 300 koopvaarders voegde, die hij tot bij de kaap
Lezard en Engelands-einde moest geleiden.
Den 1 0den December ontdekte hij de Engelsche vloot onder Blake tusschen Dover en Faliton ; het gevecht was hevig, doch Blake moest naar de Theems wijken en Tromp
hield. zee.
In den aanvang van 1653 vertrok Tromp weder met 63 schepen naar het eiland Rhee, om van daar 150 koopvaarders of te
halen en anderen derwaarts te geleiden. Op zijne terugreis ontmoette hij de Engelsche vloot onder B 1 a k e, omtrent 70
oorlogschepen sterk, omstreeks Portland, liet 10 of 12 bij de
koopvaarders en ging met de overige op den vijand los. Het
gevecht was hevig en duurde 3 dagen, waarbij de staatschen
9 en de vijand 6 oorlogschepen verloren. Na dezen merkwaardigen slag, waarbij velen buitengewone dapperheid aan
den dig gelegd hadden, werd het opperbevel wederom aan
Tromp toevertrouwd.
Nadat hij 200 koopvaardijschepen, zonder er een te verliezen, naar Spanje en Frankrijk geleid en in het einde van
Bloeimaand 1666 op de Hollandsche kust bij Texel 17 oorlogschepen ontvangen had, zocht Tromp de Engelsche vloot,
onder generaal G. Monk en den admiraal R. De an e, op,
en ontmoette haar den 12 ,101 Junij op de hoogte van Nieuwpoort. Zij bestond uit 95 of 100 zeilen, en was wel voorzien van yolk en geschut; de Hollandsche uit 98 oorlogschepen van een ligter soort en drie branders. Men vocht van
weerszijde met groote hevigheid, doch de Engelschen verloren
hunnen admiraal en moesten wijken. Den volgenden slag werd
de strijd hervat en werden er verseheidene schepen zwaar
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beschadigd. Ofschoon het er met de staatsche vloot slecht
uitzag, streed men s' anderen daags tot de duisternis de strijdenden scheidde.
Den daarop volgenden dag was er zulk een gebrek aan
krijgsbehoeften, dat Tromp het geraden oordeelde zich binnen
de gronden van Wielingen te begeven, waar hij versterkit4. ,
ontving. Zes weken later stak hij weder met 80 of 90 schepen in zee, ontmoette den vijand den Pen Augustus op de
hoogte van Katwijk. D e It u y t er en de vice—admiraal J a u
Ever t s z o on geraakten het eerst in gevecht, doch Tromp
suelde ter hulpe en de vijand behaalde weinig voordeel. Den
volgenden dag kon, wegens den sterken wind, de strijd niet
hervat worden, doch de vice-admiraal de Witte kreeg bier
door gelegenheid zich met zijne vloot bij die van Tromp
te kunnen voegen, die, nu 106 zeilen sterk, het dadelijk tegen de Engelschen wendde.
Den 10den Augustus 1663 geraakte hij voor de Maas op
de hoogte van Scheveningen met den vijand slaags, sloeg
door zijne vloot heen, en wendde er terstond weder in ; doch
op dit oogenblik werd hij, met een musket kogel, door de
linker borst, in bet hart getroffen en viel dood neder. Het
gevecht ging intusschen zijnen gang en eindigde niet voor
's namiddags. Men schreef zich aan weerszijden de over winning toe, schoon de Engelschen erkenden dat zij die daar
behaald hadden. Het lijk van Tromp werd met ongemeene
staatsie in de oude kerk te Delft begraven, waar de staat
een marmeren graftombe voor hem deed stichten.
►

Zie .Levens. der doorl. zeeh., m. portr.; Lev. v. N. M. en V., D.
III, W. 66; Forte memorie van het remarkabele, dat voorgevallen en
gepasseerd is in het leven van M. H. Tromp van
1626-1653 in Kron.
v. h. Hist. Gen., Jg. 5, bl. 253; Overwinning van k!. H. T. voor Duinkerken in 1639. Ald. 6 Jg., bl. 247; M. II. T. bereidt zich ten strijde
tegen de Duinkerkers met het schip Amelia voor Mardycq,
18 Julij 1642.
Ald. Jg. 5, bl. 358 ; Onnitgegeven stukken betrefende M. H. T. in
Visschers Tijds , D. I, bl. 70; Brandt, Lev. v de Ruyter (Reg.);
J. C. de J o n g e, Lev. van Evertzen; B e z e l fd e, Gesch. v. Neerl.
Zeewezen, D. I, 131. 195, 323, 380-383, 507 —519 ; D. II, bl. 34-39,
46-50, 67-77, 83-152, 113-120, 166, 175, 180-190, 195, 335; Lev.
v. C. Tromp, passim; Boll. Mere.; Wagenaar; Cerisier; Bilderdijk; Arends; Collot d'Escury, Moll. roem, (Reg.)' ;Schote1, Avondst. ; A i t z e m a, Zaken van staat en oorlog
(Reg.);
Commelin, Leven en bedrijj van F. Hendrik; J. A. Oostkamp,
Het leven en de daden van M. H. Tromp en Jacob Wassenaar van
Obdam. Deventer 1825, portr.; Schotel, Heldend. der Ned. ter zee;
Gestacht Tromp in Nay. 1868, bl. 28, 79 ; Aanteekeningen betreffende
het geslacht van den Tromp of Tromp
in Rotterd. Geneal., 1, 56;
vader van M. H. T. in Nay., D. VIII, bl. 361; Woonhuis van M. H.
T. Ald. D. VI, bl. 233; D. VII, bl. 29; De eer van M. H. T. gehandhaaJd. Ald. D. VII, bl. 127; Lofdiehten op M. H. T. in Bloemkrans van versch. gedichten, bl. 57, 407; Nay., D. VI, bl. 370, 392 ;

D. VII, bl. 59, 137, 174, 179, 286; D. VIII, 14 18, 136 ; D. IX, bl.
9, 178 ; Nerei Vatic. de Glade Duynk. classis van Hofferus ; S o e t , Ged.
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bl. 193; D. Questiers, Uitvaart v. d. Door& zeeheld M. H. T. in
lioos Kraam, D. H, bl. 264; op de afbeelding van T. door Vondel
en V os. Ald. 131. 301, 304; Biographical Memoir of M. H. T. in D.
XXXVII van The Naval Chronicle. London 1817; Chau fepie, Bi.
ogr. Univ.; Biogr. Ozer. mod. ; B a s n a g e, Bust. der Provinces Unies;
Baur, Conv. Lex.; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.; Muller, Cat. v. Pamfl. D. II, bl. 68, 69.
TROMP (CORNELIS MAARTENSZ.), zoon van den vorige, en
Dina de Haas, werd den 9den September 1629 te Rotterdam geboren. Van zijn jeugd of tot den zeedienst bestemd,
klom hij van rang tot rano. en voerde in 1650 als kapitein
het bevel over een oorlogsehip. In 1652 gedroeg hij zich in
den zeeslag tusschen van Galen en Appleton zoo kloekmoedig, dat hij tot schout-bij-nacht bevorderd werd. In 1656
deed hij den eersten togt naar de Sond, die zonder bloedstorting afliep, doch Dantzig voor de Zweden beveiligde. Naderhand had zich Tromp tegen de Algerijnsche zeeschuimers
mannelijk gekweten, de uit Oost-India komende vloot wederom in 't vaderland gebragt, en als vice-admiraal den
noodlottigen zeeslag tegen de Engelschen, waarin zijn vader
sneuvelde, bijgewoond. Trom p, wiens dapperheid zich altijd
luisterrijk had doen blijken, werd in 1665 tot opperbevelhe bber, in plaats der gesneuvelde zeehelden W a s s e n a e r en
K or t en aa r, aangesteld. De Ruy ter was met een smaldeel
afwezig, doch ziet ! hij verschijnt en nu veranderen de staten
het besluit de Ruy ter wordt oppervoogd, en dus boven
Tromp geplaaist. Deze, die zijn misnoegen op de lafhartige
scheepsbevelhebbers, gedurende den zeeslag van 1665, waarin
hij uitgetnunt bad, ten duidelijkste had doen blijken, is nu
niet minder gevoelig voor zulk cen nieuwen kring, welken
hij, die zijn leven zoo manhPftig gewaagd heeft, althans niet
meende te hebben verdiend. Hij liet zich echter overreden om
onder de R u y ter te dienen, maar hij wilt wie hem voornamelijk deze oneer had aangedaan, en Dimmer vergaf hij
zulks aan de Witt.
In den eersten zegenrijken zeeslag des jaars 1666, was hij,
door zijn' ontembaren moed, te ver tusschen de Engelsehen
ingezeild zijntle, reeds omsingeld, toen de R u y t e r zijn mededinger kwam ontzetten. Dezen dienst vergold Tromp hem
slecht, in den tweeden, minder gelukkigen, zeeslag van hetzelfde jaar.
Het is waar, dat hij, na eerst een poos te hebben stil gelegen, den vijand van zijuen vleugel versloeg en op de vlagt
dreef, doch hij liet toen zijnen admiraal in de steek, die,
niet zonder het grootste gevaar, en met eenen moed die
T u r e n n e in verrukking bragt, dezen tot driemaal sterkere
magt, al vechtende binnen gaats moest wijken.
De helden beschuldigden elkander: Tromp merkte op d e

227

Ruy ter 's klagt aan,. dat God almagtig hem met kleinder
magt op den vijand voordeel en de R u y ter met grooter
magt nadeel had gegeven ; doch men zeide met reden dat
hij het vervolgen der vlugtenden viands van zijnen kant te
ver had gedreven. Anderen spraken, zonder dit te ontkennen,
Tromp van hatelijke gezindheden vrij, en wilden het liever
aan zijne ontembare sums onberadene drift, waarvan men meer
voorheelden in hem gezien had, toeschrijven. Voor beide opvattingen zou men in zijn karakter bewijzen kunnen vinden ;
doch gelooven wij liever _ het beste van eenen zeeheld als
Tromp. Poch zelfs dan kan men onmogelijk zijn lang stil
leggen v66r den slag verdedigen.
Gui c h e, een Franschman, die beide de admiralen gekend
heeft, roemt zeer den moed en de bedaardheid van Tromp:
hetgeen hij echter bijvoegt, dat, zoo Tromp zich stellig aan
zijne 'bevelen had gehouden, de slag verloren zou zijn geweest, is ongetwijfeld een gezegde, dat men aan Quiche 's
afkeer tegen de Witt moet toeschrijven. Van dezen toch,
of door diens invloed, ondergiug Tromp nu op nieuw eene
behandeling, die zijne verbittering ten top moest voeren. Hij
werd, omdat 's lands dienst geen verschil tusschen de hoof—
den gedoogde, uit den dienst ontslagen, van de vloot opontboden, gelast in 's nage te blijven, en alle deze vernederende
omstandigheden gingen vergezeld met een verbod om ii op
straffe van muiterij" naar de vloot te schrijven, waar men
wist dat hij zeer bemind was.
Vergeefs was zijn aanbod om de Ruyter voldoening
te geven, zijn misslag te bekennen, en, des noods, als eenvoudig kapitein tegen den vijand in zee te gaan. T rom p
moest gehoorzamen, hij moest zien hoe men zonder hem de
heerlijke zege op Chattam behaalde en te Soulsbay Engeland's en Frankrijk's vereenigde vloten deed wijken. En toch,
toen de Fransche gezant, nog voor de vredebreuk, hem aanzocht om, op eene jaarwedde van 50,000 francs, in den dienst
van zijn' koning te begeven, weigerde Tromp dien verleidelijke voorslag en bleef liever ambteloos in zijn vaderland
leven. De dag der wrake kwam en die eene dag was genoeg,
om den roem van Cornelis Tromp voor altijd te bezoedelen. Bij het afschuwelijk moordtooneel der d e Alr it tes was
hij aanschouwer, en, gelijk men uit, alle omstandigheden moest
opmaken, welgevaltig aanschouwer.
Na het sneuvelen van van Gent, kwam Tromp natuurlijk tot de vervulling der ontledigde admiraalsplaats in aanmerking. Willem III speelde daarbij een schoone rol. Hij
deed Tromp en d e Ru y ter bij zich komeni, en verweerde
hen in zijn bijzijn. Deze verzoening was opregt. Van nu of
was Tromp een getrouw helper van den grijzen zeeheld,

lo.
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iniintte in de drie zeeslagen van 1673 ongemeen uit, en
deed vooral wondereu in den grooten slag van Kijkduin,
waar zijn tegenstander, de admiraal S pr a gg e verging. Hoe
Tromp thans tegen de Ruyter gezind was, bli;;kt uit zijn
gezegde, toen hij (andermaal gelijk in 1666) door den vijand
omringd zijnde, zijne manschap toeriep : NMannen! daar is
B este v a fir, die komt ons helpen. 1k zal hem ook Diet
verlaten, zoo lang ik adem kan scheppen." Er is ook
krijgsmanstaal in 's mans aanspraak, aan zijn scheepsvolk.:
#Mannen! de vijand is nu nabij : elk gedrage zich nu als
een braaf kerel ; en daar hij voor scheep is gekomen, en die
zulks doet, dien zal ik beloonen, dat beloof ik. 't Zal wel
gaan." Over 't algemeen schijnt Tromp jets krachtigs, jets
moedopwekkends in zijn stijl te hebben gehad. Men lent
nit Wagen a ar den kenschetsenden brief in ronde zeemanstaal, door hem aan zijne zuster geschreven. Hij was ook, uit
hoofde van zijn moed, zijne rondborstigheid en krachtige taal
bij het scheepsvolk, dat onder hem stood, in ongemeene hoogachting en genoot dezelfde liefde bij hetzelve als zijn vader.
Na den vrede met Engeland deed Tromp eene reis naar
dat koningrijk en genoot aldaar een vorstelijk onthaal. Niet
minder schitterend werd hij in Denemarken ontvangen, welk
rijk hij tegen Zweden was te hulpe gezonden.
De krijgsbedrijven des helds aldaar waren zijne laatste,
doch geenszins zijne ► inste. Terwij1 Zweden, voor geld de
bondgenoot van Frankrijk, ten behoeve van dat rijk, Brandenburg hebbende aangevallen, door den grooten keurvorst
bij Fehrbellin te lande werd geslagen, behaalde Tromp op
hetzelve luisterrijke zegepralen ter zee. Het eiland Gothland
werd bemagtigd, de Zweden werden geslagen en tot in de
nabijheid van Stokholm op de vlugt gedreven. Hij narn het
eiland Rugen tweemaal in, eens voor Denemarken, en daarna,
toen het door de Zweden hernomen was, voor den keurvorst
van Brandenburg. Nog meer andere plaatsen in het noorden
moesten voor hem bukken. Tromp werd toen door den
koning van Denemarken met de olifantsorde begiftigd, en
tot graaf, gelijk reeds vroeger door dien van Engeland, tot
baron, verheven. Na den dood van d e Ruyter werd hij voor
den grootsten zeeheld in Europa gehouden.
Hij overleed den 29 8ten Mei 1691 en werd met groote
staatsie in het graf van zijn vader te Delft begraven. Hij
had tot gemalin Ma r g a r et ha van Raephors t, doch liet
geen kinderen na.
Zie, - behalveHoaMerc.;Aitsema;Cerisier; Wagenaar;
derdijk; A rend en andere geschiedschrijvers; Brandt, Leven van
de Ruyter ; Levens der doorl. zeehelden; Leven en , bedrijf van dsn ver1692; Vie de C. Tromp,
maarden zeeheld Cornelis Tromp enz.,
Hays, 1694. 12°; Richer,
ddmir. de Liollande et de West-Frise, La
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Vie de PAmiral Tromp,

Paris, 1784; Nouv. biogr. gener.; Diet. Biogr.;

Chaufepie; Leven van C. T. in de Levens v. Nederl. mannen en
vrouwen, D. VII, bl. 190-227; van Kampen, Vad. karakterk., D.
II, bl. 422; J. C. de J on ge, Lev. van Evertzen; Dez., Gexch. v.
Neerl. zeewezen, D. Ha, bl. 106, 205, 226, 240, 301, 310 ; D. 116,104,
216, 286, 345, 369; D. Ilia, bl. 218, 269, 414; D. Mb, 10, 55, 72-76,
86-97, 393; D. IVa, bl. 256-273; de Admiraal C. T. te Utrecht in

Utr. Vonsalm., 1846, bl. 15 ; Huwelijk van C. T. en Marg. Raephorst
in Nay. Bijbl., 1854, bl. 16; Tromp, van der Wall in Nay. III, 12;
Bijbl. 1853, bl. 50, 104; P. Scheltema, het gedrag van C. T. in
den zeeslaq van 4 Aug. 1666 verdedigd in 0. en /V., D. II, bl. 165;
Wleugel, General-Admiral Corn. Tromps indbezetninger om den
Danske fi'aades foretagender under hans anfoersel
1676 in Danske
Mag., IV, 1823, bl. 104; Tromp in Engeland, van Tromp in Nov.,
D. III, bl. 193; Jeugd van C. T. in Nay., D. VI, bl. 295; D. VII,
bl. 59 ; Trouwdag van C. T. in Nay., D. II, bl. 343 ; D. III, bl. 340;
13c/b/. 1834, D. XVI, XXX, LXXXV, CXX, 1851, bl. XXI; C. T.
en de Ruyter in Nay., D. VII, bl. 31, 188; Zakuurwerk van C. T. in
.Nay., D. V, bl. 213; D. V1, bl. 25; B. X, bl. 168; (Jeslacht Tromp
in Nay., 1868, bl. 28, 79; Aanteekeningen betreffende het geslacht
Tromp in Rotterd. Geneal, D. I bl. 54 ; J. W. van S ij penste ij n,
De tegenwoordigheid van den admiraal C. T. 6g den moord aan de
gebroeders de Witt, gepleegd
20 Aug. 1672 in Gesch. bijdr., D. II, bl.
95; Chr. v. h. Hist. Gen., D. IV, bl. 168; D. V, bl. 64, 135, 179,
,

274, 424, 433; D. VI, bl. 182; D. VIII, bl. 353, 354, 356, 358; D. X,
bl. 314, 481, 482; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; Kobus
en de Rivecourt; Verwoert; Muller, Cat. v. portr.; Rabus,
Boekz. v. Europa, 1694, bl. 434; Versl. v. la . Fr. Gen., 1862, bl. 9;
Gids 1865 , April, bl. 185; Seeckere consideratien, op het beko-

men van schoone schepen, spoedich revictualeeren, verversinge van den
Matrosen, ten meesten profile van den Lande, en het minste ver(stro)ying
van tijd, 'twelck de Beer Luit.- Adm. Tromp raadzaam heeft gevonden
BEd. Gr. Mog. te voeren (Ao. 16. . 32 bladz. fol.); R h ij nenburgh,
Vreugdeb., bl. 94, 95; Muller, Cat. v. Portr.; Gids 1865, (Aprilnummer); R a bus, Boekz. v. Bur., 1696, bl. 434 ; Verslag v. h. Fr.
Genoots. 1862, bl. 9; S oet, Ged. bl. 260.

TROMP (F. J. WINTER), een Vlissinger, geheel bezield
met den vrijheidsgeest, van het laatst der 18de eeuw, gaf in
1793 een bundeltje, getiteld : Vlissingen in zangen, grootendeels proza, hier en daar met rijmregels doorspekt. Ook gaf
hij een Lierzang bij het afsterven van J. A. Zoutman.
Dordrecht, 1793; Lierzang aan het grootmoedige .Fransche
yolk, bij deszelfs intogt in de vereenigde Nederlanden. Leijden,
1795 ; Elegie ter nagedachtenis van S. van Schaak, waaradder een kort verslag der gebeurtenis.
Tweemaal gedrukt;
Virginie of de herstelde vrijheid ; trsp., niet vertaald. In
den Haage. 1795. kl. 8°.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb. ; Cat. d. Maats. v. Ned. letterk., D. I, bl. 206 ; Kobus en de R i v e c o u rt.
TROMP (HARPERT MARTENSZOON) was in 1688 lid der
regeering van de stad Delft, en had wegens die stad zitting
in het kollegie van gecommitteerde Raden. Hij betoonde zich
niet genegen, prins Wille m III, koning van Engeland, in
diens overtogt naar dat rijk te ondersteuaen.
Zie Wagenser, V. H., D. XX, bl. 426.
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TROMPERT (L. G.) is schrijver van :
Troost der amen beheizende ligte en souvereine remedien
tegen verscheidene ziekten, wonden enz. Hier agter zijn gevoegd : eenige souvereine rentedien voor paarden en hoornbeesten enz. Nieuwe druk, overgezien naar de origineele copy
van den auteur. Rott., 1809. 8°.
Gelukkige genezing van eene zeer gevaarlijke en bedenkelijke ?pond can het onderliff, welke door een stier veroorzaakt werd in N. Kunst- en Letterb. 1 80 O. D. I, IA. 140.
in GeUittreksel uit zijne briefwisseling over de vaccine
neesk. Mag. v. Stzpriaan Luiscius enz. 1801. D. I. St., 1. ht. 97.
Lie Holtrop, p. 362.

TRONCHIN (JOANNES ANTONIUS) te Geneve geboren, was
L. Theol. candidaat toen hij in 1667, in plaats van F r
o is de Pri x, tot buitengewoon hoogleeraar in de Fransche
taal te Franeker werd benoemd. Hij overleed den 1 3den o f
14den Maart 1688.
H ij schreef :
Electa Gallica, hoc est, Idea eius Linguae, cum vocum
prilniqenearum Manipulo, a Exercitationum variarum exemplea. Franeq., 1676. 12°.
Les Nouvelles Decouvertes, gui se sont fuites par les plus
grands hommes de noire szecle. Franek., 1661. 12°.
Zie Vrieraoet, .411-4 Fris., p. 499, 500.
TRONCHIN (THEODOR) of T r o n s c h i n, in 1709 te Geneve
uit eene oud adelijke farnilie geboren, verliet, 19 jaren oud,
deze stad, en ging op uitnoodiging van lord B o 1 i n g b r o k e,
een zijner bloedverwanten, naar Londen, die hem, door zijn
invloed, bij de thesaurie wenschte te plaatsen, maar een bil
van het parlement, waardoor de vreemdelingen van alle bedieningen werden uitgesloten, vernietigde zijn plan. Nu bragt
hem de lord, in gezelschap van Swift, Addison en P op e.
Op rand van den laatste ging hij naar Cambridge, kreeg daar
een werk van B o er haave in handen en ging naar Holland,
om ha aantal toehoorders van dien geleerde te vermeerderen. Hij genoot eenige jaren het onderwijs 'van Boerhaav e,
die hem na verloop van 4 maanden, reeds een deel zijner verrigtingen toevertrouwde en hem tot zijn opvolger verordende.
Gedurende dat Tr o nchi n toebereidsels maakte, ,om naar
Engeland terug te keeren, nam hij hem mede naar Amsterdam, en vertoonde aan een ieder zijn geliefden kweekeling.
• Hij is mijn ander ik, plagt hij te zeggen, men kan mij in
het toekomende raadplegen, zonder uit Amsterdam te pan."
Tronchin huwde aldaar de nicht van den beroewden Ja n
de Wit t, en bragt reeds daar de nieuwe methode in zwang
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om de kinderpokjes in te enten, welke nem altijd gelukte,
doch toen nog zoo nieuw en buitengewoon voorkwam. Na
19 jaar te Amsterdam vertoefd te hebben, gaf hij eindelijk
gehoor aan de herhaalde en dringende uitnoodiging zijner
landslieden, en begaf zich naar Geneve, waar hij hoogleeraar
in de geneeskunde werd. Hij hield openlijke voorlezingen,
ter welker bijwoning ontelbare vreemdelingen, van wijd en
zijd, naar Geneve kwamen. Verscheidene vorsten van Europa
zochten hem, door voordeelige aanbiedingen, tot zich te lokken, doch niets van dat alles was in staat hem te bekooren,
hij moest in zijn vaderland leven of in Frankrijk. In 1755
kwam hij te Parijs om den hertog van Chartres en mademoiselle van Orleans de pokjes in te enten, en de hertog
van Orleans nam hem tot zijn eerste lijfarts aan. Hij overleed den 1 sten December 1781, in den ouderdom van 73
jaren. Zijn portret bestaat.
Zie Biogr. Univ.
TROOST (ANNA), dichteres uit het midden der l8de eeuw.
Men vindt proeven harer poezij in Dichtk. Lauwerbl. D. II,
bl. 91.
Zie Herings, Lijat v. dickers, bl. 81.

TROOST (CoRNELis), beroemd schilder, werd in 1697 te
Amsterdam geboren, ontving het onderwijs van den landschapschilder Arnold Boone n, doch had vooral de vorming van zijn zeldzaam talent aan eigene studie te danken.
Aanzienlijk is het aantal portretten door hem vervaardigd,
zoo als van regenten van gestichten en overlieden van gilden, hoogleeraren (o. a. dat van Boerhaav e) en andere
beroemde mannen. Vooral roemt men het door hem in 1724
geschilderd kapitaal stuk, voorstellende de 5 Inspecteurs van
het Amsterdamsch tollegium medicum,
ten voete uit en een
ander voor de chirurgijns-gildekamer, verbeeldende eene ontleedkundige les op een cadaver.
Volgde hij in diergelijke stukken de natnur als op den
voet, eene meerdere speling gaf hij aan zijn vernuft in het
schilderen en teekenen van huiselijke tafereelen, waarvoor hij
doorgaans lustige onderwerpen verkoos, genomen nit de aardigste kluchten, die ten zijnen tijde in de Arnsterdamschen
schouwburg werden opgevoerd.
Zonder in het overdrevene, in de eigenlijke karikatuur of
charge te vervallen, moist hij op geestige en naïve wijze de
in zijne ordonnantien te pas gebragte personen uitstekend te
karakteriseren. Het costuum was toen stijf, dock niemand

heeft misschien beter dan hij, het sohilderachtige weten aan
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te wenden. Hij werd wel eens de Hollandsche Watteau genoemd. Op de verkooping van Braam ca m p gold een Corps
de garde f 380 en eerie Kraamkamer /750. Zijne crayon
teekeningen, die hij dikwerf met waterverwen diepte, zijn
schier onverbeterlijk fraai.
Het koninglijk kabinet te Hage bezit van hem in dien
trant tien tooneelen uit oude Hollandsche kluchten en nog
vijf andere onder den naam van Nelri bekend. Deze beroemde
teekeningen golden in 1781 op de kunstverkooping van Dr.
J. T a k te Leiden /2030. Onder de kunstnalatenscbap van
Ploos van Amstel waren verschillende teekeningen van
dien meester. Op de verkooping van de V os gold eene met
dekverw geteekende Amsterdamsehe kermisvreugd /200, op
die van J a n van D ij k golden twee teekeningen, verbeeldende de Iluwelijksvoorstelling door den vader van Reinier
Adriaansz aan de ouders vau Saartje lanes. en de Frijaudsi
van Reinier 4driaansz. f530. Hoe_braken, Punt, Tanjd
en anderen hebben een aantal zijner boertige tafereelen in
plaat gebragt.
Van T ro os t bestaan enkele zwartje prentjes, door Kr am m
en Immerzeel vermeld. Op de verkooping van J. v a n
I d s i n g a werd een keurig exemplaar van het prentwerk van
dezen meester voor /190 verkocht. Zijn portret, door hem
zelven geschilderd, vindt men op 's rijks museum te Amsterdam en is door H o u brak en gegraveerd.
Zie van EUnden en van der Willigen; Immerzeel; Kramm;
van Gool; Descamps; Nagler; Kok; Nieuwenhuis; Ver.
woert; Kobus en de Rivecourt; Coll ot d'Escury,Holl. roeni,
D. III, bl. 102; Muller, Cat. v. portr.
.

TROOST (FREDERIK), dichter uit de helft der 18de eeuw.
Van hem bestaat o. a. een Treurklacht over het smertelijk

verlies van zijne doorluchtige Hoogheid Willem Carel Hendrik Frio (1752).
Zie v. d. A a, hV. B. A. C. Woordenb.
TROOST (JACOBA MARIA), geb. v an N i k k e le n, vrou w van
Wilhelm us Tr o o s t, in 1690 te Cassel geboren, legde zich in
haar jeugd, onder leiding van haren vader en Herman van
der Mij n, op het fruit en bloemen schilderen toe, waarin
zij uitmuntend slaagde. Huiselijke zorgen beletten haar de
kunst voort te zetten.
Zie Kramm.
TROOST (JAN HENDRIK) van Groenendoelen,

zoos van
T r o o s t, hield zich eenigen tijd bezig met bet
teekenen van patroonen voor de fabrikanten in zijdeu stollen,
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legde zich vervolgens op bet schilderen en teekenen van
landschappen toe en verkreeg daarin grooten roem. Zijn werk
komt zeldzaam voor. K r a m m vermeldt van hem een aangegenaam bergachtig landschap met een rivier doorsneden,
stoffeerd met een herder en eenig vee, zonachtig en dun gepenseeld en een grijsaard met een bode in de hand.
Zie Kok; Sramm.
TROOST (PIETER) Gz. Van demi bezitten wij:

Aanteekeningen op eene rein om de wereld met het f'regat
1824—
de Maria Reigersberg en de korvet de Pollux in
1 8 26. 2 stukken. m. pl . gr. 8°.
Zie Cat. d. Maats. van Ned. letterk.,

D. I, bl. 16; D. III, bl. 204.

TROOST (SARA), dochter van Co rnelis T r o o s t, in 1731
te Amsterdam e;eboren, bragt het, onder leiding haars vaders, tot een aanzienlijke hoogte in het teekenen. Behalve
de fraaije teekeningen, die zij naar de schilderijen van haren
vader, K. du Jar din, G. Do u en J. Steen maakte, teekende zij ook portretten en in crayon. K r a m m geeft een
lijst harer teekeningen, die tot f 200 golden. Zij vormde verscheidene leerlingen. Haar portret is door haren vader gegraveerd. Zij overleed in 1803 in hare geboorteplaats.
Zie van Eijnden en van der Willigen, Aanhangsel; La
Mierr e, La Peinture, poeme, Amst., 1770. 8 0 ; Immerzeel; Kramm;
Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

TROOST (W.). In Cat. Ploos van Anistel komt van dezen
kunstenaar voor eene teekening, voorstellende Een boomrijk
gestoffeerd landschap, in colearen.
TROOST (WILHELmus), in 1684 te Amsterdam geboren,
werd leerling van den landschapschilder G 1 a u b e r. Acht en
twintig jaren oud, begaf hij zich naar Dusseldorf, voornamelijk one het beroemde schilderij-kabinet van den keurvorst te
zien. Twee jaren hield hij zich daar bezig met het schilderen
van landschappen, en na 's keurvorsten dood, aan verschillende hoven, om aanzienlijke personagien te portretteren. In
Holland wedergekeerd, hield hij zich aldaar tien jaren met
het schilderen van faniilieportretten onledig. Later vestigde
hij zich te Amsterdam, waar hij verscheidene zaalstukken in
den smaak van Glauber schilderde. Ook vervaardigde hij
teekeningen ii, sapverw en 0. I. inkt, die van f 50 tot f 120
golden. Hij huwde Jacoba Maria van Nikkelen, dochter van Johannes van Nikkele n, een verdienstelijk schilder van landschappen.
Zie van Eijnden en van der Willigen; Immerzeel.
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) u verstond wel de behandeling van de waTROOST
terverw." Bonaventura van Overbeek gebruikte dezen
Amsterdammer op zijn reis naar Rome, a tot het afzetten en
colearen der geteekende ruines en andere zeldzaamheden der
oudheid." Hij verdronk te Rome in den Tiber.
Zie J. v. Goo 1, in het leven van B. van Overbeek en Kr amm.
TROOSTWIJK (A. PARTS VAN)

schreef:
A. P. v. T. en J. R. Deiman, Verhand. over de geneeskonstige etectriciteit. Met of b. in Verhandel. v. h. Bat.
Genoots. van Proefonderv. wijsbeg. 1787. D. VIII. bl. 69.
Proeven aancluidende den hoogen graad van gevoeligheid,
welke voorwerpen uit het plantenrijk hebben voor elektrieke
ontladingen in Verhand. v. d. 1 ste El. v. h. Kon. Ned. Inst.
1818. D. IV. bl. 1.
Verlgandeling over het onderscheid tusschen waarneming
en proefneming in N. Scheik. Bibliotheek. 1801. D. III. bl.
101.
Korte schets van de geschiedenis der scheikunde, van Kaaren eersten tijd of aan tot dat zij algemeen als wetenschap
bekend werd in N. dlg. Mag. van wetenschap, kunst en smaak.
1797. D. IV. St. 1. bl, 209.
Ook gaf hij met J. R. D e i m an eerie Verhandeling over
de IfuchAgelijkende vloeistoiren in Verh. d. Holl. Maats. 1787.
bl. 69. Voorlts met denzelfden en Lauwerenburg h, Onderzoek over den oorsprong der lucht bij het doordrijven
van
waterdampen door oloeyende buizen in N. Scheik. Bibl. 1798.
D. I. IA. 89 en Froefneming orntrent de verbetering der lugt
door middel van de groeij der planten in Pad. Mag. 1778.
D. VII. St. 2. bl. 338, 436, 481.
Met Lauwerenburgh en Vrolik; Nader onderzoek
over de verandering van water tot stilaucht. Met eerie alb.
in N. Scheik. Bibl. 1798. D. I. bl. 213, en met M. van
M a r u my Verhandeling over de schadelijke uitdamping in
Verh. van 't Bat. Genoots. d. Proefonderv. wijsbegeerte. 1787 .
D. VIII. bl. 1.
Zie Holtrop, 1. c.
TROOSTWIJK (WO-unit JOANNES VAN), in 1782 uit een
aanzienlijk geslacht te Amsterdam geboren, had reeds in zijn
jeugd lust en geschiktheid voor de teeken- en schiiderkunst.
ontving bet onderrigt van de gebroeders A ndri es s e n,
ditch had meet nog te danken aan zijn eigen onvermoeiden
vlijt en studie naar de ,natuur en oude meesters. Hij hehaalde
premien en eerbewijzen bij de maatschappij Felix Meriti8 door
een landsolyapsteekening en sehilderde portretten, whom van
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behandeling en welgelijkende. Twee teekeningen door v a n
Tr o o s t w ij k met de pen en 0. I. inkt, beide landschappen
met beeldjes en beestjes golden in 1825 en 1833 op de verkoopingen van Molkenboer en Groll van Franckens te i n f 250 en f 210. Hij overleed in 1810. Mr. Jeronino
de Vries heeft zijne verdiensten geschetst in eene redevoering bij de prijsuitdeeling in de stalls teeken'akademie te
Amsterdam.
Zie ook Imraerzeel, Konst en Letterb., 1811, bl. 67, 78.
-

TROSSE (G,) sehreef :
Kragtdadige bekeering. Leiden, 1737. 8°.
Zie Arrenberg, Naaml., bl. 515.
TROTZ (CHRBTIANus HENRICUS), in 1703 to Kolberg in
Pommeren geboren. Na de hoogescholen te Halle en Marburg bezocht te hebben, hoorde hij de lessen van Duker en
Drakenborch, van Eck en Otto te Utrecht en werd er
den 8 8ten Junij 1730 doctor in de regten, na het verdedigen
eener Dissert. de Termino moto. Na aldaar privaat onderwijs
gegeven te hebben, beriep hem de hoogeschool te Franeker
tot hoogleeraar in de regtsgeleerdheid en deed hij aldaar
den 24•ten Junij 1741 zijne intrede met eene Or. de libertate
sentiendi dicendique Ictis propria.
In 1743 werd hij ook
hoogleeraar in het Jus publicum en in December 1754 tot
hoogleeraar in het Jus civile et publicum Foederati Belgii te
Utrecht benoemd. Hij aanvaardde deze taak den 11den Junij
van het volgend jaar met eene Or. de lure foederati Belgii
public°. Den 16den Aug. 1756 werd hem door curatoren ook
het Jus feudale opgedragen. Hij overleed den l7den Junij
1773.
Hij gaf in het licht:
Tractatus Juris de Memoria propagata,
Ultraj., 1734. 8°.
Jacobi Gotittiredi opera Juridica minora cunt Praefatione.
L. B., 1733. lot.
thristfridi Waechtleri opuscula Juridico - Philologica rariora
cum Prue". Traj. ad Ithen., 1733. 8 0.
Berm. Hugo de prima scrtbendi origine. Cui notas, opusea/wiz de scribis, apologiam pro Waechtlero, Praefationern
et indicern adjecit. Ibid. 1738. 8°.
Edmuticti 1t1 erillii in IV libros institutionum Imperialium
Commentatii principales, et earundum Institutionum synopsis
cum Praef. Ibid, 1739. 4°.
Gail. Mayan/ Opera omnia cunt Fraef. Ibid, 1741. fol.
Theses Juris publici ad Leges Foederati Belgii fundantentules. 1745, 1746. 4°.
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,Tus Agrarium 13'oederati Belgii.

Franeq. , 1751,

1752.

11 vol. 4°.
Jus Agrarium Romanum. Ibid, 1753. 4°.
Orationes Inaugurales. Franeq,, 1741. fol. et Ultraj. 1755. 4°.
Orationes Rectorales de immortalitate Legum Instauratoris
Guilielmi 1V. 1752. 4°.
• Oratio Funebris, in memoriam Cl. Dominici Balck, Jurispr.
Professoris. Franeq., 1750. fol.
Sib. Theot. Siccarnae, ad antiquas Frisiorum Leges Liber
cum amplissimis Notts.
Commentarii ad Privilegium magnum Mariae. 4°.
Intreereden over de vrijheit van gevoelen en sprekem der
Rechtsgeleerden eigen. Utrecht, 1745. 4°.
Verklaring van de Grondwetten der vereenigde Nederlanden. Amst. en Harlingen, 1778. 4°.
Zie Vri em o et, Ath. Fris., p. 842 ; Saxe, Onom., T. VI, p. 459;

Anal., p. 734; Hambergeri, Germ. erud., Sect. III, p. 484; ed. pr.

p. 811, ed. sec. p. 812; N. erud. Europa S. IX, p. 193-206, N.
acta erud., 1741, Maio, p. 255-283, 1743,, Jan., P. p. 358-360,
1747, April, p. 206-214; Haubold, Inst. Rom. lit , p. 262; Her in g a, de Audit., p. 70; Bouman Gesch. d. Geld. Hooges., D. II,
bl. 344; Arrenberg, bl. 515.
'

TROUT (JAN) vertaalde de Yerhandeling, van de Kon.
Acad. der Heelkonst uit het Fransch. 's Gray., 1745. 2 dln. 8°.
Zie Abcoude, Tweede Aanh., bl. 158.

TROUWEELST (GUILLAUME) werd te 's Bosch geboren. In
1663 woonde hij te 's Hage en was als beeldhou wer lid der
Haagsche kamer van Pictura ingeschreven.
Zie Kramm.
TROGE of TROYEN (JAN vAN), bevelhebber onder de
Watergeuzen, die het in 1570 de Amsterdammers op de
Zuiderzee zeer moeijelijk maakte.
Zie Wagenaar, V. H., D.
tergeuzen, bl. 50, 845.

VI, bl. 308; v. Groningen,

de Wa-

TROYEN (JAN vAN), etser en graveur, werd omtrent 1610
geboren, graveerde prenten naar Italiaansche werken voor het
Brusselsche Museufr.
Zie Immerzeel; Kramm.

TROYEN (RomBouT VAN), kunstschilder, woonde te Amsterdam tot zijn dood in 1650. Hij schilderde denkbeeldige
bouwvallige paleizen, spelonken en Italiaansche landschappen.
Zie Immerzeel; Kramm.
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TRUER (DIRK), bouwmeester te Amsterdam. Men heeft
van hem een ontwerp tot den bouw eener kerk, met den
titcl : Nieuw dessyn tot een zeer groote, sterke en om te Boren
heel bekwaame coupelkerk enz. gevoeglijk om te plaatsen op
de Botertnarkt (te Amsterdam) ontworpen door order en vertoont zoo van hoot als in Arent tot glorie en roem van de
Heeren enz. Burgemeesters enz. dezer stad Amsterdam, dezelve doende binnen enz. enz. 22 platen. Atlas formaat.
Zie Kramm.
TSEERAERTS (IHER08ME), een Brabantsch edeiman, stalmeester aan 't hof van den prins van Oranje, die een groot
vertrou wen in hem stelde. Hij behoorde tot de verbondene
edelen en werd in 1569 ter uitvoering van een geheimen
last door den prins naar Engeland gezonden. Om trent drie
jaren later beyond hij zich iii Frankrijk, doch begaf zich van
hier, op last van graaf Lode w ij k van Nassau, naar Zeeland, en kreeg, als 's prinsen stadhouder, krijgsbevel der
Walcheren. Te Vlissingen k wam hij eerst, nadat deze stad
zich aan bet Spaansch gebied onttrokken had. Weinige dagen
na zijn komst zocht hij zich meester van Veere te maken, in
welke stad hij, sedert de beeldbreking met geweld tegenging,
maar waardoor hij zich den haat en laster van een woesten
hoop berokkende. Zijn toeleg om den hertog van Medina
Celi in Vlaanderen op te ligten en Brugge te bemagtigen,
liep vruchteloos af, even als zijn herhaalde aanslag op Goes,
welke stad hij in Hooimaand 1572; eerst dacht te verrassen
en naderhand liet opeischen. Beide mislukte en dit had tengevoige, dat men hem, bij zijne eerste terugkomst, ter naauwernood binnen Vlissingen liet komen, en, na den tweeden
mislukten aanslag, volstrektelijk weigerde de poorten van die
stad voor hem te openen, zoodat hij zich genoodzaakt zag
met zijne bijhebbende manechap naar Zoutelande te wken,
op welk dorp het krijgsvolk den landman geen geringen overlast deed. Het ongenoegen, hierdoor, en uithoofde van de
gemelde vergeefsche pogingen, tegen Ts e e r a e r t s verwekt,
verminderde door zijn heldhaftig gedrag tegen de Spanjaards,
die uit Middelburg, onder bevel van F i i i p s van L a n n o y,
beer van Beauv ors, in genoegzaam aantal op hem naar Zoutelande afk wamen. Ts e era er t s door de Vlamingers verdacht
gehouden, of van kleinhartigheid of van verraad, na bedacht
voor de schande van vluchten, vocht met zijn yolk als verwoed en wanhopende. Vijfhonderd Spaanschen werden gedood
of gevangen genomen, ook verbrandden in een schuur, waarin
Zij zich verborged hadden, de overigen namen de vlucht, van
welken eeu deel gezond of gewond te Middelburg k wam,
een deel achtergehaaid en met de koorden, die de Spanjaar-
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den zelve nit Middelburg medegebragt haddeni, onder weg
opgehangen werd. Na deze overwinning keerde T s e er aer t s
naar Vlissingen, en werd, na een vijftiendaagsche onderhandeling, door tusschenkomst der Fransche bevelhebbers, biunen
die stad gelaten. De achting otntrent T s e e r a e r t s was toen
in zoo verre gerezen, dat de Nassauschen hem, als krijrsbevelhebber, een nieuwen aanslag tegen Goes toebetrouwden.
Na eene belegering ,der stad, gedurende negen weken, werd
Tseeraerts gedw ongen haar te verlaten en naar Waleheren
weder te keeren, waar ook zijne poging van Arnemunden,
in den nacht te overvallen, vruchteloos afliep. Het ongunstig
oordeel over zijn gedrag, maakte Tseeraerts zoo ongeduldig, dat hij 't bewind van Walcheren overdroeg aan Jakob
S m it, heer van Baarland, bailluw van Vlissingen. Toen begat hij zich naar Medemblik bij den prins van Oranje, om
zich tegen zijne beschuldigers te verdedigen, en toonde zich,
bereidvaardig, om zijn goeden num of in recht of met den
kling, dat is een tweegevecht, voor te staan. Hij dagvaarde,
in een gedrukt geschrift, alien, die hem achter zijnen rug
lasterden, om het in 's prinsen bijzijn te doen. Doch niemand
kwam te voorschijn, en de prins vond geen zwarigheid, om
rich sedert van hem in den krijgsdienst fe bedienen. Ten
tijde van 't beleg van Haarlem kwam hij in 't your en werd
gewond. Zijn verblijf te Leiden, waarheen hij zich begeven
had, was kort van duur; want, nadat Geertruidenbero. door
's prinsen yolk ingenomen was, werd hij tot bevelhebber
° der
vesting aangesteld. Eerlang vond hij hier zijn graf. Het breken der beelden in de kerk willende beletten, werd hij in
een oploop door het baldadio. krijgsvolk omgebragt, nadat
hij slechts weinige weken het °krijgsbewind van de stad gevoerd had.
Zie J. B. Gramaye in Bruxella, p. 23; Le Carpentier, Hist,
de Cambray, P. III, p. 492, 903; Nobiliaire der P. B., T. 1, p. 118;
Quartiers Gendal, T. I; p. 63, 172; Bor, Ned. Hist., B. V, bl. 208

(290); B. VI, bl 269 (370), 286 (393), 287 (394, 395), 322 (439) 336
(457); Hooft, N. H., B. V, bl. 210; B. VIII, bl. 322, L.e Petit,

Chron., L. X, p. 225, 227 ; Brahe, Tweeds eeuwget. d. Vliss. vrijheid,
Bijl., bl. 16 ; Jaarboek der stad Brugge, D. II, bl. 264, 265 ; W agenaar, V. H., D. VI, bl. 392 ; v an der Spiegel, Satisfactie van
Gaes, bl. 136-142, 147-168; 'sGravezande, Tweede eeuwget. d.
Middelb. vrijheid, bl. 249, 250, 255, 256 ; Te Water, Verb. d. edelen,

D. 1II, bl. 340; D. IV, bl. 454 ; Verwoert; Kobus en de Rivecourt; Groen van Prinsterer, Archives.

TSERCLAES. Zie 'T SERCLAES.
TUEIt (HERBERT), portretschilder, te Nijmegen geboren,
vestigde zich onder K.are I I als portretschilder te Londen.
Na den val van dezen vorst, kwam hij in Holland terug en
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stierf in 1686, waarschijnlijk te Utrecht. In de seal van het
schildarsgild te Landen is een schofme kop van hem aanweezig.
Zie K r am m.

TUIN (J. VAN)
schreef:
Keeten der goddelijke waarheden. Haarl. 1742. 2e dr.
Over de Sesdaagse Scheppinge. Haarl, 1739.
Zie A bc o ud e, Naamr., bl. 367.
TUINMAN, (CARouus), predikant te Middelburg, Weide in
de eerste helft der 18de eeuw, en was godgekerde, dichter
en taalkundige.
Men heeft van hem :
De heillooze gruwelleere der Vrygeesten, ontmaskert en
wederlegt. Met een wederantwoord op den lasterbrief van
den vermomden Theophilus. Middelburg 1714.
De liegende en bedriegende Frygeest, ontmcaskert en. een
Antwoord aan den vermomden Constantius Prudens. Hierbij
i8 gevoegt d. Geuli ►sx, medemaat van B. de Spinoza en der
Vrygeesten. Middelb. 1715.
Het helsche gruwelgeheim der heillooze Vrygeesten, opengelegt door den vermomden Pius Fidelis. Benev. een ant.
woord en aanmerk. over dez. met betoog, dot het alies var.
nieuwde David-juristery is. Nods een Nareden, wcsarin ook
het Leven en Bedrijf van den verleider beschreven wordt enz.
Middelb. 1717. 8°.
LV Predication van den Heydelbergschen Catechisnus.
Amst. 1739. 4°. Amst. 1744. 4°.
Leyden 1725. 4°.
Fakker der Nederduytsche Taal.
Vervolg. Middelb. 1731. 4°.
Nederduytsche Spreekwoorden. Middelb. 1726. 4°. 1728. 4°.
Rymlust. 1729. 4°.
Keurstoffen uyt het boek van job. uytgegeven door Joh.
Esgers. Amst. 1733. 2 dln. 4°. Amst. 1748.
Beginselen van Hemelwerk en Zedezaugen. Leyden 1726. 8°.
en Necnder Gezangen. Amst. 1717, 8°.
Liederen Zions. Amst 1726. 8°.
Sibbolelh. Amst. 1715 8°.
Geestelyke Gezangen met notes. Uytr. 1725. 8°.
Zielsverlustiging of stigtelyke gezangen. Amst. 1716. 8°.
Calvyns Onderrigting. Middelb 1712. 8°.
Proceduren tegen Marcus Booms. 8°.
Keurstoj7en uyt de Heilige Schriften der Propheten, uytgegeven door Joh. Esgers. 4°.
Nederduytsche Poesy. Middelb. 1728. 4°.
Sleutel van de boevetaal der Vrygeesten. 1738. 8°,
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Zie Witsen Geysbeek, B. A. en Wb. D. V. b1.412; Siegenbeck, Gesch. d. N. L., bl. 323 ; A bcoude, Noamr. bl. 367, 368,
Aant. bl. 214, 2e Aant. bl. 150; Arrensberg, Naamr. Cat. d.
v. N. Letterk., (Reg.); Ypey, Gesch. d. Ned. Tale; Verwoert,
Kobus en de Rivecourt.
TULDEN (NICOLAAS VAN), regtsgeleerde, afstammeling nit
een aanzienlijk geslacht, te 's Hertogenbosch, in de eerste
helft der 16e eeuw, studeerde te Leuven in de regtsgeleerdheid en bekleedde een regterlijke post in zijne geboortestad.
Hij schreef :
Loci Communes parium ac similium Juris J. Damhonderi.
annotationibus. Antv. 1601.
Ibid 1617,
Praxis rerum civilium eju8dem Damhonderi.
met belangrijke aanteekeningen.
Commentarium in methodum Juris controversi N. Pigelli.
Hij overleed den Eden Oct. 1609.
,

Zie Valerius Andreas; Foppens; van Gils, Bisdom van

's Bosch, bl. 183.

TULDEN (THEoDoRus VAN), zoon van den vorige, regtsgeleerde te 's Hertogenbosch geboren, studeerde te Leuven,
onder E. Puteanus in de letteren, logica, physica en regtsgeleerdheid, en vestigde zich als advocaat in zijne geboortestad. Later werd hij hoogleeraar in het burgerlijk regt te
Leuven, raadsheer in den Hoogen Raad te Mechelen, doch was
geen vier maanden in deze betrekking; hij overleed den 19den
November 1645.
Behalve Dissertationes Socraticae, lib. II. Lov. 1620, gaf
hij verschillende regtsgeleerde werken nit, o. a.
De Principiis Jurisprudentiae. Lov. 1621.
CoDe Causis ac Remediis Corruptorum Judiciorum.
lon 1624.
Commentarium act inslit. Juris civilis, lib. IV, Lov. 1633.
Commentarium ad JUstineaneum, ib. 1635.
De sui cognitione Libr. I.
Zijne Opera Omnia zagen te Leuven in 1701 en 1802 het
licht.
Hij huwde Catharina, Clara van Greverbroeck,
bij welke hij 3 zonen naliet, waarvan zijn . zoon Johannes
Florentins hem opvolgde als raadsheer in den Hoogen Raad
te Mechelen en daarna pensionaris werd aan het hof te Medina.
,

Zie Valerius Andreas; Foppens; van Oils,
TULDEN of THULDEN (THEODORUS VAN), in 1607 te

's Hertogenbosch geboren, waar een leerling van 11 uben s,
dien hij bij het zamenstellen zijner groote stukken behulpzaana was. Hij schilderde op verdienstelijke wijze boeren-
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gezelSchappen, kermissen, bruiloften en vooral altaar- eh ah ,
derstuknva eglrijn.Stwk,Nep
anderen hadden nu en dan de hull) van zijn geestig penseel,
om de stoffaadje in hunne kerken en andere voorstellingen te
brengen. Hij hield zich eenigen tied te Parts op, waar hij
24 schilderstukken in de kerk der Mathurins vervaardigde,
benevens voorstellingen uit het leven van den stichter, die
door hem geetst zijn. Hij vestigde zich te Anttverpen, vertrok vandaar naar 's Hertogenbosch en vandaar wederotn naar
Waarschijnlijk verliet hij die stad wederom, om
te 's Hertogenbosch zijne dagen in den boezem zijner familie
te eindigen. Zijn sterfjaar is onbekend, (loch hij leefde nog
in 1679. Hij vervaardigde omtrent dien tijd in de groote
marmerzaal te Potsdam twee ainneheeldige voorstellingen, een
1657, en de ander op
op de geboorte van den Kroonprins,
den vrede te Nijmegen. In de Oranjezaal op het Huis te
Bosch, nabij 'sGravenhage, heeft men van dezen meester eene
Sinederij van Vulkaan met levensgroote heelden, heerlijk van
kracht en kleur. Een der zalen van het stadhuis te 's Bosch
is versierd met twee groote uitvoerig behandelde meesterlijk
geschilderde historiestukken. In het Museum te Brussel vindt
men van hem eene Dronkemanspartij op eene dorpskermis
en Christus aan den geeselpaal, te Antwerpen eene voorstelling van Moordenaars, die een tnonnik vergif ingeven en
het portret van den Bernardijner monnik van Tulden.
Hij huwde Maria van B al e n, dochter van den vermaarden schilder H e u dr i k van Ba 1 en, den Oude.

-

Zie Houbraken; Immerzeel; Kramm.

TULLEKEN (ARENT), meermalen burgemeester van Arnhem, - sedert 1580 lid der rekenkarner van Gelderland, curator
der akademie te Harderwijk. Hij was in 1606 overleden.
Zie van Hasselt, Onuitgeg. stukken, D. I, bl. 263; B o u m an,
Gesch. d. Geld. Hooges., D. I, bl. 29; D. II, bl. 641.

TULLEKEN (Mr. DANIEL), beer van Melis- en Marienkerke, burgemeester van Middelburg, gedeputeerde van Zeeland bij H. Moa., sehonk in 1779 een gift van f1000 tot
aankoop van boeken aan de universiteit te Harderwijk.
Zie Bourn a n, D. II, bl. 374.

TULLEKEN (Ono) is schlijver eener Comment. ad Diploma Reinaldi 1, Nassavii cognom. Bellicosi, inclyti Gelriae
comitis VIII, de Insula et Monte Del cet. (then Weerdt Godts).
Zwollae, 1774. 4°.
Zie Cat. d. M. v. N. L., D. II, bl.
16
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TULLIUS of TIELLIUS (M.), kunstsehilder, bloeide in tie
tweede helft der 17de eeuw. Kr am m vermeidt van 'hem 404
lierman en een liedjeszanger en een zittende man cop Jam
leuningstoel. 1683. •
Zie Kramm.

TULP (G.) schreef:
Dat de reden geen beginsel van het geloof is.
Godgeleerde en wijsgeerige keurstoffen. Amst., 1708. 8 °.
Zie Abconde, Naamr., bl. 366; Aanh., bl. 214.

TULP (JAN PIETERSZ.), dichter, bloeide te Amsterdam in
de tweede helft der 17de eeuw. Van hem is de
Trompet des Oorloghs geblasen ter eere van S. H. Prins
Willem H1 en zijne officiers over de oorlogsfeiten van 1673,
74 en 75. Amsterd., 1675, met houtsnee-figuren, langw. 8°.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. W.
TULP (NicoLAAs), vermaard geneesheer, den Udell October
1593 te Amsterdam, waar zijn vader grossier was, geboren,
studeerde te Leiden tot Med. Dr. en oefende de geneeskunde
in zijn geboortestad, waar hij ook vele jaren achtereen boven
ite kleine Vleeschhal in de Nes les gegeven .heeft over de ontleedkunde, gelijk zulks voor hem door twee burgemeesters,
Maarten Jansz. Coster en Sebast. Egbertszoon was
geschied, hetwelk hij eerst sedert hij in 1654 burgemeester
werd, naliet. Hij heeft deze waardigheid viermaal bekleed,
ook was hij, sedert 1622, 52 maal raad en 4 maal schepen.
Hij verscheen verscheidene malen ie 's Hage ter dagvaard
en had vijfmaal zitting in de gecommitteerde raden. Hij
huwde 1. Eva Egberta van der Voegh,' 2. Margriet
de Vlaming van Oudshoorn, en liet bij de eerste een
. 00n The o d orus T trip, meetterknaap van -H011anA,'bewindhebber der 0. 1. 'Maatschappii. Eene dochter uit het
laatste huwelijk was getrouwd met Jan Si x, Heer van Vromade. Hij overleed den 12aen September 1674. Professor
lzo g en hield eene lijkrede op hem.
Hij was een hoogst verdieristelijk burgervader voor de
groote koopstad, maar een nog veel beter geneesheer en wetenschappelijk gevormd onderzoeker der natuur. Volgens bet
gevoelen van Prof. Ba k k e r zou men T u 1 p moeten houden
voor den ontdekker der chijlvaten in het menschelijk !ligchaam,
daar toch Arelli deze organen slechts bij .honden had aangetoond.
Dit gevoelen van Bakker schijnt gegrond te zijn op de
woorden van F o r s t e n': • N. Tulpins vasa lactea primus
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iorsatc cJ;aptid -iriostra.tes n Inman° Icottiore'
'I 688.
is ,zielter flat T u:143 in den winter
de me'lLvaten in het:van eetien gehang,enen
741044.
eerste ontjekker :wac tln
,diger aantogncle ; maar dat
dezen, blijkt nog niet. I)at de door Tulp zeer goed besebrevene Valvula coli ook dikwijls genoemd wordt de 17:4040
Tulpii is bekend. Uit de opdragt zijner Geneeskundige . waar.
nemingen aan zijnen zoon Pieter, blijkt o, a. hoezeer ooze
Tulp doordrongen was van bet hooge gewigt en de noodza,kelijkheid der pathologische anatomie. 1 n in zijne waarnemingen zelve vindt ,men .dan ook genoeg bewijzen daarvan,
even als over hot algemeen zeer merkwaardige opmerkingen.
T u 1.p maakte gich ook in vele andere opzigten verdienstelijk.
Hij belderde b, v, de geschiedenis van den fabelachtigen
Eenhoorn op, door een' Nurwal te beschrijven, wiens bovenikaak met een negenvoetigen tand voorzien in 1648 te Amsterdam was aangevoerd. Eveneens verspreidde :hij een :hider
`Licht over den Satyrus der Ourlen, door een Oran-Oetan tie
beschrijven, die aan Frederik Hendrik uit Engeland was
•ten geschenke gezonden. Bekend is de uitmuntende schilderij
van' onzen Rembrand t, waarop Tulp als leeraar der anatomrie te midden zijner leerlingen is Tafgebeeld ook de plaat
daarvan is genoeg bekend. Wage n a a r besthrijft den maaltiid
.door burgemeester T u 1 p, ,den 2 8 8ten Jan. 1672, toen hij '40
'jaren rand geweest was, aan burgemeesteren gegeven.
- Hij gd in het licht :
Amst., 1641,. 8°. —
Observationum medicarum Libri tres.
Ed. nova libro quarto auctior et multis in locis ernendaticir.
hid, 1652. 8°. -- Cum brevi auctoris vitae narratione. L.
B., 1716. - 8°. — Cum or. funeb. L. Wolzogeni cum duobus
Etegiis, celeb. P. Francii in decessum authoris, ed. VI. Amst.,
1739.
Ook in bet Hollandsch.
De drie boecken der Medicijnsche aenmerckingen. Met p1.
Amst., .1600. 8°. — Geneesk. waarneniingen naar den dden
druck uit het Lat. Is bikevoegt de lykoratie van ,Lud. Wolzogen op den autheur. Leijd., 1740. 8 0.
Zie S axe, Onom., T. IV, p..474; Anal., p. 603; L. H. van B oda° v e
Diss. hist. med. de N. Tulpzo, Anatomes p•acticae strenuo cultore, L
B. 1846'; Cat. Bib!. Bundy., 'T. I, V. II, p. 1662; A. Haller, Bibl
Anatom., T. I, L. VI, ,§ CCCLXXX, p. 40S, 409; Forsten, Or
acad. de Recta v. merit., p. 30; Cat. a Roy., T. IV, p. 178,7; Beverwijek, 'Schat der gez, en ongez.; Sdhotel, Leven van Beverwijek ;
Idensee, Oude en middelgesch, van de ,geDez., 'Meats.
neesk., bl. 395, 402, 410, -411, 414, 419, 450,'5,65 ; A. L. v. d. ,Voort,
Leven van Tulp; Tb ij sen, Yoorlez. over Tulp, in .van Kampen's
Magazijn, D. III, :1;1 391-450; van Kampen, Pekn. geschied. der
lett. en wetens. in Nederl., D. bl. 59';'Banga, Cies& d. ,genee'dc.;
Beschrifr. v. Amst., b12. 653, 865;
Brardt,
'Commenn,

16.*
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DagunIser, 131. .527, 462; W it'g en aa r, Amsterd., D. IV, 1A. 845; D. V
.b1. 206, 220; D. VI, bl. 341, 842; D. VIII, bl. 684, 694 ; Dez., V.
G., D. XII, bl. 104; van Loo n, Histo7iep., D. III, bl. 69, 70; Sc h e 1tema, Stczatk. Nedert.;` Boekz. 1717, D. I, bl. 465 ; Febr. 1740,
157; Hoogstraten; Kok; Nieuwenhuis; V erwoert; Kobus
en de Rivecourt; Muller, Cat. v. port r.; Paquot, Mem., T. I,
p. 56; Samson, Hist. de Guilt. III, T. II, p. 259: Soet Gedieht
bl. 193.

TUNING1US (GERARD) of van Tuni n g e n werd in 1566
te Leiden geboren, leerde in zijn jeugd alda,ar de Fransche
en Spaansche taal en werd vervolgens te Enkhuizen klerk
bij een procureur of advokaat. Toen hij 17 jaren oud was,
vertrok hij met een koopvaardijschip naar Lissabon, om zich
op den handel toe te leggen ; maar onderweg overviel hem
een storm, en keerde hij naar Holland terug, waar hij zijn
plan van, koopwan wederoin vaarwel zeide en zich aan de
studie der regten wijdde. Te Leiden leerde hij in der tijd van
vier jaren het latijn en grieksch en; onder Rudolph S n el1 i u s, de wiskunde, voorts de regtsgeleerdheid onder Hugo
Donellus en werd in 1578 doctor in die wetenschap. Hij
vestigde zich als advokaat te 's Hage, dock werd twee jaren
later, op. woorspraak van J a nus Douza en Justus Li ps i u s, hoogleeraar te Leiden. Toen hij in 1610 de vacantie
deels te Antwerpen, deels, te Bruss'el doorbragt, overleed hij
in de laatstgemelde stad den 19den Augustus van dat jaar,
in den" ouderdom van 44 jaren, en Werd in de St. Catharinakerk begraven, waar men zijn grafschrift leest.
l u n i n g i u s was ongehuwd, van een opgeruimden geest,
bevriend met Donsa, Grotius, Melander, lieurnius,
Gerard' en Reg rterus de Bondt, Heinsius, Baudius,
Scriverius, Scaliger enz.
Hij schieef:
Apopthegmata Graeca, Latina, Italica, Gallica, Hispanica,
collata a Gerardo Tuningib Leidensi J. C. (Leyde) Ex of.
Plastiniand Raphelengu. 1 60 9. ki. 12'.
, Commentaries in libro quatuor Astitutionum Juris civilis.
L. B. 1618. door V in niu s .uitgegeven.
Hij liet in MS. na:
Commentarius ad quatuor Digestorum libros.
Commentarius ad tit. de verborum segnificationibus.
Commentaries ad Mulls .de Regulis furls.
Zie Saxe, Onom., P. IV, p. 43; Anal., p 569; Freheri, Theatr.,
P. II, p. 985; Alma, Acad. .Bat.; Meursii, Ath. Bat., p. 279-281;
Sweertii, Ath. lielg., p. 286, 287; Boxhornii. Theatr. Holt., p.
212, 213; Val. Andreas, Bibl. Betg., p. 284, 285. Foppens, Bibl.
Berg., T. I, p 362; Paquot, ..416n. T. II, p. 64, '65; Baudii, Ep.
80 Cent. II; D.
i
Poem.;
J. Rutgersii, Poem.;
Crenii, Anmadv. Phil., P.
p. 36, 37; Cat. Bibt. Bunay., T. I,
V. II, p. 1662; Siegen beek, Gesch. d. L. H. (Reg.) Schotel,
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Briev. v. M. v. R.; Kok; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt. Collet d'Eseury. Boll. room. D. A. IV. (1)
bl. 105, 175.

TURCK. Zie TOROK.
TURCK (P. LE) van Vlissingen, onderscheidde zich in 1781
en 1782 als kaperkapitein. Hij legde een buitengewonen
moed aan den dag in de gevechten door hem met de Engelsche papers geleverd, tot dat hij in den zomer 1782,
door een Engelsch fregat overmand, grevangen genomen en
naar Engeland overgebragt werd. Na van zijne wonden hersteld te zijn, wist hij het te ontvluchten, en kwam behouden
te Vlissingen aan.
Zie Verwoert.
TURCQ (J. N.), dichter, tijdgenoot en vriend van L. Sche rm e r. Van hem bestaat een Troostreden en twee Grafschriften op den dood van den Iaatste.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Wb.
TURCQ (Dr. PASCHASIUS), eerste burgemeester van Bergenop-Zoom , gedurende he beleg van die stad door Spin o 1 a
in 1622, dat vier maanden duurde, tien duizend man kostte
en vruchteloos afliep. Hij heeft krachtig - medegewerkt tot
bescherming dier stad en is herhaalde malen gebroikt in•coinmissien en bezendingen, zoo naar den prins en de stateu•generaal, als naar de officieren, uitmakende den krijgsraad en
naar elders.
Zie Boekzaal 1738, bl. 725; Tegenw. staat van alle volkeren, D. II,
bl. 160; Beschrijv. v. Bergen-op-Zoom,

bl. 103, 276, 337.

Middelb., 162 3; Nay., D. VII,

TURFIUS' (M.) is schrijver van:

Vermakeleik Reispraetje, voorgevallen in de trekschuit van
Hage tot Utrecht, waarin de werkjes van So. 1i2sz, als mede
van N. L. en M. V. beoordeeld en over h ..Itegenwoordig
teidsgewigt gehandeld wordt. Nijah, 1779. 8°.
Zie Cat. d. M. v. N. L., D. I, bl. 5.
'8

TURK (C. S.) is schrijver van:
.Aanmerkingen op de waarnemingen van Ly.lama, betreffende de inenting der koepokken in Alg. Irmst- en Letter—
bode. D. I, hl. .Z74.
Zie Holtrop, bl. 363.

TURK (J. P.), dichter.

In 1728 verschenen zijne Geeste-

lijke gedichten.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Wb.
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TURK (SANDER) ontweldigde, den 27 8ten April 1588; de
vesting Grave, bij verrissing aan de Spanjaarden en Dam
iwa
m
Naar, in naam van den prins van Oranje, in bezit.
daartoe met een schuit, waarin zijne mansOhappet verborgen
waren, voor de stad. Op de tijding daarvan te Brussel aangebracht, trok eene sterke, bezetting vandaar, zoodat Turk
gonoodzaakt was met de zijnen de vesting te verlaten.
Zie Verwoert.
TURNER (W.) schreef:
Lijkpredikatie over den dood van koningh Willem III.

4°.

Zie Abcoude, Aanh., bl. 214.

TURMAN (W. NicoLetEs), een gansch onbekend kanstenaar, vervaardigde de teekening van eene zeer groote door
B. Kili a n in plano formaat gegraveerde plaat, voorstellende
is waarschijnlijk- nit
de stad Godts op een berg gelegen. Zij
het laatst der 16de eeuw.
Zie Kramm.

TURNBUL DE MIKKER (W. P.), dichter uit het laatst
der 18de eeuw, bekend door zijne Gezangen. 's Gravenhage,
1789. Mengelpoezye. Ald. 1790. Feestzangen. Ald. 1791.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Wb.
TURR (FREDERIK EVERARD) gal in 1810 te Amsterdam in
het licht eene vertaling der twee zangen van Home rus
met aanteekeningen : de overige zijn nimmer verschenen. Hij
werd in 1811- doer de hoogeschool te Harderwijk honoris
causa tot doctor in de regten bevorderd. Hij maalte zicli ,

zoindestalrkuigwedbn.
Zie Boumau, Gesch. d. Geld. llooges., D. II, bl. 572.

TUSSENBROEK (DAviD), een kunstenaar, die zich met
het seven van ouderwijs bezig hield. Se bastiaa if Post
was zijn Hij bloeide in bet laatst der 18" eeuw.
Zie Kramm.
TUYL (GODERD WILLEM VAN) van Seroaskerke, beer
van ,Weiland, in 164-S te , Utrecht geboren, was de zoon van!
Johan en Anna Walburg van Reede van Amerong en. Reeds in zijne kindschheid verloor hij zijn vader en
werd door zijn moederlijke bloedverwanten opgevoed. Hij
steed spoedig, tot de aanzienlijkste atiAten en was in 1d72
lid der cotumissie, om met den overwinnenden kotting van
Frankrijk tot verdrag te handelen. In 1674r erd bij de
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verandering der regeering van alle ambten veriaten, en bleef
beiten bewind tot aan het overlijden van Willem III. Na
diens overlijden kwam hij op nieuw in bestuur, werd tot
gewoon afgevaardigde der vergadering .der staten-generaal
verkozen en een zeer voornaam regent zoo voor het gewest
Utrecht in het bijzonder als voor den st aat in het algemeen.
Hij huwde 1. Eleonora Constantia van der Meijden,
vrouw van Papecop, 2. Dorothea Pesser en stierf in
1709 kinderloos.
Zie Wagenaar, V. II., D. , bl. ; Scheltema, Staatk. Nederl.;
Kobus en de Rivecourt; Verwoert.

TUYL (HENDRIK VAN) van Sero oskerk e, beer van Staevenisse en Rijnhuizen, zoon van Ph iliber t, die volgt, werd,
na verschillende eerambten bekleed te hebben, in 1625 lid
van den raad van state, toen aan Zeeland de vervulling van
de tweede plaats in dies raad werd toegestaan. Drie jaren
te voren was bij met Francoys van Aerssen, Dirk Bas
en Noël de Caron lid geweest van de plechtige ambassade
naar Engeiand, zoo om de gewezene geschillen over de 0.
Indisehe zaken weg te nemen, als om den koning te meer
voor de belangen van den staat te winnen.
Hij huwde Jacoba Oem van Wijngaerden, zuster
van den heer van Berkhuizen en overleed 26 Mei 1627.
Zie Aitserna, Saken van &act, en Oorlog, D. I, bl. 190;
Scheltema, Staatk. Nederl.; Kobus en de Rivecourt; Verwoert.

TUYL (JERommus vAN) v an Se r o o s k e r k e, ridder, heer
van Serooskerke enz., burggraaf van Zeeland, in 1510 te
Vlissingen geboren, zoon van Jacob en Jacqueline van
de r Eiji] d e, was reeds in 1534 raad en rentmeester-generaal beoosten Schelde, en bleef zuiks tot 1564, toen zijn
schoonzoon Bruyninck van W ij ngaerden hem opvolgde.
Dat hij luitenant-admiraal van Zeeland en gouverneur van
Bergen-op—Zoom geweest is, is aan latere historiekenners niet
gebleken.
Zeker is het echter dat hij een reeks van jaren het hoofdbeleid van 's lands zaken, beoosten Schelde, uitoefende, zoo
als zijn zoon Phileber t, die van bewesteii Schelde, dat hij
den roomschen godsdienst en den koning getrouw bleef. Hij
overleed den 20sten Mei 1571.
Hij huwde Elisabeth Leonora Micault. In 1578
werd er een gedenkpenning op hem geslagen, die bij v a n
Loon beschreven wordt.
Zie La Rue, Gel. Zed., IA. 265; Scheltema, Staatk. Zeeland;
vaai Loon, kiistortop., D. I, bl. 210, 211.
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TUYL (Mr. IAN MAXIMILIA.AN), gouvernenr van NoordHolland, staatsraad in buitengewonen dienst, overleden 27
November 1828, was sedert 1828 lid der Maatschappij van
Nederl. letterkunde.
Zie Handelsbl. 1844, bl. 13.
TUYL (PHILEBERT) van S e r o o s k e r k e, beer van Serooskerke, Popkensburg enz., burggraaf van Zeeland, zoon
van H e n d r i k v an T u y I, in 1562 schepem van Middelburg,
vervolgens rand en rentmeester, bewesten Schelde, een man van
groot gezag, ijverig koningsgezinde, behartigde, schoon uit Zee-.
land gevlucht, getrouw de belangen van zijn meester. In 1572
zorgde hij als gouverneur van Bergen—op-Zoom voor de veiligheid der Spaansche soldaten te Vlissingen, beschreef de
staten van Zeeland te Brussel en was de hoofdbeleider van
den overtogt van Mondragon op Duiveland.
Hij overleed In 1579 te Antwerpen. Zijne weduwe Cat harina Sandelijn van Heerenthout begaf zich naar Zeeland terug, waar zijn zonen in de aanzienlijkste eerambten
werden geplaatst.

Zie Smallegange, Chr. v. Zed., bl. 693, 694 ; v. d. Spiegel,
Satisfaetie van Goes, bl. 96, 97; Scheltema, Staatic. Nederl.
TUYL (PIETER) V an S e ro o s k e rk e, ridder, beer van
Serooskerke en Welland, zoon van Hugo en Ca t ha r in a
van Ravenscho t, in 1530 geboren, werd in 1576 rentmeester-generaal van Zeeland, beoosten Schelde, en kort daarna, wegens Karel de Stout e, afgezonden tot koning Ed uard I.
Hij was een man van grooten invloed en gezag 1 ), en huwde
1. Cornelia van Haamstede, 2. Hadewiir, van Maalsted e.

Zie Smallegange, bl. 693; Scheltema, Staatk. Ned.

TUYLL Mlle J. A. E. VAN) van Serooskerke van
uyle n, later beroemd geworden als Mad. de Char ri ere,
door hare Lettres Ne"/chdteloises (1784) en door Caliste,
ou Lettres derites de Lausanne (1786) en andere romans en
verhalen, door welke d€ze, oorspronkelijk Utrechtsche dame,
een meek bares invloed heeft uitgeoefend op dien tak der
Fransche litteratnur, die tie Roman intime heet.
Zie, Sainte B e u v e, Portraits de Femmes, p. 395 ; ten Brink,

rZ

Levenss. v. v. Goens, bl. 43, 44.

TUYLL (W. vAN) leefde in aen aanvang dezer eeuw, waarI) De beide rentmeesters hadden destijds elk in zijn kwartier het
voornaam beleid van zaken, en oefende tevens de hooge jurisdictie,
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schijnlijk te Utrecht. Hij legde zich toe op het etsen. Kramm
vermeldt van hem een luchtig geetst prentje, voorstellende een
ruiterstandbeeld.
Zie Kramm.
TWENT (Jkhr. A. C.) trad den 28 8ten Maart 1784, als
dertienjarige knaap in 's lands zeedienst. Hij werd dadelijk
op een fregat geplaatst, en bract het volgende tiental jaren,
bijna zonder verpoozing, aan boord door, of in 's rijks Overzeesche Bezittingen, die hij achtereenvolgend bijna alle bezocht. Het oorlogschip zelf was destijds, ook voor jongelingen uit aanzienlijke geslachten, waartoe Tw en t behoorde,
de school voor den aanstaanden zeeofficier. Inzonderheid schijrit
hij voor zijne opleiding veel verpligt te zijn geweest aa,n den
,kundigen kapitein J. 0. V a i l l an t, met wien hij, na in
1788 reeds tot luitenant opgeklommen te zijn, tot 1793 in
Oost-Indie bleef. Den 20sten Mei 1794 diende hij als eerste
officier op het fregat de Waakzaamheid, kapitein van Ha me 1
bij den merkwaardigen strijd, vvaarin dit fregat zich, zoo
langmoedig tegen twee grootere Fransche oorlogschepen
verdedigde, tot dat het rijke konvooi koopvaarders, hetwelk
de onzen beschermen moest, zich had kunnen redden. Eene
harde krijgsgevangenschap in Frankrijk,, tijdens het schrikbewind, was ook voor Twent het loon dezer zelfopoffering.
Wel gelukte het hem in Julij 1795 naar het vaderland terug
te keeren, maar daar hij tot die zeelieden behoorde, voor wie
het denkbeeld, om Nederland zonder Oranje te dienen, ondragelijk was, zag hij zich tot eene vrijwiliige ballingschap
genoodzaakt. Sedert voerde hij op een der oorlogschepen
bevel, waarop het gezag van Willem V als admiraal—generaal steeds werd erkend, en verliet den stadhouder niet, dan
nadat deze in 1802 de hem overgeblevene getrouwen van
hunnen eed had ontslagen, en de oude Hollandsche vlag ook
op het schip van den kapitein-luitenant TW e n t was nedergehaald. Op daartoe bekomen aanzoek ging hij nu, even als
andere Hollandsche zeeofficieren, in Russischen zeedienst over,
in welken dienst bij, als komnaandant op een liuieschip, vooral
bij de verovering van Anapa, in de Zwarte Zee, roemrijke
feiten volvoerde. Toen echter in het najaar van 1808 .Rusland ontrouw werd aan de tot nu toe gevolgde staatkunde,
door aan Engeland den oorlog te verklaren, verliet hij den
vreeniden dienst, en keerde naar Holland terug, waar koning
Lode w ij k dadelijk zijne verdiensten erkende, hem tot lid
en secretaris van den raad van Marine, onder het voorzitterschap van van Kin s b e r ge n, benoemde en later het bevelhebberschap over groote afdeelingen der flottille op de Zuider
Zee en Zeeuwsche stroomen opdroeg. Even als alle vadex-
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!finders van zijnen stempel, begroette hij de omwenteling van
1813 met geestdrift. Hij was het, die in de hagchelijke
Novemberdagen van dat jaar, door van H o g e n d o r p daartoe gemagtigd, van Scheveningen in zee stak, om de kruisende Engelsche vloot op te zoeken, en als in zegepraal met
een detachenient Britsche mariniers alhier terugkeerde.
Sedert werd hij door koning Willem I aan het hoofd
van het bestuur van het loodswezen geplaatst, welke betrekking hij tot het einde van 1845 met voorbeeldeloozen ijver
en naauwgezetheid vervulde. Het behoorde tot zijne aangenaamste herinneringen, dat hij den grondslag had gelegd tot
het fonds van het loodswezen, waarin, onder zijn beheer, al
lengs een kapitaal van ettelijke millioenen werd bijeengebragt. De eerste gewapende zeestoomsehepen van onze marine zijn onder zijne leiding gebouwd en in dienst gesteld.
Het kommandeurskruis der orde van den Nederlandschen
Leeuw en bet ridderkruis met de ster der orde van de Eikenkroou strekken ten bewijze van den prijs, dien ook W i 1 1 e m II op zijne werkzaamheid en kunde stelde. Zijne zes
laatste levensjaren bragt hij in welverdiende rust door. Zijn
hoofd bleef helder tot het laatste oogenblik, en zijne belangstelling in 's lands zeewezen was, toen hij voor weinige dagen den geest gaf, nog even sterk, als toen hij. vol van
herinneringen aan den roemrijken zeesiag op Doggersbank,
als knaap zijn leven aan 's lands dienst wijdde.
Men heeft van hem :
Zeemans Woordenboek, of verzanzeling der meat gebruiklyke Liollandsche Zeekonstzvoorden, in het Fransch en Engelsch overgebragt. Ainst. 1813. 8°.
Hij overleed den 3den Jan. 1862, in den onderdom van
80 jaren.
Zie Nieuwe Amst. Cour. 8 Jan. 1852.

TWENT (A. P.) schreef:
Bedenkingen en Aanmerkingen over de Waterstaat van
's Gravenh.
Rhynland, en over eene uitwatering te Catwijk.
1802. 8°.
Zie Cat. v. Maatsch. v. Nederl. Letterk.

D. U, bl. 120.

TWENT (Mr. H ENDRIK) was ontvanger ter ordinans-verponding, oud-burgemeester en raad van Leiden, benoemd 1
Maart 1771. Hij was voorzitter der maatschappij van Nederl.
Letterkunde, 1774-1779, en overleed den 1 9den December 17 88.
Zie. Hand. d. Maatsch.

Nederl. Letterk. 1789, bl. 1.
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TWISCH (PIETER IANszo0/4), ill 1566 te Hoorn geboren,
leeraar bij de Friesehe Doopsgezinden aldaar, overl ieed in
1636: Hij was zees - onverdraagzaam en werkte , elke vereen*.
ging der Doopsgezinden, di in zoo- veel rigtingert verdeelif
waren, met- ernstigen ijv'er tegen. Zijne godgeleerde geschriften zijn, dan ook meest van polemischen aard en hebben
lrunne waarde in den loop des tijds verloren. Het is niet
onwaarschijnlijk drat hij een der oprigters van de Friesche
societeit ire Noord-Holland was. Meer dan door zijn godsdienstigen, arheid heeft hij zich door zijne geschiedkundige
werien bij de nakomelingschap bekend gemaakt. Hij had de
hand aa-n. bet, Nieuwe Martelaars boek, Hoorn 1626, ten minste
doorgaans wend hem de voorrede van dit werk toegesehreven;
ook is hij de schrijver van de Chronyck van den ondergang
der tyrannen, ofte ijaerlijksche geschiedenissen in wereldlijeke
ende kerkelijcke saecken van Christi geboorte of tot desen
tijd toe; wesende een Tijdt-thresoir, Woordenboek en Jaarrekening van de voornaemste geschiedenissen des gantschen
aardbodeMs... Mei groote moeite ende vlyt uyt veel lofwaardige schrijvers tot dienst van een yegelijck te &amen, gedra ,yen, door P. J. Twisch tot Hoorn, anno 1619 en 1620.
2 dln.. in 4'.
Dit- werk; ofschoon verre van regelmatig en ordelijk, bevat
niet alleen een aantal wetenswaardige bijzonderheden, maar
is ook een blijk van de uitgebreide kennis des schrijvers, van
zijn bezadigd oordeel, van zijn zucht naar onpartijdigheid en
van zijn vrees voor elke soort van geestelijk despotismus.
Het komt hoogst zeldzaam voor en inishaagde den hervormden
in hooge mate.
T w i sc h was VOGT zijn tijd een geleerd man, die tevens
onvermoeid, vooral op het gebied der geschiedenis, werkzaam was.
De breede lijst zijner geschriften vindt men bij La tijn,
Geschieddnis der Iliennonieten. 1). II, bl.. 516, 2e dr.
Zie de Wind t, Bibliotheek van Nederl. Geschiedschr. bl. 337 very.;
B1 aup o t ten Kate, Gesch. d. Docpsgez ,:> in Boll., D. 1, bl. 261, 284.
-

TWIST (ALBERTUS JACOB DUYMAEIS VAN), geboren te Puttershoek den 3den Jan • 1775, nit Johannes Du y m a e r v.
T w i s t, destijds preclikant aldaar, en Anna La mbarta
G r a a d t. Hij genoot zijne eerste opleiding van zijnen vader,
en ging uit het ouderlijke huis in 1791 naar de Hoogesehool
te Leiden, waar hij tot Jur. Utr. doctor bevorderd werd, na
openhare verdediging van zijne a dtssertatio de mulieris in
repetenda dote privilegio, ejusque usu in foro Hollandiee ,
op den 30sten November 1796. Hij vestigde zich daarop als
advocaat te 's Gravenhage, doch werd reeds den 29sten Dec.
1796 benoemd tot gewoon hoogleeraar in de regttn aaa- het.
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Athenaeum te Deventer. Hij aanvaardde er zijne betrekking
den 13den April 1797 met eene inwijdingsrede De juris Romani addimendi utilitate ac necessitate surrama, etiam compoeito novo legum civilium codice, aped Belgas minime cessatura. In 1801 werd hij bij herhaling en op voordeelige
voorwaarden beroepen tot hoogleeraar aan de Akademie
te Harderwijk,. in plaats van S. G r a t a m a, naar Groningen vertrokken, maar waarvoor hij bedankte. In het volgende jaar werd hij in plaats van L. C. Schroeder be
roepen aan de hoogeschool te Groningen het Romeinsche regt
te doceeren, waar hij zijne betrekking aanvaardde den 2 3 8ten
Sept. 1802, met eene redevoering De sapiente legislatore ad
communem utilitatem civium mores componeiite.
In 1804
in plaats van J o h. C a n n e g i e t e r voor het hedendaagsch
privaat regt opgetreden, hetwelk in 1809 vervangen werd
door het wetboek Napoleon, ingerigt voor het koningrijk
Holland, werd hem in 1812 het onderwijs daarin in den geheelen omvang aangeboden en door hem aangenomen, waarin
hij werkzaam was tot aan zijnen dood, die den 2 7 8ten Nov.
1820 plaats had.
Hij was gehuwd met Judith van Lo gch e.m. Zijn zoon
A. J. Twist is lid der 2de Kamer der Staten-Generaal geweest en in 1851 benoemd tot gouverneur van Ned. Indies
Behalve de genoemde, gaf hij in 't licht, zijne redevoering bij het nederleggen van het Akademisch rectoraat, den
1 2den October 1809 uitgesproken, De lie ad quae Codicis
Napoleontei Ilollandi doctor, ad saluberrimum regis, hunt
perferentis consilium sua docendi ratione adjuvandum imprimis attendat. Zijne verdiensten worden geroemd In ilalde
aan nu wijlen den hoogleeraar Daymaer van Twist,
door
Mr. T. Haakma T r e s l i n g in de Alm. der Alcad. van
Groningen voor 1822 bl. 1-73, waar men tevens eene beschrijving aantreft van de plegtigheden bij zijne ter aarde bestelling ,en de bij die gelegeiiheid uitgesproken latijnsche en
nederd. gedichten. In drie redevoeringen, voorkomende in
Annal. Acad. Gron. 1820-1821, namelijk door E. T in cra
Orat. rect., p. 16 ; Orat. inaug. G. de W a 1, A. C. H o 1thiu s, p. 34 et 16 en door eene, zijner nagedachteuis gewijde nederd. rede van S. Gratam a.,
Zie Mr. H. 0. Feith, Levensberiyt in Gron. Yolks -Alm. 1850.
TYBESMA (FE0KE), Grietman van Wymbritseradeel en Eeta
in der Hummerze, behoorden onder de Grietmannen, die bij
akte van Augustus 1426 bepaalden, dat Oldehoof en de Hoek
onder het regtsgebied van Leeuwarden zouden behooren.
Zie van Sminia, N. Naaml. v, Grietmannen,
D. L, bl. 469.

bl, 276; Charterb.
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TISI3OUT (WILLEM), berbenth glasschilder te Gouda, in
1526 te Haarlem geboren. In de groote St. Janskerk te
Gouda is van hem glas N°. 2 de verovering van Damiate in
Egypte 1219 en N°. 9 de onthoofding van Johannes den
Dooper. Ook te Haarlem, Leiden, Delft en mogelijk elders
zijn voortbrengsels van zijn kunst.
Hij heeft de teekeningen gemaakt voor de afbeeldingen der
Graven van Holland, Friesland en Zeeland, die op 37 bladen door Ph. Gal 1 e in 't koper zijn gegraveerd en met
tekst van Mi c h a e l 0 p m e e r in 1578 le Antwerpen bij
C h. P1 an t i n zijn verschenen, onder den titel van Principes
Hollandiae et Zelandiae Domini .Frisiae etc. lndustric2 Guilielmi Thybauti (lelineavit etc. in fol.
Ook. zouden al de oude afbeeldingen op het stadhuis te
Haarlem kopijen zijn van onzen Tij b o u t, naar de oorspronkelijke muurschilderijen, die in het Karmeliterklooster aldaar
zouden hebben bestaan. Hij heeft ook de geschiedenis van
Hagar, 6 bladen in 4", gegraveerd, en overleed den 2 48ten
Januarij 1599, oud 73 jaren.
Zie Nagler; Immerzeel; 'Kramm; Balkema; Ampsing,
Beschrijo. v. Haerl., bb 565; C. Kramm, de Coudsche glazen; Sehrevelius, Beschrifv. v. Haerlem, bl. 390; Van Wijn, Hist. Avondst.,
bl. 112; v. B1 e is w ij ek, Beschrijv. v. Delft.

TIJDEMAN (GERRIT), bekwaam schilder van doorzigtkundige voorstellingen, in 1640 geboren, woonde te Zwolle,
dreef daar boekhandel en bezat eene kunstverzameling. Hij
was in 1710 nog in lever).
Zie Immerzeel; Kramm.

TIJDEMAN (MEINART) werd op den 20sten Maart des
jaars 1741 te Zwolle geboren. Zijn vader was Hendrik
Willem Tij d e man, luitenant-kolonel in bet regiment infanterie, staande ter betaling van Overijssel, een deftig, verstandig en godsdienstig man, in de latijnsche taal en andere
wetenschappen bedreven ; zijne moeder Johanna Onkruid t,
eene aangename, huishoudelijke en godvruchtige vrouw. Zijne
ouders, de geschiktheid van hunnen zoon voor de letteroefeningen bespeurende, leidden hem wijsselijk daartoe op, en
bestelden hem, reeds met zijn achtste jaar, op de latijnsche
school in zijne geboortestad, over welke toen, met den titel
van hoogleeraar, het bestuur had F r e de r i k Lodew ij k
Abre sc h, in de geleerde wereld niet zonder lof bekend. Met
zijn veertiende jaar werd hij tot de akademie bevorderd, en
bragt eerst twee jaren aan de Doorluchtige school te Deventer door, waar hij, met veel vrucht, de lessen bijwoonde van
de beroemde hoogleeraren Jacobus d e It hoer over de RoIneinsche oudheden, de algemeene gesehiedenis en verschei-
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dene schriften van het N. V. ; C eo r
o,r d e-nis over
de instituten, pandecten, het natuurregt en de ,historip .der
regten en Nicolaas Heine k,e n -over de logica. -Van .hies
vertrok hij uaar de hoogeschool to Utrecht, toen, onder, meer
andere groote mannen, vooral op den mermaarden P e t r,u s
Wesseling roem dragende, waar hij zijne letteroefeningen,
van den fare 1757 tot 1762, voortzette. her genoot hij, in
de eexste plaats, het onderwijs van den struks genoemdqV
gelee,rde in de historien, het natu.ur- ,en Nolkenregt„ in de
"kennis der onderscheideine regeeringsvormen, volgeus het bekende werk van 0 t t o, en in de grieksche letterkunde. Met
Welk eene zorgvuldigheid bij zoo de bijzondere, is ippenbare
lessen van dozen nitmuntenden leermees,ter bijwoonde, bewijst, onder anderen, de uitgave van eene der laatstgenoemde
door den beroevaden J. L u z a c achter Va l c k e n a e r s Dia
tribe de Ar , stobulo, w-elke uitgave, volgens het handschrift
van onzen T j d e m a n, geschiedde, maw bovenal strekt daarxan de groote genegenheid en aehting ten bewijze, door W e ss e l i ngelijk ons straks blijken zal. >aan dezen zijnen voortreffelijien leerlin ,g toegedragen. Behalve den genoeraden, had
hij ,t13 Utrecht nog den g eteeraen .0 h r. S ax .e in de grieksche en • latijneehe letterk wide, de hoogleeraren Jacob us
V o o r d a en Houck in het romeinsche en hedendaagsche
regt en J. D. Hahn in de hatuurkunde tot onderwij4ers.
Ook genoot hij nog van bijzondere personen onderrigt in de
wiskunde en Engelsche taal, en deed belijdenis van 'de chris-telijke godsdienst bij den Engelschen predikant La u re n ce
Brown.
Onder de voorwerpen zijner oefeningen waren odic de iNederduitsehe itittal- en dichtkunde, vow welker go indige kennis,
beschavin.g en uitbreiding hij in eene edele geestdrift blaakte,
in die geestdrift deeldeu ook andere edelaardige jongelingen,
.zijne tijdgenooten, van welke sommigen in het genoe ► de„
,gelijk in andere vakken van wetenschap, tot groote vermaardheid zijn opgeklomnlen, met name A. K 1 ui t, H. A. K r e e t,
H. _A. Bruining, Constant , van iden Kerkhoven, Leo.
,nard van Wolde, P. Ameshoff en Z. H. Ale wijn. Met
dezen rigtte T ij de man een gezelschap op ter beoefening der
Nederduitsche taal- en dichtkunde, ander de,zinspreuk : Dukes
ante omnia Ousge, van welks nuttigen arbeid twee deelen,,
,onder den titel ,Proeve pan Taal- en Dichticunde, zijn in
.het licht verschenen, waarin verscheidene belang •rijke stukken.,
en onder ,deze meerdere van onzen Tyde rn an, voorkomen.
.1k mogt van dit gezelschap en deszelfs werkzaamheden to
minder zwijgen, omdat daaruit, in vereeniging met andere ge_zeisehappeu, tot betzelfde einde ingerigt, eenige jaren later
_de maatschappij van Ned. Letterkunde haren uorsprong heeft ge-
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nomen. Nog aan de hoogesehool verkeerende, sehreef Ty de Ins n
een' brief aan den. geleezden J. D. v a n lit o v e is over ;acne
plaats uit Cieeroos Epistt. ad llama., geplaatst in de Nederduitsae geleerde Fama van 1759, en door den oordeelkundigen
van B e r g e n in zijne Observationes Critieae, met lof vermeld.
In den jare 1762 werd hij, na eene voorbereidende oefening
van zeven jaren, zoo te Deventer, als te Utrecht, aan die
hoogeschool der laatstgenoemde stad, door . zijnen geliefden
en geeerbiedigden leermeester W e s s e 1 i n g tot doctor in ,de
•egten bevorderd, na de openbare verdediging eener doorwrochte dissertatie de L. Ulpii Mareelli Icti vita et seriptis,
welker waarde daaruit genoeg kan blijken, dat zij door
den geleerden G. 0 e 1 r i c h s werd opgenomen in het eerste
deel van zijn' Thesaurus novus Dissertationum in ileademiis
Belgicis habitarum. Bij zijn afscheid van de hoogeschool,
verliet hij echter Utrecht niet terstond, maar bleef zich alp.
daar, nog een jaar, in de praktijk oefenen, cinder geleide van
den bekwamen pleitbezorger G. M u n n i k s, die later met de
waardigheid van raadsheer bekleed werd, en gaf aan eenige
aanzienlijke jongelingen bijzonder onderwijs in de regten. Eene
hem inmiddels gedane aanbieding, om, als huisonderwijzer van
den zoon des gouverneur-generaals van Neerlands Indien, naar
Batavia te vertrekken, en eene andere, om zijnen vriend
Kim i t, ale preceptor der latijnsclie scholen te Rotterdam.,
op te volgen, wees hij beleefdetijk van de hand. Dan, reeds
in het volgende jaar .1763, werd .hem eene aangenamer ,en
aan zijne kundigheden en verdiensten meer 1:teantwoordende
standplaats aangeboden, daar hij, op aan beveling van den.
g, tot rector , en gymnasiarch te Leeugrooten Wesse
warden benoemd werd, welken post hij met eene fraaije redevoering over het noodzakelijke der vereeniging van de
studie der beschaafde Jetteren met beschaafdh.eid van zeden
aanvaardde.
Hij was bier tot .uitgebreid nut van anderen en tot genoegen voor zich zelven werkzaam, van welk laatste zijne
heusehe weiceering ,van het rectoraat der ,latijnsche ..scholen te
Dordrecht, hem door tusschenkomst van den beroeuiden ,Ru h nk eni us aangeboden, ten bewijze strekt. Evenwel rnogten die
van Leeuwarden zich niet Lang in het befit van een' zoo
bekwaam schooibestuurder verblijden. In den jare 1765 namelijk, aanvaardde hij het hem aan de.Geldersche hoogeschool
opgedragen hoogleeraarsarnbt in de historien, welsprekendheid en grieksche taal, bij welke .gelegenheid hij eene latijnsche redevoering hield over de noodzakelijkbeid, dat sin
Nederland de historian, \welsprekendheid en grieksche taal
beoefend worden, om uitstekende burgers voor hetzelve ate
vormen.
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Slechts een jaar intusschen mogt de Harderwijksche
geschooi met zijn licht bestraald worden, toen hetzelve voor
die van Utrecht opging, alwaar hij, in den jare 1766, tot
opvolger van zijn beroemden leermeester W e s s e l i n g werd
aangesteld. Hij trad dezen nieuwen en luisterrijken werkkring in met bet uitspreken eener schoone en belangrijke
redevoering over het regelen van de grenzen der natuurlijke
regtsgeleerdheid. Groot was het voorregt, dat hem bier te
beurt viel, van narnelijk onder zijne eerste leerlingen te mogen tenet' de sedert, in onderscheidene vakken, beroemd
wordene mannen, Hieronyinus van Alphen, Pieter
Leonard van de Kasteele, J. Both, HeLdriksen en
Johannes Kneppelhou t, van welke de eerste en laatste,
onder zijne voorzitting, regtsgeleerde verhandelingen verdedigden. Ook .smaakte hij bet genoegen van zijne lessen over
het natuurregt niet slechts door beoefenaars der regtsgeleerdheid, maar ook door de bek waanasten van hen, die zich tot
godgeleerden vormden, leerlingen van zijn bijzonderen vriend,
den vermaarden Bonne t, met ijver en getrouwheid te zien
bijwonen. Behalve de genoemde wetenschap, verklaarde hij,
in zijne bijzondere lessen, nog het beroemde werk van den
onsterfelijken d e Groot over het regt van vrede en oorlog
en een gedeelte van het beroemde werk van 0 t t o, getiteld
Notitia Rerumpublicarum ; en in zijne openbare lessen handelde hij, onder anderen, over het staatsregt van het Roomsch
Duitsche keizerrijk en over de historic der natuurlijke regtsgeleerdheid. Zijner groote belangstelling in het Christendom,
waarvan hij een hartelijk aanklever en ijverig voorstander
was, deed hem ook de godgeleerde studien niet verwaarloo.
zen maar hij hield, ten dien aanzien, twee vaste bijeenkomsten met de beroemde godgeleerden, den hoogleeraar Bonne t,
den predikant Jacobus Hinlope n, den peer Hieron ymus van Alphen en andere kundige godsdienstvrienden;
waarin beurtelings eenig gedeelte van bet Oude of Nieuwe
Verbond, of ook Mosheims zedekunde verhandeld werd.
Voorts was hij te Utrecht niet slechts, door zijn voortreffelijk
en allezins doelmatig onderwijs, ten nutte der wetenschappen
werkzaam, maar was mede bedacht 0133, door de uitgave van
geleerde werken, zoowel hare uitbreiding, als zijnen eigenen
roem en dien der hoogeschool, aan welke hij tot luister strekte,
bevorderen. Getuigen hiervan zijn, onder meer andere
schriften, de belangrijke voorrede en geleerden aanteekeningen,
waarmede hij de door hem verbeterde vertaling van Shaw s
.72eizen door Barbarijen en het Oo8ten verrijkt heeft, het
door hem in het licht gegevene Syntagma dissertationum, ad
philosophiam moralem pertinentium, de nieuwe uitgave van
het beroemde werk van Grotius de Jure Belli et Pacis,
,
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door . hem bezorgd, zijn Enehiridion studiosi Jurisprudentiae
naturalis en eindelijk de . duizend Theses et Aphorismi ex
Jurisprudentia naturoli, welke uit zijn wekelijksch Dispuutcollegie geboren werden. Ook werden, onder zijne voorzitting, behalve de twee reeds vroeger vermelde, nog drie ander& akademische verhandelingen over belangrijke onderwerpen
verdedigd. Desgelijks had hij een gewigtig deel aan de verhandelingen ter bekoming der doctorate waardigheid, door de
heeren Isaac van der Does de nexu feudali Imperil Romano-Germanici et Dioeceseos Trajectinae, Jacob van der
D u s s e n, onder den titel Anatnadversiones ad diplo ►nata
quaedam Belgica inedita en Cornelis van 0 v e r g a a u w
P e n n i s de antiquessimo Urbis Delphensis Privilegio in het
licht gegeven.
Terwij1 dus zijn verblijf te Utrecht even nuttig en roemrijk
voor de hoogeschool, als aangenaam en eervol voor hem zelven was, werd het ook door genoegens van een' anderen
acrd voor hem bekoorlijk gemaakt. Reeds in den jare 1767
trad hij, die tot dusverre met eene zuster geleefd had, in
den echt met Barbara Maria Ross ij n, zuster van zijnen
voormaligen ambtgenoot te Harderwijk, Prof. J o a n n e s The od o r us R ossij n. Dit huwelijk werd weldra met kinderen
gezegend, dock van welke hij, de drie eersten, kort na hunne
geboorte, ten grave zag dalen. Eindelijk - werd hem, in den jare
1770, daaruit eene dochter, met name W ij n a n d a Lucretia
geboren, die den beer B one b a k k e r te Amsterdam huwde.
Troffen hem dus, gedurende zijn anders hoogst gezegend
huwelijk, smartelijke verliezen, eene nog veel zwaardere rampspoed bejegende hem in den jare 1776, daar zijne echtgenoote door eene tering in het graf gesleept werd. De
dankbare echtvriend gaf zelf in den jare 1816, toen hij, ten
behoeve der zijnen, de merkwaardigste bijzonderheden van
zijn leven ter nederstelde, aan zijne overledene vrouw eene
hartelijke en vereerende getuigenis. Reeds in het volgende
jaar trad, hij voor de tweede maal in het huwelijk met S op hi a Theodora van Beve re n, dochter van den Utrechtschen predikant Theodora Feltman de Beveren, door
verschillende door haar veraaalde werken over godsdienstige
onderwerpen bekend, die hem zes kinderen schonk. Tweemaal
bekleedde hij bij de Utrechtsche hoogeschool de waardigheid
van rector magnificus, en leide dezelve, naar gewoonte, telkens met het houden eener redevoering neder; van welke
redevoeringen alleen de eerste, handelde Over de weelde, als
schadelijk voor de burgers en den staat, door hem werd uit.
gegeven, terwijl hij niet geraden vond, de tweede, waarin hij
zijne denkbeelden over de ware staatkunde, ontwikkelde, door
den druk gemeen te maken. Zijne staatkundige beginselen
17
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verschilden, trouwens, merkelijk van die, welke, vooral in de
jaren 1786 en 1781, hier te lande; door velen met geestdrift
onthelsd en voortgeplant werden ; en, daar de stad zijner
waning, boven andere, rijkelijk deelde in de beroeringen en
twisten, die het gevolg waren van het bestaande verschil in
staatkundige begrippen, vond hij, in het laatst genoemde jaar,
raadzaam, zijne tegenwoordige standplaats voor die van hoogleeraar in de regten te Harderwijk, door het vertrek van professor Roscam naar Utrecht opengevallen, te verwisselen.
Hier hield hij na zijnen post, met eene redevoering over eenige
oorzaken van het bederf der regtsgeleerdheid, aanvaard te
hebben, een jaar lessen over de Instituten en Pandecten, en
bezorgde de akademische verhandeling van J. W e s t e n b e r g:
de usu Juris .Romani in Trans-Isalania. In het volgende jaar
vertrok hij, tot hervatting zijner vroegere werkzaamheden,
wederom naar Utrecht, nadat de hoogleeraar J. V a 1 c k e n a e r,
die in zijne plaats beroepen was, tengevolge der inmiddels
plants gehad hebbende omkeering van zaken, die stad verlaten had. Niet zeer lang echter bleef hij in den post, dien
hij, vele jaren achtereen, met den grootsten roem voor zich
zelven en tot uitstekend nut der studerende jongelingschap
en geen' geringen luister voor de hoogeschool, bekleed had,
na deze nieuwe aanvaarding van denzelven, werkzaam, mar
trad in den jare 1790, eene nieuwe nog aanzienlijker loopbaan in, hem door zijne benoeming tot griffier der staten van
Overijssel geopend. Tot bijzonder genoegen van zijne meesteren, en onder deze vooral de ridderschap van Overijssel,
door welke hij op het viertal, waaruit de keuze geschieden
moest, gebragt was, tot groot genoegen inzonderheid van zijnen vorstelijken aansteller, den laatsten erfstadhouder van het
Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, die, onder anderen,
door deze benoeming een sprekend bewijs gegeven had van
den hoogen prijs, waarop hij 's mans verdiensten stelde, nam
hij den hem opgedragen post tot aan de groote verandering
van zaken, in den jare 1795 voorgevallen, waar. Gaarne
hadden ook toen de nieuwe bestuurders van Overijssel den
zoo kundigen en werkzamen man, aan wiens bekwaamheden,
regtschapenheid en verdiensten zij, ook bij het grootste verschil van staatkundige begrippen, hulde deden, in zijnen post
behouden; doch hij zelf meende, dat de bij deszelfs aanvaarding afgelegde eed hem verbood, dien, in den geheel veranderden stand van zaken, langer te bekleeden, en leide dien
derhalve neder. Hoe men ook omtrent de gronden dezer gemoedelijkheid oordeelde van hem te moeten verschillen, niemand echter kon aan die getrouwe opvolging van de e inspraken zijns gewetens zijnen eerbied weigeren. En waarlijk
deze verdiende te meet eerbied, naarmate dit offer aaa
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hetgeen zijn geweten hem als pligt voorschreef, hem, als
varier van een talrijk gezin, en met tijdelijke middelen niet
zeer ruim bedeeld, bezwaarlijker moest vallen, Dit bezwaarlijke werd nog vermeeiderd door het hem geopende uitzigt
op vergrooting van zijn gezin. Hij was namelijk in 1794
voor de derde maal in het huwelijk getreden met Her manna
Hugenholtz, dochter van den Delftschen predikant Petr
He rmannus Hu ge nholt z, welk huwelijk met Brie kinderen, eene dochter namelijk en twee zonen gezegend werd. In
November des jaars 1795 vertrok hij van Deventer, waar hij het
laatst zijn verblijf gehouden had, met zijn huisgezin naar Kampen,
waar hij zich tot in 1801 onthield, een groot deel van zijnen tijd
bestedende aan de vorming van bij hem inwonende jonge
lieden, tot bet akademisch onderwijs. In het laatstgenoemde
jaar vestigde hij zich, met zijn huisgezin, binnen Leiden,
tengevolge van het hem door de toenmalige bezorgers der
hoogeschool gedane aanzoek, own, onder billijke voomarden,
een catalogue to vervaardigen van de boeken, op de rijk
voorziene, openbare boekerij voorhanden, eene lastgeving, eerst
voor een bepaald getal van jaren geschied, maar sedert, van
jaar tot jaar, vernieuwd, en ook tot de handschriften uitgestrekt. Niet ligt hadden de curatoren tot deze moeijelijke
en belangrijke task eenen man kunnen kiezen, met alle
daartoe vereischte kundigheden in eene zoo ruime mate
toegerust, als onze T y d e m a n. Hij toch bezat, meer dan
eenig ander geleerde, eene zeer uitgebreide en grondige bedrevenheid in de letterkundige geschiedenis van vroegere en
latere tijden en van alle volkeren ; en bezwaarlijk kon er, in
eenig vak van wetenschap of letteren, een boek van eenig
belang, hoe zeldzaam ook, genoenad worden, waarvan hij de
waarde niet volkomen kende. Hij hield zich dan met de uitvoering der hem opgedragene tank onvermoeid en rusteloos
bezig, en schreel niet alleen den titel en inhoud van alle
boeken, ook de kleinste en met andere in denzelfden band
verseholene, met de uiterste naauwkeurigheid op, maar verrijkte deze opgave bij vele ook met meer of min uitvoerige
aanteekeningen, ter ontvouwing van derzelver aard en waarde
dienende. Geen wonder dus, dat hij aan de volbrenging dezer
zaak eene reeks van jaren moest ten koste leggen, gedurende
welke hij, ook nog in andere opzigten, voor de wetenschappen nuttig was. Getuigen hiervan zijne verscheidene belangrijke uittreksels en berigtgevingen uit en onatrent regtsgeleerde en andere schriften in de Jaarboeloen van kunsten
onder toeen wetenschappen voor het koningrijk Holland,
zigt van Mr. J. Meer ma n uitgegeven, en de oudileidkandige verhandeling de Burggraviatu Leidensi, van W.
Musketier Vergenst, dock meest van omen Tydeman:
17*
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getuige zij ook de maatschappij van Ned. letterkunde, welke
hem, in hare openbare en vooral in hare bijzondere vergaderingen, rneermalen keurige en rijk bewerkte stukken over
eenig belangrijk letterkundig onderwerp hoorde voordragen,
en welker uitgegevene Ferhandelingen met eene zeer fraaije
en bondige verhandeling over den oorsprong der spraale en
den Oratylus van Plato, door hem gesteld, versierd ziju 1 ).
De heugelijke herstelling van ons vaderland tegen het laatst
des jaars 1813 had ook eene aangename verbetering in
het lot van den waardigen Ty de ma n tengevolge, daar
het den koning (toen soevereinen vorst der Nederlanden)
behaagde, hem, ter belooning van zijne groote en langdurige
diensten, aan de wetenschappen en het vaderland bewezen,
en van zijne onkrenkbare gehecbtheid aan eed en pligt, tot
hoogleeraar aan 's lands hoogeschool te Leiden te benoemen,
met bijgevoegde bepaling, dat, bij de aanstaande hervorming
van het hooger onderwijs, het hem op te dragen vak nader
zou worden aangewezen. Deze aanwijzing volgde echter niet,
daar de nieuwe inrigting der hoogeschool in den fare 1815
den meer dan zeventigjarigen grijsaard onder het getal dier
hoogleeraren plaatste, die, volgens de wet, met voile behoud
van de eer en voordeelen, aan hunnen post verbonden, van
den dienst ontslagen ziju. Doch zijne werkzame geaardheid,
vurige zucht om nuttig te zijn, en het gevoel van jeugdige
kracht, dat hem, bij voortduring, bezielde, drongen hem evenzeer, orn van de vergunning derzelfde wet gebruik te maken,
waarbij het aan meer dan zeventigjarige hoogleeraren wordt
vrijgelaten, om nog, zooveel in hen is, ten nutte der studerende jongelingschap werkzaam te zijn. Hij nam dus, tot
groot genoegen van zijne arnbtgenooten in de faculteit der
letteren, vrijwillig bet bij de wet gevorderde onderwijs in
de Romeinsche oudheden op zich, en zette het, met grooten lof en tot geen Bering voordeel van zijne toehoorders,
tot weinig tijds voor zijn overlijden, onafgebroken voort. Aar'
de gewone gebreken en zwakheden van den ouderdom, tot
dusverre, weinig of niet onderhevig, werd hij, in 1821, door
eene langzame verzwakking aangetast, die hem echter, ten
einde toe, het voile genot zijner verstandelijke vermogens behouden deed, en hew, ten laatste, op den eersten Februarij
1825, als een verzadigd en dankbaar gast, zacht en opgeruimd, nit dit leven deed scheiden, en, als geloovig christen,
tot de hoop van een beter en heerlijker bestaan insluimeren.
Hij schreef:

De Lucii Ulpii Marcelli Jureconsulti vita et ecriptie.
Traj. Rheni, 1762.
1)

4°.

Zie Deel II, Stuk II der Verhandelingen.

261
Lov.,
Oratio de copilanda literarum et morum elegantia.
1763. 4°.
Oratio aditialis de necessario Historiarum, Eloquentiae,
Graecique sermonis in Belgica studio ad egregiam elms civem
formandum. Harderovici, 1765. 4°.
Theses Philologicae Miscellae. Ibid, 1764. 4°.
Traj.
Oratio de furisprudentiae naturalis fimbus regundis.
Ellen., 1766. 4°.
Tydemanni et Hieronymi van Alphen, Diatribe Acadernica
de eo, quod justum est corca tori et mensae separationem.
Ibid, 1767. 4°.
Sin2ilis Diatribe et Jo. Kneppelhout de violenta defensione
alterius. Ibid. 1769. 4°.
Oratio de luau civibus et civitati noxio. Ibid. 1761. 4°.
Thomas Shaw, Reizen en Aanmerkingen etc. Utr., 1773. 4°.
Tydemanni et Simon Brand van Someren, Diatribe Acad.
Traj. Rhen.
de Legibus positivis divinis Universalibus.
1774. 4°.
I. I. Bijornstahl, Reizen door Europa en het Oosten etc.
Utrecht, 1776-1784. 6 Din.
Syntagma Dissertationum ad Philosophiam Moralem pertinentium. Traj. ad Rhen. 1774. 4°.
Utrecht,
Verdediging van het berigt aangaande Abauzit.
1779, tegen den brief aan de schrijvers der Nederl. Bibliotheek
dienende ter aanwijzing der begaane Misslagen van den
Hoogl. Tydeman. Harlingen, 1779. 8°.
Quaestiones et Aphorism° ex Jurisprudentia naturali.
Traj. ad Rhen. 1781. 4°.
Hugo Grotius de Jure Belli et Pads, cum Not. Variorum
et L. Barberacui. Ultraj., 1783. 8°.
Enchiridion studiosi Jurisprudentiae. Traj. ad Rhen.1789. 8°.
Diatribe Acad. una cum Constantino van der Velden defensi de origine Dominii ejusque extensione. Ibid. 1789. 4°.
Advys in de zaak van J. IL van der frijck tot Strevelaar.
enz. Ook vindt men zijn
Verdediging van het Advys
consilium in Causa C•iminali, in de Gerechtshandelingen der
Crimin. Proced. van den Adv.-ffiscaal der LLogheid van de
Provincie Overijssel, tegen Mr. A. Vosding von Befervorde
1789, en in Verzameling van Placaten, Resolution en andere
authentyke stukken enz. D. IX, p. 68-94. Kampen, 1789.
Zie Seb. Ravius Oral. Paneg. in Natalem CL Acad. Traject.
Series Professorum XCII
'
et Rectorum CXXVIII et CXLI; Te Water, Narrat. de rebus Acad. Lugduno-13a-tavue, p. 52; Saxe, Onom.,

p. 53, 477; P. V, p. 275, 546, 548, 553, 554, 583, 626; P. VI,
B.
p. 292, 356, 378; P. VII, p. 128, 231; P. VIII, p. 302; Annales Acad.
Lugd. Bat. 1825-1826, p.'.24; v. Doorn inek, Anon. et Pseud. N. 420,
K. en L. 1825. 1, 82, 1826. 1, 52, 66, 83; Siegenbeek, Gesch. d.
Booyesch., D. II, bl. 58, 59, 367, 441, 254, 255, 416; Dez., Hist.
bl, 76; N. G. van Kampen,
tafereel van de ramp der stad Leijden,
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Gesch. [der Ned. letterk., D. II, bi. 594; Schwartzenberg,
voorr. van het groot Placcaat- en Charterb. van Vriesl., D. I, bl. 200 ;
T e Water, Verbond der Edelen, D. I, bl. 140; P. Paului,
Verlcl. der Unie v. Utr. voorb. bl. 3, Inleid., bl. 95; Van Vaassen,
Animadv. ad Fastos, p. 371; Hering a, de Auditoro, (Ind.) 390;
Kantelaar, Lofr. op Schulten, bI. 76; v. Lennep, ad 4nthol.
Graec., T. V, p. 261; J. van Geuns, voarr. v. Guthsmuths Leerst. v.
kunstm. Lich. Oefen., D. II, bl. 27 ; Bilderdijk, Najaarsbl., D. II,
bi. 77; Winterbt., D. II, bl. 88; Krekelz., D. H, bl. 171, 175 ; llandel.
der Maats. v. Ned. letterk. 1825 ; Collot d'Escury, Roll. roem,
D. III, bl. 43, 90, A. III, bl. 405, A. IV, (1) 237, 238; Bouman,
Gesch. d. Geld. Hoogesch. (Reg.); Schote 1, K. D. D. II, bl. 725;
Bergman, Annot ad D. W. vitam Ruhnk, bl. 364; Galine des
Contemp.; Nieuwenhuis; Kobus en deRivecourt;Verwoert;
Muller, Cat. v. portr.

TIJDEMAN (Mr. HENDRIK WILLEM), zoon van den vorigen en Sophia Theodora de Beveren, werd den
25sten Augustus 1778 te Utrecht geboren. Op den ouderdom van 7 jaren bezocht hij reeds de Latijnsche school aldaar, vervolgens te Harderwijk, waar hij ook eenige collegien
waarnam, wederona te Utrecht, en verliet haar in Julij 1792
met eene oratie de Carolo Magno. Van 1792-95 was hij
student aan bet Athenaeum te Deventer, waar hij de litterarische collegies van J a c o b u s Ter p s t r a volgde, in de
philosophische wetenschappen Ladislaus C h e r n a c, een
Hongaar, hoorde, arabisch, studeerde bij J. H. Par ea u, en
toen hij bepaaldelijk weer de keus op de regtsgeleerdheid
had gevestigd, volgde hij de collegies van F r e d. S axe.
In 1796 bezocht hij de Akademie te Groningen en in1797
te Leiden, waar hij twee jaren bleef, het onderrigt van
van der K e essel genoot en in December 1797 promoveerde met eene Diss. de rebus judicatis non rescindendis.
Hierop vestigde hij zich te Katopen en wijdde zich aan de
praktijk. Op het punt om als Advocaat-Fiscaal naar Batavia te gaan, werd hij tot Hoogleeraar te Deventer benoemd.
Vandaar veitrok hij, in dezelfde betrekking naar Franeker,
waar hij den 13clen Junij 1803 zijn inaugureele oratie hield
de Jure Romano Justinianeo, per benignam Dei providenliam
ad salvtem generic humani opportune instaurato. Daar verwierf hij zich groote achting door de Privilegien der Universiteit te handhaven, zoowel tegen den procureur-generaal
bij het hof van Friesland als tegen den magistraat der stad
Faaneker, ook gaf hij Kier de vertaling van een Hgd. geographisch werk uit de Minerva van Arch enholt z geput ')
en betoogde dat de Kolk-sluizen eene Nederlandsche uitvinding zijn 2 en werd zijn werk over de Hoeksche en label)

1) Potemkin, de Taurier, in 1806 te Deventer met eene nitvoerige voorrede uitgegeven.
2) Most- en Letterb. 1807, No. 51, bl. 385-394.
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jauw8che onlusten door het Zeeuwsch Genootsehap bekroond 1).
In 1801, 1808 en 1809 gaf hij vertalingen van drie hoogduitsche regtsgeleerde werken 2). Ook bewoog hij zich op
kerk--regterlijk en theologisch gebied, blijkens zijne verhandeling over den Nederlandschen aartsketter T a n c h e 1 y n
en bewerkte hij, met zijn collega J. A. Lo t z e eene verhandeling over Apollonius van Tyana, door het Zeeuwsch genootschap bekroond 4).
Met denzelfden ambtgenoot dong hij ook naar het eermetaal voor de prijsvraag door de Maatsch. v. Wetensch. te
Haarlem uitgeschreven over de Uitvinding der Buekdrukkunst 5). Ook gaf hij in 1808, onder den pseudoniem Eu,sebius Belga eene Proeve over het legenwoordig verval en

mogekk herstel der godsdienstigheid, ook met opzigt tot de
wettaqe en gewenschte Staatszorg voor de godsdienstigheid,
en schreef eene Latijnsche verhandeling De rernedus civitatis
agricolae bello a fflictae. Disquisitio ad Regiam Doctrinarum
Societatem Gottingensem 7).
Bij dit alles bleef T yde m an de oefening der regtspraktijk niet vreemd, en de practicale rigting van zijne studien,
was hem vooral van veel waarde, toen de Franeker Akademie. in 1812 werd opgeheven. Toen verzocht en verkreeg
hij admissie als advocaat bij de rechtbank te Leeuwarden en
als traducteur jure voor de Fransche taal.
Op den 6den Junij 1812 werd te Parijs door Louis de
Font an e s, Grand-Maitre de l'Universite Imperiale zijne aanstelling geteekend tot professeur du Code , Napoleon bij de
Leidsche Universiteit en bij de organisatie der Hoogeschool
werd hij tot Secretaris van de orde der Regtsgeleerden benoemd. Met bet oog op de invoering van het wetboek
Lodewijk Napoleon en later van het Fransche regt had T y-

I) Later omgewerkt, in 1815 te Middelburg gedrukt.
2) A. L. von Sch1öszer's lnleiding op de theorie der statistiek ;
Weber en Martin, over de Proceskosten ; H. A. Vise n, Geschiedenis v. h. strap en doodregt van het getukkig eiland Tenerife, beide
met een naschrift , en veelvuldige aanteekeningen verineerderd.

3) In 1814 in de Bibliotheek van de Theol. letterk.

gedrukt.

4) Komt even als de Verhand. over de Hoeksche en Kabeljaauwsche
twisten, voor in D. II harer nieuwe Verhandelingen.
5) In Mnernosajne, D. I, bl. 121-216.
6) In 1808 nitgegeven.
7) Deventer 1810, Leiden 1815 in de Witt. anzeigen gunstig beoor-

deeld.
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. d e rn an zich reeds te Franeker en te Leeuwarden op het
nieuwe regt toegelegd. Daarvan getuigd ziju Regtsgeleerd
engelwerk, met bijzonder opzigt op de nieuwste wetgeving
en regtsgeleerdheid verzarneld (Gron. 1811). In bet eerste
tijdvak van zijn verblijf to Leiden gaf hij twee naamlooze
-vlugschriften in het licht. In December 1813 namelijk was
een Brief van A aan Z. uitgekomen, waarin eene Oranjereactie en ontzetting der Franschgezinden uit posten en eerambten gepredikt werd. Daartegen is hij in een Brief aan Y
(N. G. van K am pc n) opgekomen, met een waarschuwende
stem en op bezadigden toon beveelt hij eenen geese van verzoening aan
Het werd op den voet gevolgd door een Brief van O.
aan X, waarvan de schrijver met B volkomen verklaart in
te stemmen. Eenigen tijd later gaf hij Aanmerkingen op de
Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden (Dordr. 1815).
Ook schreef hij in 1814 Aanteekeningen op de ConceptGrondwet, in 1815 naamloos in het licht gegeven. Voorts
Briefwisseling van eenige
werd de eerste hand gelegd aan
Begtsgeleerden over de aanstaande Nederlandsche inlijving,
waarvan de hoofdinhoud door Ty deman en mr. Jonas
Daniel Me ij e r werd bewerkt en te Leiden van 1814-1819 uitgegeven, alsmede aan de (Eerste) Mnemosyne, te zamen met prof. N.. G. van Kampen in het licht gezonden,
later gevolgd door Nieuwe Mnemosyne en .Derde Mnemosyne, door Tydeman alleen geredigeerd, in 't geheel 21
aeelen.
Eerst na de reorganisatie van de Akademie in November
1815 trad Tyd em a rl als docent op, niet in den Codex Napoleon, maar bijzonder in de nieuwe vakken der Staatswetenschappen, die dusverre of niet ex professo gedoceerd werden, en in de Encyclopaedia juris ac Politices.
De betrekking tusschen B i l d e r d ij k en T y d e m a n dagteekende reeds van Franeker, rnaar zij werd inniger, toen
Bilderd ij k zich in 1817 te Leiden vestigde.
Hij voelde zich ook aangetrokken door zijne voortreffelijke
gade, mevr. Bilderdijk-Schwecckhardt die weldra de
intieme vriendin zijner echtgenoote werd 2). Van zijne vriendschap voor en instemming met Biiderd ij k' s getuigen, o.a.

) Leiden 1813.
Bilderdijk vervaardigde een vers op hem, gedrukt in Najaars•iladen, Il, 79 en op zijne vrouw in Nalezingen, II, 139. Mevr. B il'd e r d ij k bezong de laatste bij herhaling, alsook den echt haren oudste dochter. Lie Mevr. B i 1 d e r d ij k, Lichtic. werken kuitg. Da Costa),
D. III, bl. 326, 362, 36 ,', 376.
1

2
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de Theses, die' onder tet praesiditim van Tydem an door
onderscheidene zijner beste discipelen in het 1-openlijk dispuuf-'
collegie (1821—.1823) zijn verdedigd. Ook kocht hij, daarin
bijgestaan door L u z a c, van B i l d e r d ij k het handschrift
zijner Vaderlandsche Geschiedenis, doch onder voorwaarde
het niet dan na zijn dood te zullen uitgeven.
Behalve hetgeen Ty demon heeft bijgedragen tot de belangrijke Dissertatie van wijlen den graaf A. L. van Rechteren L i m p u r g, ,de forma regirninis provinciae Transi
salaniae. L. B. 1817, bezorgde hij in 1818 eene te Groningen uitgegeven vertaling uit het Hgd. van Beschrijving
van het feest, door Duitsche jongelingen gevierd op den
Wartburg, op 18 October 1818.
Voorts eene nieuwe iitgaaf van een latijnsch werk over
het .vertalen van den Bijbel in de moedertaal, onder den titel Fr. Furii Bononiensis, de libris seeris in vexmaculam
linguam convertendis, libri duo etc. L. B. 1819. In December 1818 schreef hij zijne verhandeling Over den voor - en
nadeeligen lathed van het invoeren der werktuigen in
de
plaats van menscheuhanden in de fabrieken van ones vaderland, bekroond bij de Nederl. Maatschappij van W etenschappen te Haarlem (Haan., 1819) en in zeven dagen tijds eene
verhandeling Over den voor- of nadeeligen invloed eener
nieuwe Wetgeving in de tale des lands, op de wetenschappelij ke beoe/ening der Rechtsgeleerdheid (Leiden, 1819). In
1819 beautwoordde hij, in gemeensehap met R. Schere nb e r g, eerie prijsvraag Over de oorzaken der armoede in
Europa, door de Holl. Maats. van Wetens. te Haarlem en
in 1820 uitgegeven.
Reeds sedert 1817 was hij met Schevenber g, redacteur
van bet Magazijn voor het armwezen in het Koningrijk der
Nederlanden, tusschen 1817-1822 in 5 dln uitgekomen en
waarin hij -zelf onderscheidene stukken met do initialen
H. W. T. schreef. Ook schreef hij eenige bladzijden over
weduwen- en weezen-fondsen, over spaarbanken en de zorg
van het Gouvernement in dezen, in Kunst en Letterb. 1829,
Y. 13, 14, 16. In 1821 werd zijne prijsverhandeling over
de Gilder of Corporatien van neeringen en ambachten
bij
het Zeeuwsch Genootschap bekroond en gedrukt in Nieuwe
Verhand. Dl. IV, St. 1. Tot den verderen letterkundigen
arbeid in dit vruchtbaar tijdvak zijns levens behooren nog
de volgende vertalingen
Staatsregeling of Stautkundige Grondwet van de Spaansche Monarchie, afgekondigd te Cadix den 19dert Maa•t 1812.
.Naa:. de Fransche vertaling van P. de Lasteyrie.' Leyd.,
1821.
Iroeve eener wijsgeerige beschouwing von de n grond en
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oorsprotag des Regis uit het Hgd. van L. A. Warskoenig.
Gorinchem, 1822.

Over de zedelijke verbetering der misdadigers, uit het Hgd.
van E. W. van Hoven. Met aanmerkingen van den Vertaler
en een naschraft van Prof. H. W. T. Haarlem, 1824. 4°.
(Mevr. Marcet). Grondbeginselen van Staatshuishoudkunde
in gemeenzame gesprekken. Naar den vierden druk, uit he
Enuelsch vertaald. Met eene voorrede en eenige aanmerkingen van Prof. H. W. T. Dordr., 1825.
Brieven over Engeland. Uit het Fransch van den Baron
van Stael. Met aanmerkingen van Prof. H. W. T.
Aid.,
1827.
Ook gaf hij een uitvoerig Advys over de Verhandelingen

van J. van Outverkerk de Vries over de oorzaken van het
vernal des N ederlandschen handels, uitgebragt door G. K.
van Hogendorp. Haarlem, 1828. In hetzelfde jaar schreefhij
een Toegift over mr. C. M. van der Kemp's uitval tegen de
Mnemosyne XV (V), bi. 251 1); Jets over den opstand der
Castiliaansche steden in ] 520, 21, met mr. J. T. Bodel
Nyenhuis 2). Lofrede op mr. Hieronymus van Alphen. Ook
hield hij in 1828 eene lezing over de te Brussel berustende
In
brieven van Joachim Hopperus aan Wigle van Aytta $).
hetzelfde jaar weed door het Gouvernement eene nieuwe organisatie van het Academisch onderwijs voorbereid. Bij die
gelegenheid verscheen een stapel van geschriften, o. a. Ts.

Consideration over de punten van overweging betrekkelijk het
Academisch onderwijs 4
).

Tot zijne academisclie werkzaamheden behooren ook twee
Latijnsche redevoeringen :

Doctrinal publicas in Academiis maxime Belgicis esse docendas, oratio habita die 9 Febr. 1825 in honore dodo—
ratio more majorum conferendo G. J. dr Martini et S. J.
E. Rau en 'Serino habitus die 8 Febr: 1826, quum munere
Academico abiret.
Behalve een menigte kleinere opstellen in verschillende
periodieke werken gaf Ty d e m an tussehen 1830 en 1839
geen afzonderlijke werken nit. Doch in dit jaar bezorgde
hij de uitgave van het werk Grondbeginselen der Staaishuis-

houdkunde. Uit de lessen van prof. N. W. Senior, te Ox-

I) In llinem. VIII, bi. 381.
2) Ald. D. II, bi. 1831.
3) In den Vqen Fries. N. R. D. IV. St. 2.
4) Leiden, 1828 folio.
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ford opgesteld door den graa/ Arrivabens, uit het Frantz* 9
met voorrede en aanteekeningen, en onder zijn - toezigt, verscheen een vertaling van' Het nuttig leven van .1, A 047.7
lan, nit het Hgd. van Dr. G. I. Schubert 2). Ook werd to
Groningen met een voorwoord van hem uitgegeven Bjdrage
tot de Leer der Liefde, door Fouque. In 1840 voorzak hij
in eene vertaling van Jan .Hoploens gewigtige waarheden in

den vorm van vertelselen
Marcet.

3), uit het Enqelsch van Met; r.

In 1841 bezorgde Ty de man in het Mengelwerk van den

Recensent de plaatsing van eene eigen levensehets van, wijlen den luitenant-generaal baron K ra y e n h o f f, ook later afzonderlijk uitgegeven, doch dit was slechts de voorbode van
een in 1844, op breeden schaal te Nijmegen uitgegeven lijvig boekdeel, getiteld : Het leven van den luitenant-generaal

Nroyenhoff.
Toen hij in 1846 andermaal als rector magnificus 'tout
aftreden, hield hij, naar gewoonte, eene Latijnsche redevoering, waarvan hij later een gedeelte heeft laten drukken, onder den titel Fragmenta sermonis a decendente Rectore Magnifico. Academiae Lugd. Bat. H. G. Tydeman habiti die
9
Februarii 1846, door zijn zoon mr. J. W. T ij d e m a n in het
Nederduitsch vertaal en opgenomen in het Regtskundig tijdschrift Thimes Dl. VIII, bl. 161. Den 8sten Sept. 1848 verkreeg hij zijn eervol ontslag, doch hij bleef onverdroten werkzaam, waarvan een menigte vau recensien, vooral van werken betreffende het armwezen, en kleinere stukjes in versehilleude periodieke werken getuigen. Afzonderlijk verscheen in 1853 te Leiden Drie voorlezingen over de vroegere
Staatspartijen zn de voormalige Nederl. Republiek.
Ook
zette hij de uitgave der Vaderland8che Geschiedenis van
Bilderdijk voort.
Doch wij kunnen al de werken en verhandelingen door
T ij d e m a n in den loop van zijn leven uitgegeven' niet vermelden, noch van zijne overicre werkzaamheden gewagen.
Van vele buitenlandsche en all; binnenlandsche letterkundige
en andere Maatschappijen was hij lid. Ook had hem de koping tot ridder van den Nederl. Leeuw benoemd. Hij overleed den 6den Maart 1863 en den Udell werd hij te Leiderdorp begraven. Zijne levensschets, waaraan wij deze korte
schets ontleenden is door zijn genoemden zoon bewerkt en
in de Handel. der Jaarl. Verg. v . d. Picots. v. Letterk.
1863.
I) Leiden, 1839.
Met voorber. en aanteek. Deventer, 1839.
3 ) Utrecht.
2')
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Zie Ann. Acad. 1840-49, p. 316 sq. 1864-1865, p. 105 ; Ned. Spec.
1863, bl. 81; Galerie historiq. der Contenporacus. T. VIII; Siege n
b eek, Gesch. d. Leids. Hooges. D. I, bl. 391, 445, 446, T. II, bl. 249,
250, 416; Heringa, de Audit., p. 35, 244; van Doorninck, Anon.
en Pseud. (Ind.); M u 11 e r, Cat. van Portr.
-

TIJDEMAN (BAREND FREDERIK), zoon van M e i n a r d en
Sophia Theodora Feltman de Beveren, werd den
8 5ten November 1784 te Utrecht gehoren, ontving het onder–
wijs van Henricus We ij t i n g h te Kampen en vervolgens
aan de Leidsche hoogeschool, dat van S i e g e n b e e k, den
beide Wijnperssen, van Beeek Calkoen, Rau, van
der "Palm, Boers, Te Water, van Voorat en van den
predikant B r o e s. Na perempoir door de classis van Nijmegen
geexamineerd te zijn, werd hij den Pen Julij 1809 als predikant te Herveld in Gelderland bevestigd.
Na een zesjarig verblijf aldaar, werd hij te Harlingen en
in 1816 te Dordreeht beroepen. In 1825 begeerde hem, schoon
te vergeefs, de gemeente te Leiden. Hij overleed den Eden
October 1829.
Als godgeleerde had hij groote verdiensten, alle systemata
waren hem bekend ; zelfs doorwandelde hij, gedurende zijn
verblijf te Herveld, den donkeren doolhof der wijsgeeriggodgeleerde schriften van Immanuel Swedenborg, en
las wat in het latijn, fransch, engelsch en hoogduitsch voor
en tegen dien zonderlingen en verschillend beoordeelden man
was in het licht gegeven 1). Allengskens met geestdrift voor
hem ingenomen, schroomde hij niet zijne overeenstemming met
diens gevoelens, zelfs en openbare geschriften aan den dag
te leggen en zich daardoor aan weer of min bescheidene tegenspraak bloot te stellen. Oorspronkelijke godgeleerde schriften heeft hij niet in 't Licht gegeven, maar hij zette de werkjes van J. P. Charlie r (de Algemeene kerk. — De innerigke
Avondmaolsviering, — De Christelijke wegwijzer.
's Bosch,
1822. 12°.) uit het fransch van J. Clow es (Opleiding tot
waarheid en deugd. Durdr., 1829). — Over het bestaan van
booze geesten. — Bevestiging van de leer der Drie•eenheid
(Amst., 1826) nit het engelsch over. Ook is beoordeeling van
het werk Over de bezetenen in het Nieuwe Testament (Leeuw.,
1825) in Bijdr. tot de beoefen. en geschiedenis der godgel.
uetens. D. XIV, St. II, bl. 211 volgg en van Brouwers
berucht boekje in Magazijn van wetens. kunst en smack bekend.
Reeds in zijne jeugd had Ty deman zich met buitengewonen ijver op de oude talen toegelegd en hare onmisbaar1 ) Hij bezit de voornaamste werken van en over S w e d e n b or g.
Zie den Catalogus zijner boeken. L. B. 1832, p. 20, 21, 64-69. Deze
geheele verzameling is aangekocht voor de Bibliotheea Thysiana.
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heid voor den godgeleerde, in zijne ()ratio de linguarum
scientia, Theologo, necessaria bij zijn vertrek uaar de hooge
school uitgesproken, aangetoond, Zijne meer dan gewone ken
nis der grieksche taal bleek nit zijne nieuwe uitgaaf der
Levens van den doorluchtige Grielcen en Romeinen van Plutarehus, door Ev. Wassenbergh en H. Bosscha vertaald
en met aanteekeningen opgehelderd.
Ongemeen was zijne kennis der Oostersche talen, vooral
van het Arabisch, blijkens zijn arabisch dichtstukje, waarmede
hij zijn vriend Borger ter gelegenheid van diens bevordering tot doctor in de godgeleerdheid begroette en achter diens
Interpr. Epistol. .Pauli ad Galatas. L. B., 1807 geplaatst, en
vooral zijn Specimen Philologicum exhibens conspectum Operis
Ibn. Chalicani de vitis illustrium virorum.
L. B., 1809. 8°.
De f•anekersche hoogeschool erkende zijne verdiensten door
hem op het tweetal tot hoogleeraar dezelve te plaatsen iu
de leidsche hoogeschool door hem eershalve tot doctor in de
godgeleerdheid te benoemen. Van zijne liefde voor de vaderlandsche letterkunde, strekten zijne verhandelingen in Dtversa
sed Una en in de maatschappij van het Nut van 't Algemeen gehouden, ten bewijze inzonderheid zijne Lofrede op
Ewaldus Kist en zijne Verhandeling over den heilzamen invloed der ware medewerking tot Nut van 't Algerneen op ons
zelven. Amst., 1827. Ook gaf hij met zijn broeder de hoogleeraar H. W. Ty d e m a n sedert 1822 de Agnemosijne of
in het licht,
Mengelingen voor wetenschap en fraaije letteren
waarin verscheidene vruchten van zijn kennis en smaak gevonden worden.
Ook beoefende hij de Nederlandsche poezij. Zijn gedichten
zijn deels in andere boekwerken verspreid, deels afzcnderlijk
in het licht gegeven. Zoo als zijne Gezangen voor de leerlingen der Departementale school bij de opentlijke prijsverdeeling te Dordrecht en bij gelegenheid der 5 Ode verjaring
van het bestaan van het genootschap Pictura te Dordrecht. Na
zijn dood sprak zijn ambtgenoot Veltman eene redevoering
uit ter zijner nagedachteuis en gaf 0. W. S t r o n c k een latijnsch
carmen Ad collegas de morte carisscimi collegae B. F. T,ydeman.
Zie Redevoering ter nagedachtenis van B. F. Tijdeman, voorgedragen
in de openb. vergad. v. h. genootschap Diversa sed Una, 16 Maart
1830, door J. G. V el t m an; Handel. d. jaarl. vergad. v. d. Maatsch.
d. .Nederl. letterk., 1830; Schotel, Kerk. .Dordr. , bl. 725;
Leven van J. C. Schotel, bl. 26, 27 ; v an der A a, N. B. A. C. Wb.;
1829. D. II, bl. 273,
Glasius, Godgel. 1Vederl. ; Konst- en Letterb.

1831, 1; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de Rivecourt;
Bouman, Gesch. d. Geld. Hoogesch., D. II., hi. 542; van Doorn in c k, Anon. en Pseud. N. 3694.
TIJ DEMAN (Dr. PETRUS HERMANNUS), noon van M e inard Tydeman en Hermanna Hugenholtz, broeder
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van den vorige, werd den 23$te Mei 1798 te Xampen gebo..
ren, ontving het eerste onderwijs te Leiden, bezocht later de
latijnsche school en studeerde aldaar aan de hoogesehool in
de letteren, vertrok een jaar voor zijne promotie naar Utrecht
als gouverneur bij de familie de Beaufort, nam tevens de
collegian van van Heu sd e en Schroeder waar en promoveerde den fieten November 1822 te Leiden, na verdediging
eener dissertatie de Aeschinis oratione in Timarchum, en werd
conrector aan de latijnsche school te Tiel en volgde den 2den
September 1824 C. F. Nag el als rector op.
Omtrent bet gymnasiaal onderwijs maakte hij zich verdienstelijk door het vertalen 'van Kraft 's Themata (1827) en
Pull e n b e rgs Redekunde voor Gymnasien (1832), alsmede
door het'• bewerken van eene Oostersche,Westersche en Noordsche Mythologie voor jonge lieden (1832), waarvan in 1851
een derde druk verscheen. Wijsbegeerte en zedekunde waren
zijne lievelingsvakken en de resultaten van zijn grondig onderzoek van beide heeft hij geleverd in twee geschriften, namelijk in de Proeve eener lofrede op F. Hemsterhuis (Leiden, 1828) en in de verhandeling over de vraag : Welke is
de invloed van het gevoel voor het schoone op de zedelijke
volmaking der 9nenschen, uitgeschreven door het Prov. Utr.
genootschap van kunsten en wetenschappen en met de zilveren medaille bekroond (1836). Voorts vindt men bijdragen
en recension van zijne hand in de Kunst- en Letterbode, Recensent, Friend des Vaderlands, Vaderl. letteroefeningen, Magazijn van wetenschap, Kunst en smaak, Arnhemsche Courant,
Handelsblad, Tielsch Stade- en Arrondissements Weekblad,
Symbolae literariae, Mucellanea philology et paedagogica, Olds,
Nieuwe bijdragen van onderwijs en opvoeding, Tijdgenoot,
Dekker, Magazijn van nieutve taalkunde, rolksbode, Geldersche folks-Almanak, Handelingen der Maats. van Ned. letterk., (Levenaberigt van E. D. Rinke en van Elink Sterk),
Spectator, Kerkelijke Courant en anderen.
Hij was lid van het genootschap van leeraren aan de Nederlandsche gymnasia, schoolopziener in het 7de district van
Gelderland, directeur van het Departement der maatschappij
tot Nut van 't Algemeen, directeur van het natuurkundig gezelschap Ars Aemala Naturae, commissaris van de Tielsche
maatschappij van brandverzekering en van de 'Nederlandsche
algemeene .verzekering-waatschappij, diaken, ouderling, lid der
kerkelijke commissie, lid van het Utrechtsch genootschap van
kunsten en wetenschippen, der Leidschc maatschappij van
Ned. letterkunde enz.
Hij ontsliep den 28eten Febr. 1868 in zijn zeventigste levensjaar. W. v a n .d e Pa 11 schetste zijn levien vows de werken der Maats. van Nederlandsche letterkunde. Men vindt
het in de levensberichten van 1'871.
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TIJIC*1 (Oindsratm8), I. U. D., &fiber en vriend van
J. van Hoogstraten.
Zie v. d. Aft, N. B. A. C. Wb.

TIJKEN (JA00Bus), predikant te IJsselwonde (1728), Stehledam (1735) en Amsterdam (1744
Hj schreef :

De Catechismusleer in hoar kort begriip met een
uytbreiding over deselve uyt Godts woordt bevestigt in Fragen en Antwoorden. 8°. Amst., 17po. 4de dr.
Zie Koecher, list. d. Heidelb. catech., bl. 329, 330; Pauw en
V ea ris, Vern. kerk. Alphab., bl. 288 ; A bc oud e, Tweede Aanh., bl.
151.
TIJMEN (JAN). Van dezen kunstenaar vermeldt Kramm
een prent Ttvee ornamenten, • curieus be wer“."
Zie
TIJMENS (ADRIAAN), die in de 17de eeuw te Leeuwarden woonde, was een beminnaar der dichtkunst en inzonderheid van de tooneelpoezij, een vriend van L doff Smid s,
Anselijn, Gabbema, Sweerts, Katharine-Lescailje
en anderen, ook lid van het dichtgenoOsehaP , Nil, Woti,bus
arduum. Volgens onuitgegeven brieven van hem aan L u do
Smids in de bibliotheek der maatscbappij van Ned. letterkunde te Leiden voorhanden, was hij in 1681 aan het verzamelen van een Mengelmoes van gedicht en. tAan hem en zijn
broader Oetse :droeg Wibrandus de Geest ziejn Leermeester der Schilderk onst op.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Wb,; E e k h off, Cat. v. d. Bal. van
Leeuwarden, bl. 150.
TIJMME (THOMAS) schreef de Silvere poortklcck. Dordr.,
1645. 12° in proza. Met den inhoud van dit boek wordt
vergeleken Jan Luiken s, gedicht de Poortklok in zijn BOencorf des gemoeds in N. C. Maandschrift. D. IX, N°. 101.

TWISCI1 (RIENIER PIETERSZ. VAN) van Hoorn. C o 11 o t
E s c u r y maakt melding van dezen d die omtrent het jaar
1598 op bet denkbeeld kwam, om aoatelijke en westelijke
afstanden in graden en minuten uit te drukken, gelijk men
dit met opzigt tot bet zuiden en no9rden gewoon was te
doen. Hij gaf dus een iets van ziju maaksel, dat hij het gulden kompas noemde. Het werd met goed gevolg op onderseheidene reizen gebruikt en zonder misslag bevonden. Hij
overleed in 1613.
Zie Velius, Chr. v. Hoorn, b1.273;Abbing, Very., 4.131, 4. 18;n.Aanteek. op Velius; Collot d'Es.cury, Hyll. roam, D. VI'Cent,
1, bl. 295; Nay., D. VI, bl. 173.
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TYMPEL, TIJMPEL, TEMPEL (JouArT VAN mn) behoorde
tot de Verbondene Edelen, Meld zich aan 'sprinsen zijde, ea
in de donkerste tijden briefwisseling met hem. In 1575 moest
hij Engeland, werwaarts hij gevlucht was, ontruimen.
Zie van.: Meteren, B. HI, bl. 66; Hooft, B. X, bl. 443; Te
Water, Verb. d. Edel., D. I, bl. 273.
TIJMPEL (JonAN), heer van Corbeek, verwierf in 1562
groote voorregten voor zijne heerlijkheid, die na zijn dood
tot zijn zoon Olivier van den 'T ympe 1, bevelhebber van
Brussel, overgingen. - In 1579 - • liet hij drukken en met andere officieren aan de heeren en goede manner van de drie
leden dier stad overhandigen eene verklaring nopens den
handel van den inwendigen twist van den lande en 'tgeen
daaraan "kleeft."
Zie Te Water, t. a. p., 'bl. 273, 274 en over het geslicht Jurisprud
Heroica, P. I, p. 324 ; Le C a r p e n t e r, Hist. de Carnbrag, Vol. II,
R. 903; De Rouck, Ned. Reran:, bl. 343; Nobiliaire des Pays-Bas,
P. I, p. 291.
TIJNAGEL (WILHELM), kuustschilcier to Utrecht, in het
midden der ilde eeuw.
Zie Kramm.

TIJSENS (GIJsBERT), tooneeldichter in den aanvang der
18de eeuw.
Men heeft van hem:
De onbekende Mede.minnares, of de rampzalige Minnelist.
Trsp. Amst., 1717.
be woedende lief de of de gestrafte Moord-zugt. Trsp. Ald.,
1717.
Bassianus Varius Heliogabalus of de uiterste proof der
atandvastige lief de. Trsp. Ald., 1720.
Theagenes en Kariklea of de triomferende kuisheid. Trsp.
Ald., 1720.
De windhandel ,of Bubbles compagnien. Blsp. Ald., 1720.
De bedriegelijke , Actionist, of de Nagthandelaars, zijnde
het vervolg op den windhandel. 131sp. Aid., 1720.
De Actionisten reisvaardig naar Vianen, of 't uiteinde
der windnegotie. Gedr. in de uitverkogte Actiekramer, by de
Project blazend Eolus. Z. j.
Klagt en Raadsvergadering der Goden over het wisselval.
lig Actiejaar 1720, of Jupiters besluit en vonnis over 't werk
van Quinquenpoix. Gedr. op den Olimph, by den scherp
Z. j.
gelongden Momus, in de two windblazende Laplanders.
Mercurius onder de Actionisten, of Quinquenpoix in Al.
larm, over 't daalen van de Zuidzee naar Oost-indien.
Z. j.
Mercurius Koolverkoper in de Quinquenpoix en,00g rimester
by de ,Schotteonder de Actionistem Gedr. tot Missisippi,
naar, in de Vinder om door Kooi naar Vianer to g .aan. Z.
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Quinquenpeaux, Bombario, of Roskam voor de dolle Actionisten. Landgezang door Philadelphus (m. d. sp.) Faelix, qui
sua sorte contentus (in 3 dln.). Z. pl. of j.
De verwarde Hedendaagsche Loterijhandel ; blsp. Gedr. in
't hoofd vol muizennest en, bij den laggenden Berakliet om de
tweede zotheid der wereld; op 't eindje van 't Lotery-jaar

(1720).
Maandelyks berigt van den Onderaardssen Parnas, of
Toneelspelen uit de and ere wereld, behelzende allerhande voorvallen en geschiedeniszen van hoge en lage Staatsperzonen
(6 dn. voor de raaanden Jan.--Junij) Ainst., 1722.
Sjako en Cartouche in de Elizeesse velden. Blsp.
De staatzugt van Paus Sixtus den Vden en Filips den Men,
koning van Spanje. Blsp.
Keizer Karel den V den en Franciskus den lsten, koning
van Vrankrijk. Blsp.
Johanna Gray 6n Maria, koninginnen van Engeland. Blsp.
bhp.;
Het leven der dobb elaars in de Eliseesze velden ,
Maria de Medicis en hare gunsteling Concino Concini Marquies d' Ancre. Blsp.
blsp.
De gevlugtte verliefden of de Turkse kwakzalver,
Amst., 1721.
Romulus, trsp. Vert. uit 't Fr. van Houdart de la Motte.
Ald. 1722.
Cartouche, of de It dyers. blsp. ; verhandelende zijne voornaamsle schelmereen, gev. n. 't Fr. van Le Grand. den 2den
du,k, merkoill; ?Jeri,. en verb. Aldo 1722.

,2;er

3(1 , ,

3

1;T1

-

ker. 1727.
Klearchus, dwittgelcnd vt,'N
met platen.
Schrokhart Slinge rbeen, in zijn eigen
de worgende .Kakus can den koopbrief
Gedr. in de strafpars der ondeugd on
der Geregtigheid.
De weergadelooze Bedrieger ontmaskerd, of de valsehe
blsp. ; Gedr.
Boekhandelaar in zijn aard en weezen ontdekt,
in de stad Arglistigheid, op den hock van 't Winzuchtsteegje, legenover de Hooiberg van Dievery, daar Bedrock
in den Gevel en Valschheid in 't Uithangbord staat. z. j.
.De Uitvaart en Testament van den Hoofd-bedrieger Schrokhart Slingerpoot, blsp. ; gedr. in de Strafpars der Ondeugd,
onder de bescherming der Geregte:gheid. z. j.
Doctor Hans, gepromoveeert tot de Narrekap van Esculapius, op het Vilebord van Mercurius, blsp., met vertoningen. Gedr. in de Apenstad van Galenas op den hoek van 't
18
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Landloopers steegje, onder de Drukpars van Zeesten en
Wolkammen. z. j.
.De bloode Nachtgalant, of de betrapte Sneukelaar,
blsp.,
gedr. in de lee Kater, op 't nest van de gepaarde "Imoreuse kat ; in de Krolmaant, van 't buitensporige Liefdejaar, met pl.
De geleerde vrouw of der Jansenisten Godgeleerdheid
vervallen tot het Spinnewiel, blsp. ; uit het Fr. in Nederd.
Dichtm. ger. door *". Amst. 1731.
4rlequin Jansenist, of Berisping van de geleerde vrouw,
blsp. Ald. 1732.
De nieuwe Tarquin, zinrijk blsp. n. h. Fr. in .Nederd.
Vaerzen nagevolgt (met zang). Ald. 1632.
Ballingschap van het Parijsche Parletnent of de Fransche
blsp. door een
Regtsgeleerdheid tot het A. B. C. verwezen,
liefhebber. Gedr. met Privilegie van de blinde gehoorzaamheit. Tot Parijs, 1733.
De ingebeelde erfgenaam en voogd, of de gestrafte baatzuchtigheid, blsp. Gedr. voor de Gierigheid ter drukkerij van
Eigenbaat, daar Flaneet in het uithangbord to lezen stmt.
z. j. kl. 8°. 2e dr. Deventer, z. j.
Feld-, Herders-, Minne- en Mengeldichten. Amst. 1722.
Gedichten. Amst. 1723. 8 0.
Apollos Marsdraeger, veylende allerhande scherpzinnige en
vermakelijke snel-, punt-, schimp- en mengeldichten. Op Parnas, bij Valerius Maximus en Junius Juvenalis. in Compagnie. Amst., 3 dln. z. j.
Zie Witsen G e ij s bee k, B. A. C. Wb., D. V, bl. 412; Catal.
der Tooneelsp. van W: Hemkes, No. 65; Cat. d. Maats. v. Ned. _Letterk., D. I, bl. 311; D. II, bl. 202, 204; D. III, bl. 172 ; V erwoer t;
Kobus en de Rivecourt; Abcoude, Nawnr., bl. 368; v. Doorninck, Anon. en Pseud., No. 327, 354, 381, 2138, 3084, 3778, 4082,

4332, 5168, 5431, 5673, 5772, 6015.

TIJSSENS (JEAN BAPTIST), in Antwerpen geboren, vestigde
zich als beeldhouwer te 's Hage, waar hij of overleed of
van waar hij naar elders is vertrokken.
Hij bloeide omstreeks 1669.
Zie Kramm.

TUSSOT (SimoN), s r. de P a t o t, wiens familie in 1664
nit Iiouaan om den godsdienst naar Holland viuehtte, werd in
1655 geboren, vestigde zich eerst te Delft, was van plan, gelijk
vele leden zijner familie gedaan hadden, in den krijgsdienst
te treden, doch op aanhouden van zijne vrouw (hij was op
zijn 20 5te jaar reeds gehuwd met Anna Phi li p p e Be 11 y)
rigtte hij eerst te Delft, later te Heusden en 'sliertogen-
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boob, een pensionaat op, en vestigde zich vervolgens als
onderwijser in de fransche taal te Deventer, dock legde zich
inmiddels met ijver op de wis• en natuurkunde toe. In 1689
of 1691 werd hij buitengewoon en in 1700 gewoon hoogleeraar in de wiskunde aan de hoogeschool aldaar en gaf
hij ewe °ratio sive disputatio quo S. Tissot de Patot,
Math. Prof. mathematic. demonstrare contendit quapropter
fieri nequaquam possit ut homo eodem temporis puncto, pluribus quam uno suorum sensuum utatur aeque perfecte ac
natura illiis concedere potest. Hij was een deistisch en seeptisch wijsgeer, die zijne gevoelens openbaarde in twee werken, waarvan het eerste naamloos is uitgegeven, onder den
te Bourtitel Voyages et aventures de Jacques Masse ,
deaux in 1704, 8°. te Keulen in 1710 en te Rouaan in
1734 gedrukt en in 't Engelsch vertaald, Londen, 1734. Het
wordt door J. F. Reimmannus genoemd #Liber attheisticus
et scandolosus", als bevattende de schandelijkste spotternijen
met de leer van 't Evangelie.
Het andere werk met zijn naam verschenen,tis getiteld : Lettres
choisies &rites depuis sa jeunesse jusqu'd un age fort avance
La Haye,
a diferentes personnes et sur toutes de sujets.
2 T. 1727. In de Fable des dbeilles, die in 't eerste werk
voorkomt en een ellendig zamenweefsel is van de kwaadaardigste uitvallen, legt hij zijn haat tegen den christelijken
godsdienst zou duidelijk aan den dag, dat de lezing elk
christen met verontwaardiging vervult. In het tweede werk
.

redeneert hij weer tegen de leer van 't evangelie, vooral tegen de algemeene opstanding der dooden. Dit werd door
de regeering van Deventer, op aansporing van den kerkeraad,
zoo hoog opgenomen, dat men hem van zijn post ontzette
tot tijd en wijle hij zijne stellingen zou herroepen, hetgeen,
voor zoover wij weten, nooit geschiedt is. Men had hem
reeds vroeger verdacht gehouden, zooals blijkt uit het vet ,bod van Curatoren, om de oratie, die hij als rector magnificus in 1722 reeds gereed had, uit te spreken. Zij is echter gedrukt in het Journal litte'raire de l'annee 1722 T.

XIII, p. I.
On der zijn portret door L. Du Flor gegraveerd, leest men :
• Void par is bel art d'une peinthre fine
D Lit fidele portrait de Monsieur de Patot,
Idians son superbe habit, a peser chaque mot;
ii Il n'a rien que d humain, a is voir a sa mine,
• Mais si l'on examine avec soin ses
• On y verra regner une flamme divine,
• Qui lui fait prendre place au rang des beaux esprits."
Du MOIST.
18*
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Zie v. Eck en B o s s c h a, Eeuwfeest van't Ath. te Deventer, b1.105;
Refmmarus, Hist.m Univ. Atheismi, p. 558; Ypey, Serk. gesch.
d. X VIIIe eeuw, D. II, bl. 61 enz. ; Ypey en Dermout, Gesch. d.
Ned. Herm kerk, D. III, bl. 349; Collot d'Eseury, Holl. roent,
D. V, bl. 189 ; Vogt, Cat. libr. rar., p. 446; Barbier, Diction. des
Anon., p. 19457 ; Nay., D. XI, bl. 113, 167, 207, 237 ; D. XII, bl.
175, 335; D. XIII, bl. 15, 86, 114, 205; Verwoert; Kobus en de
Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.
TYMPEL (MARCUS VAN DER), zoon van den ridder K a ire 1 van den Tympe 1, raadsheer te Leuven (1555), schepen te Brussel, en van Anne Nunez Perez de Men i a Ca werd den Eiden Febr. 1575 te Leuven geboren.
Hij 'begaf zich 20 jaren oud in de orde der Jezuiten, en
was 12 jaren aan het hoofd hunner missie in Noord-Nederland. Hij stond in hooge ach ting bij zijne ordebroeders en
maakte inzonderheid werk van het prediken. Hij overleed te
Leuven in 1636.
Hij gaf in het licht
Oeffeninghe der volmaecktheydt ende Christelycke deugden
door den eerw. P. Alphonsus Rodriguez, priester der Societijt Jesu, verdeijlt in dry deelen, overgheset door P. Marcus
van den Tympel, oock Priester der Societeyt, het tweede deel.
Antw., 1633, 1645, 1685.

Zie A c. et Al. de Backer, Biblioth, des ecrivvins de la compagnie de Jesus, I, p. 772 ; Jac. Su s i u s, Onderwijs der godtvr. ziele in
de Opdracht; D i v a eu s, Rer. Lovan., L. II, p. 52, 53; Acta SS.,
T. III, Maii 229, 230; Paquot, Mem., T. I, p. 295; Glasins, Godgel. Nederl.

TM, A (JoHANNEs) te Amboina, leerling van den beroemden predikant Petrus van der Vor m, heeft een handschrift
nagelaten, (Maleisch met Arabische karakters) de geschiedenis van den gouverneur Ni cola es S c h a g e n, aldaar overleden den 7den Julij 1696, behelzende.
Zie Nay., D. V, bl. 304.
TEISSEIRE (GUILLAUME ELIE), in 1799 oud lid van het
collegie van schepenen te Batavia en in 1806 en 1807 gecommitteerde voor de suikercultuur. Bij het instellen eener
hoofdcommissie van iandbouw in 1827, werd hij tot lid
daarvan benoemd en later maakte de gouverneur-generaal
Van den Bosch gebruik van zijne kennis bij het invoeren
op Java van de indigocultuur.
Part. berigt.

TEENSTRA (MARTEN Douvrxs), nakomeling van Douwe
Tee n s t r a , (bier voor op bladz. 43 vermeld) heeft zich be-

277
kend gemaakt door het uitgeven van een aantal geschriften,
waarvan de voornaamste zijn

De vruchten mijner werkzaamheden g e du rende mijne reize
over de Kaap de Goede Hoop naar Java en ter ug over St.
Helena naar de Nederlanden. Groningen, 1829.
Part. berigt.

TIGLER (KLAAs), doopsgezind leeraar te Leeuwarden,
overl. 30 Julij 1811, belastte bij testament zijne erven om
uit zijne aanzienlijke nalatenschap jaarlijks 1400 uit te
keeren tot ondersteuning van twee jongelieden ter voortzetting hunner studien, waaraan sedert 1846, onder bestuur van
den kerkeraad der doopsgezinde gemeente aldaar, wordt voldaan. Zelfs zijn de fondsen van dit Klaas Tigler-leen zoodanig toegenomen, dat daaruit thans reeds drie of vier jongelieden tot de studie worden opgeleid, welke plaatsen worden
begeven door de erfgenamen des erflaters als Collatoren, onder
toezigt van Burgemeester en Wethouders als Provisoren.
Part. berigt
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blz.
.
Taarne (M. D.).
Taams (Willem).
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Tabbo
Tack
-- (Adolf)
Tacquet (Johannes). .
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blz.

blz.

Targiet (J.)
44
19 Teerling
.
. . .
Teerlink (Abraham). .
{Jacob). • • •
Teeuwsen (Hendrik) .
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22
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Teissedre l'Ange (Josue)
Tatmans of Tetmans (Feycke)
Teisier (J. D.). •
48
- (Jean George). .
Taurel (Andre Benoit Barreau)
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48
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blz.

Ten Kate (Lambert). Zie
Kate (Lambert ten),
Tennulius (Samuel). . . 63
Terbruggen (A, J, L. Baron van den Bogaerde
van) .
64

b1.

Tesschenmacher Werner). 76
Tesselschade (Maria), Zie
(

Roemer.
Tessen (W.). . . . . .

77

Tessynck (Cornelis) . . .
Testas (M. H.) . . ,
Testelin (Henri). . .
------ (Hendrik). Zie
Bruggen (Hendrik ter).
Tetar van Elven (Charles). 78
Ter Burg (Gerard). Zie
—---- --- (Henri
—
Burg (Gerard ter).
Louis)
Terensteyn (Cornelis van). 65 Tethroede (L. S. van). .
Terentius (Joannes GerTetmans (Feycke), Zie Tathardi)
mans (Feycke).
Ter Gouwe of Berioth (NiTetroede (Adriaen van).
colatrs) .
6 6 Tetrode (Willem Danielsz
Ter Himpel (Antonie). ,
Terinck (J.),
i e ' - m n(Herrnannus The^

.
Pc-

—

van)

Tets (Mr. Arnold Willem
Nicolaas van) . . .
Teutem (Frederik van) .
67 Teg (Cornelis den) . .
-- (Cornelis Anne den).
Texel (Dirk Jansz.) . .
Teyes (Alle).

79
83
84
85

87

----- (F u c'! rJ)
f
^ .1

o ^. Tey 1i d en (A gust ju van)

---- (Jacobus) .

^

Terry (F.)
Tersier (B .) . .
---- (J.)
Ter Steeg (Jan) Jr
Tersteegen ( )
Ter Veere (Jan van).
Ter Westen (Augustinus),
-

---- (-------)
----

-

----- (Elias). .
------ (Matheus).
----- (Pieter) .
Terwen Aartsz (Jan). .
---- (Josina). .
-- (Laurens) . .
Tesch (Frederik Johannes).
Tesschenmacher (Engelbert) .

.•

.

--- --- (Augustinus) .
— (Dirk van) .
72 ------ (Florin van) ,

8
89
—

— --- (Frans van)

90

— (Jan van) .
------ (J. van)
-- --.--- (Johan van)
73 -- -- (Simon van)
------ (Sijmon van)
---- (Willem van) ,
74
------- (Willem van) .
Teylinghx(Cornelia Eeuwwouc). Zie Teiliuck(Cor75
nelia Eeu waats)
Thaborita (Henricus) .
----- (Petrus) .
-- (Worperus), ,

91

Thaddeus (W,).

,

92
—
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92 Thomas a Kempis. Zie
Kerneis (ThOmis . a).
107
93 Thomas (Jan)
(IVIeerten)
. .
. 108
Tho.massone
po) • • • • •
Thomaszoon
(p• H.)
Thomassen a Thuessink
(Evert Jan) •
.
— (Phoebus Hit-zerus)
94 Thom.bergen (Herboldus).
Zie Thtirubergen (Her(Wilhelmus)
bolduS.
Thenis (Guilielmus a).
Thoojen* (Claes) .
Theodardus of Dodart
Thiard •
95 Thopas (J
Thuilliers - (Jean) • • . 110
Theodericus
I••
Thulaen Theodorus van).
Zie Tulden (Theodorus
--------- II
96
van).
Theodesinde
Thunbeig (Karel Peter) .
Theodesius
Thuynen (Theodorus van) 111
Theodoricus a Leidis
(Watze van)
112
Theoduinus of Dietwinus.
Theophile (D. L.)
97 Thybaut of Tibaut (Pieter
Jansz
Theunis (J)
—
(Jkhr. Abraham de)
Thennissen (Jean Baptiste) —
Theunisz (Jan). . 98 Thyebaert (Francois Ba..„
ron van)
Thiebout (Hendrik). •
Thiel (Gerardus van) .
99 Thyehannes (Jkhr. Willem Hendrik de). . . 113
-- (Cornelis van)
Thyrno (Petrus a)
-- (J. van).
. .
Thielt (Thomas van).
— Thynen (Meyners Mannes
van)
.
Thierieri (Mr. Adriaan van) 102
--- (Jacques van). 103 Thys (Gijsbrecht). Zie Tys.
(Renier van) . — Thysebaert (Aug. N. P.
114
Baron van) • . •
Thiennes (Jacob van).
—
Thier (Barend Hendrik). — Thysius* (Antonius) .
(-------) • . . 116
Thierens (A. L.). • . . 104
(Mr. Joannes)
119
--- (Johannes AdriaThyssens (Henricus Frannus)
ciscus) . . • • • Thil (Mr. Adriaan van)
--- - (Maerten) • . 120
Thilenus (Johannes) .
Tiaden (Suco) • 121
Thilenius .(M. G.) . .
Tiara (Mr; Foppe) •
•
Thilt (Mr. Johan van)
Thim (Cornelis) . . • . 105 — (Petrus) . • • •
ribaiit (W.). . .
. 123
Thin (Floris) .
Tholen (Jacobus Pierson) -- Tibbermans (P.) . • • •
••
-- (Mr. Nicolaes) •
107 TibeliuS (C.) •
•
••
Thomaes (Dominicke Jan) -- Tiboel (J.)

Theden (J. C. A.) .
Thedens (Johannes).
Thehoff (Jacobus) .
Themmen (J. M.) • •
-- (Johannes) .

----

----
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123
Tiboel (J. .
Tichelaar (Motto) . • •
. • • —
Tichler (Jacob) . . . . 124
Tideman (Philip). Zie Tiedeman (Philip).
125
Tieboel (Boudewijn) .
(D
127
—..— (Jacobus). . .
Tiedeman (Philip) . • •
Tiele (Alardus). . . . .
Tieleman (Petrus Johannes) . . . 128
Tielerna-ns (Seger) . • •
Tieling (Lodewijk) . . .
Tiellius (M.) . .
• •
129
Tiels (G. C.)
Tienen (van) . . .
(Cornelis van).
Tierens (Hendrik de Witte)
Tigler (Klaas) .
Til (A. van)

Timmerman (Jan Alberts) 141
(Petronella
Johanne
. . . .
TialiSsen (Mr.
Jan Samuel). . . . .
Timmers Verhoeven (Henricus . Petrus). . . . •
(Mr.
Pieter Francois) . . . 142
Tinant Jr. (F.). . . . . 143
Tindal (Barend) . . .
(Rolph Dundas baron) . . .....
Tinga (Eelco) . . . . 145
Tinne (A.) . . . . . . 146
---- (Alexandrine) . . 147
Tissel (Johannes) • . . . 153
Tissot de • Patot. Zie Tyssot de Patot.
Titama (Johannes) . . .
154
Titelman (Pieter). . .
Titsingh (Abraham). .
155
(Guilielmus) .
(N. van)
--(H.) .
.
— (Salomon van) . •
--- (Isaac)
Tilanus (Johannes Wil136
(Susanna) . . . 157
helmus)
137 Tjaarda (Schelto). . . .
Tilborg (Nicolaes) . .
Tjaden (Cornelis HenTilburg" (Nicolaas) . .
drik) .
Tileman (Dothias Wiarda)
138 Tjaerda van Starkenburg
(Jan)
Tilen (Hans) .
••
Tilius (Johannes).
(Ludolph van). . . . 158
Till (Hentich Von) . . . Zie
---- (Mr. Syds),
Tillids (Thomas).
Tjallingii (Dr. J.) ,
159
Thielt (Thomas van).
Tilly (Claude graaf van). — Tjassens (Johan). .
TjebbemalSyboud) .
— (Graaf van). Zie Ser
Tjebbes (Jacob) . .
claes.
(Sierdt) • • • •
Tilmans of Tellemans (Si139 Tjebbinga •(Antje Tjebbes).
mon Peter) .
— Tjom
Tim Q. P.)
Timanrius (Joannes) .
— Tobitson (J.)
140 Tocht (Ja6ob van der) .
Timmerman ( ). .
180
TTooedla(L
arii.
( de) . . .
(Harman). . —
Jr:(Mr•Jan de) — — (Reynhardus). .
MINN.

.

.

--

.

.

•
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Toepfer • Jr: (J. A.). Zie
Topfer Jr. (J. A.).
161
Toeput (Lodewijk) ... •
Toe Water Zie Water.
Toger (F.) • . .
Toict
du)
(Jacobus du) . .
Tol (David van) . .
— (Dirk van). . . . . 162
- (Dominicus van)
— (Jacobus) . . .
- (Nicolaas van) .
— (M. van) . • • • •
— (Pieter van) . .
— (Willem van). . . . 163
Tolck (Jacob Pieterse). • —
--- (Jacob Jooste) .
Toledo (Johannes van)
Tolet (F.)
164
Tolhuys (Jan) .
•
Tolk (Aril) . .
. . .
Toll (Abraham Arnold van)
(Hendrik van). .
165
(Hendrik van). .
166
— (IL)
--(Philip Theodoor)
(Theodorus van) .
167
Tolle (Henrik Antoni)
Tollen (-er. van der).
168
Tollens (Henricus Franciscus) . .
Tollius (Adrianus) .
. 174
---- (Alexander).
------- (Cornelius) . .
175
(Jacobus) . •
176
(Herman). •
177
— (Johannes) .
180
----- - (Philippus Theodorus) ..... . . 181
Tollus (Adrianns).
•
••■•■
Tomballe (Guerin) .
Tomas (Christiaen) . .
Tombe bAndries Jan Jacob baron des). . .
--;—(Nikolaas la). Zie
La' TonTbe. (Nikolaas).
••■•■•■

•••

Tomberg (Daniel)
. . 182
(Willem) . • •
Tombergen (Herboldus) .
Tomman (J. F.) . . . . 183
Tonckens (Mr. J.) . . .
(w..), • • •
Tonne (Johan de la) • .
Tonnis (Jan) . . . .
Toor (Jacob van). Zie Taurinus (Jacobus).
Tooren (P. J. van).
. 184

Toorenburg (Cornelis Pieter Lammers van) •
-------- of Torenburg
(Gerrit). . . . . . . 190

Tooru (A. van den). . .
191
(J. van den) .
Topas (J.). .
. .
Topfer (J. A.) 3
. • .
Topiarius (Aegidius Do.
minicus)
Tops (G. W.) . . . . . 192

Turck of Turck (Alexander)
— (Frederik Willem). —
— of Turck (Lubbert) 193
— (Lubbert Adolph) . —
Toren- (H.) . . . . . .
(Jacob) . . . 194
(Abraham) .
Torre. (Jacob, de la) .
195
Torrenius (Abraham)
Torrentius - (Johannes) .
(Laevinus) 6
Torrentinus (Antonius) . 197
(Hermann u.$)
(Laurens). • 199
Toullieu (Petras de) . —
Toulon (a Berkhout van) 200
t.

--- (Karel van). .
van) 201
Tour (Jan Carel Baron du) 202
-- (Philips de la) . —

Toussaint Domis (Guiliam) —
Trant- (boat) . • . . . 203
Trauen (Ae)

I a

•

•
•

•
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Trelcoitius (Lucas) .
. . 230
. 203 Trompert (L. G.).
(Lucas) . . • 204 Tronchin Voannes AntoTrello. (Lucretia van) . . 205
nius)
—
-- (Theodor). • • —
(charles de).. .
206 Troost (Anna). . . . . 231
Trembley (Abraham) .
_ --- (Cornelis). . • • -Tressed (Dani,e1)
.
Tresling(ThennisHaakma) - — (Frederik). . . . 232
_ – (Jacoba Maria). 4, --(Mt. Tjalling Petrus) .
208 ----- (Jan Hendrik). . -Treslong (Blois van). Zie
---- (Pieter) Gz. . . . 233
---- (Sara)
Blois .van Treslong.
-- (C. J. Bloys van). 209
(util)helmus). . •
Treytel (Nicolaas) . . .
234
Trici (Franciscus of Theodorius)
210 Troostwijk (A. Paets van).
(Wouter JoanTricht (Arnold van). .
nes van) . . .
--- (C. van). . . .
• • -MUNN Trosse (G.).
235
(Eclibert van) .
(1T. yap).
Trotz (Christianus Henricus) ....
• • • —
(C. P. van), • •
Trout (Jan)
236
Trieper (Jan Hendrik) Jr.
Triest (Jacobus van) .
211 Trouweelst (Guillaume) .
Troge of Troyen (Jan van).
(Filips)
Trigland_ (Jacobus)
- Troyen (Jan van). . . .
(Itombout van). .
214
---r-- (Cornelius). .
237
215 Truer (Dirk).
— (Theodorus).
Tseeraerts (Iherosme). .
—
(Jacobus). .
(Jacobus). . . 216 Tserclaes. Zie 'T Serclaes.
. . . 238
Trimmer. (.
217 Tuer (Herbert).
Trinquese (J:). .
— Tuin (J. van) . . • . . 239
Tuinman (Carolus) . . •
Trip (Adriaan). .
. .
.(Cornelis). . • . • — Tulden (Nicolaas van). . 240
.(theodorus van).
(Ilias). • • • . . 218
--- of Thulden (Theo--- .(Mr. Jan) . •
•
dorus van).. . . . .
.(Louis). • • • • •
Tulleken (Arent). . . . 241
(Lucas) . . . .
- (Mr. Daniel). .
219 .(Scato).
--- (Otto). • • • •
Triumph° (Franciscus StaTullius of Tiellius (M.) 242
tius Advorstenius) . .
. . . . • .
Trivet& (ii..). • • • • • 220 Tulp
(Jan Pietersz.) • •
Trommius (Abraham) . .
(Nicolaas) . .
Tromp (Marten Harpertz.). 221 Tuningius (Gerard).• . . 244
_ (Cornelis Maar226 Turck. Zie Torok.
tensz.) .
(F.. J. Winter). 229 ----- (P. le). • • . . 245
.
Turcq (J. N.). .
(Harpert Martens■11

11■■
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zoon). • • • • • • •

-- i — (Dr. Paschasius). .
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Turfius (M.). . .
. . 245
Turk (C. S.)
(J. P )
-- (Sander)
246
Turker (W )
Turman (W. Nieolaes). .
Turnbul de Mikker (W
P)
Turr (Frederik Everard)
Tusseubroek (David) . .
Tuyl (Goderd Willem van).
(Hendrik van) . . 247
(Jeronimus van). . ••••• •
----- (Mr. Jan MaximiHaan)
248
(Philebert).
—
- - (Pieter).
Tuyll (Mlle J. A. E. van).
—
-- (W. van). . .
Twent (Jkhr. A. C,) . . 249
— (A. P.). . . . . 250
(Mr. Hendrik). .
Twisch (Pieter Janszoon). 251
(Rienier Pietersz.
271
van).

Twist (Al bertus Jacob Duymaer van)
251
Tybesma (Feoke). . .
252
Tt,bout (Willem).
. 253
Tijdeman (Gerrit).
(Meinart). . .
(Mr. Hendrik
Willem). ..... . 262
---(BarendFrederik). 268
--- (Dr. Petrus Hern3annus).
. . .
269
Tijken (Christianus).
271
--- (Jacobus)
Tijmen (Jan). . .
Tijmens (Adriaan).
. .
Tijmme (Thomas). . . . —
Tympel, Tijmpel, Tempel
(Johan van den). .
272
Tijmpel (Johan) ,
Tijnagel (Wilhelm). . .
Tijsens (Gijsbert). . . . —
Tijssens (Jean Baptist) 274
Tijssot (Simon). . . .
Tympel (Marcus van der) 276
Tzttla (Johannes) . . . .

.
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BIOGRAPHISCH WOORDENBOEK
DER

NEDERLANDEN.
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UBBENIUS (MARTINUs), werd als proponent to Loppersum en Groningerland orntrent 1633 beroepen, in 1646 predikant te Enkhnizen, in 1650 te Leiden, in 1654 subregent
van het Staten-Collegie en overleed in 1661.
Zie Veeris en Pauw, Vern. Kerk.
bl 208 ; Liist der L.
Predd. achter de Orde der Feest- en Lijdensteksten,
bl. 110; Si ogen b e e k,
d. Leqdsehe klooges. D. II, bl. 288.

UBBO. Volgens de fabelachtip.:e voorstellieg van de ondste
geschiedenis der Friezen, was hij zoon van Adel en de derde
prins van Friesland. Hij was een dapper en ervaren krijgstnan
en zeer bedreven in letteren en wetensehappen. Hij heeft
bet leven van zijn grootvader F r i s o en van zijn vader Adel
en (le laden der Friezen besehreven, welke werken echter verloren zijn gegaan. Hij zou 71 jaren voor ooze tijdrekening,
na eene regeering van 80 jaren overleden zijn.
Zie Suffridus Petri, de Script. Frisiae, p. 6; Hamconii
Frisia, p. 9; Verwoert.

UBBO, hertog van Friesland, een dapper krijgsman. Hij
streed moedig tegen de Batavieren, toes deze het waagclen
een inval in Friesland te doen Hij zou Dokkum en Tekelenburg gesticht en Stavoren vergroot en verbeterd hebben. Hij
overleed in 299, na eene regeering van 59 jareo.
Zie Hamconii Frisia, p. 17; Ocko van Scharl, J Vlytarp,
A. Staveriensis, Cliropylc van bl. 1S en 19; Foeke
Sjoerds, Friesche Jaurb. 1). I, bl. 238 ; Verwoert.

UBBO, hertog der Friezen. In het jaar 792 deden de Deenen, onder koning Ha 1pda n, een inval in Engeland, na
zieh met U b b o verbonden te hebben. De [)eenen en Friezen,
1

2
voet aan land gezet hebbende, verdeelden zich in drie hoopen, van welke een zich van de stad Jork meester maakte,
terwijl de twee andere het gewest der Oost-Saksers (Essex)
deerlijk afliepen en met roof, moord en brand vervulden, gewijd noch ongewij(1 verschoonende. Van 't koninklijk geslacht
werd niemand als Elfrid, vader van koning Eduard I, in
leven gespaard.
Zie U b bo, E m m iu s, Res. Frisiae, Dec. 1, L. v., p . 176 ; Translat
et 3/brae. 8. Cuhlberti Episc. C. DI; Wagenaar, V. H.D. I, bl. 439 .
Foeke Sjoerds, Friesche Jaarb. D. I, bl. 428, 429.

UBEL of UBEL1US (PETRUS) te Wormer geboren, een
beroemd rechtsgeleerde.
Zie Zaanl, Jaarb. voor 1849, bl. 135.

UBELI (STEPHANUS) SCHONING was reeds een-en-dertig
jaren lang rector te Dokkum geweest, waar hij zich ijverig
op de studies had toegelegd, toen hij in 1618 te Franeker
bij J. La tnrinck in let iicht gaf:
Een Christlijcke onderwijsinge van de spooken, welded by
daghe en nachte den menschen verschijnen, door Johan van
Mu n st er te Vortlage, en door hem uit het Hoogduitsch
vertaald en opgedragen aan de Burgerneesters en Raden der
steden van Friesland, then hij in eene uitvoerige voorrede van
15 bl. de verdediging van de leer omtrent den ratan op het
hart drukt. Vroeger gaf hij in 1607 te Leeuwarden in het
licht •
Synonuma e M. Tullio Cicerone et alas coilecta.
Zie V al. Andreas, 13161. Belg. p. 818; Foppens, Bibl. Belg.,
p. 1109.

UBELMAN (JoHA.NNEs), predikant te Nieuwpoort, later
te G .rk urn, waar hij den l4den Januarij 1715 overleed. Hij
beoefende de Nederd. poezy, blijkens zijne bijschriften in
het Stamboek van J. Koerte n.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb.; Koertert's Slamboek, bl.
73; Brans, perk. Reg., bl. 98.

UBBEMA (JoAcium), burgemeester van Groningen, ontdekte in 1585 den aanslag van graaf W i l le m van Nassau
op die stad.
Zie Reydt, B. IV, IA, 67; Wagenaar, V. H. D. VIII,b1. 76, 77;

UBERFELD of UEBERFELD (JoRAN WILLED), ten jare
1669 in VV estphalen uit hervorulde ouders geboren, zocht
reeds in kindsche dagen den omgang met God, en verkwikte
zich, als jongeling te Frankfort aid M., waar bij op een
kantoor geplaatst was, aan bemelsche gezichten en las

3

naaktkelijks eenig werk zoo gaarne, als 1 wet B5 h m e' s
naam droeg. Zoodra had hij niet vernomen, dat van diens
werken eene voliedige uitgaaf verschenen was, of hij brandde
van verlangen een exemplaar magtig te worden.
De Amsterdamsche uitgevers wenschten in dienzelfden tijd
te Frankfort een persoon te vinden, die zij de verspreiding
van exemplaren aldaar konden toevertrou wen. Spoedig werden door tusschenkomst van derden de wederzijdsche wenschen vervuld en verkreeg Ueber fe 1 d 200 exemplaren ter
verspreiding. Aan de lezing kon Ueberf el d zich niet verzadigen en geraakte daardoor in een toestand van extase,
waarin de hemelsche Sophia hem verscheen, gelijk dit reeds
in 1678 had plants gegrepen. Daardoor werd de zielgemeenschap tusschen Gic lit el en Ueberfeld gesloten. In de
lente van 1683 reisde Ueber fe 1 d naar Amsterdam, waarschijnlijk vergezeld van den, toen van een caste predikdienst
ontslagen zijnde Dr, Eber h. Zelle r, die gaarne te Frankfort
toefde en conventiculen
Later, na Pinkster van 1684, vestigde Ueberfeld zich
zelf in Holland. Een buitengoed onder Leiderdorp, Hoogcrans genaamd, werd door hem betrokken,, waar hij als huisgenoot en medeburger nit Frankfort, de woning van Isaac
Passavant betrok, en beiden, ongeha wd, eenige genotvolle
jaren gesleten hebben, terwij1 zij later naar Leiden vertrokken
zijn. In deze stad Loch stierf Passavan t, den 1 Oden Oct. 1701,
diep betreurd door Gicht el en Ueberfeld. Ten jare 1732
vond ook Ueberfeld er een graf, Hij was een der zeer
wei .aigen, die hier te laude aanhangers van Gichtel gebleven
zijn. Aan hem hebben wij de uitgaaf van Gicbtel 's theosophische werken te danken, wier 7e of laatste deel zijn, de
door een ander dan Ueberf id gestehle Lcbens/auf bevat.
Zie S epp, Jacob Bohme's oudste vrienden in Nederland in Godgel.
Bijdr. voor 1870, 9e Stuk (waaraan wij deze schets ontleenden) en
Ypey, Kerkel, Geschied. van de 18e eeuw. D. X, bl. 326, 327; Kobus en de Rivecourt.

UBINCK (THEonoRus), als proponent in dienst getreden
te Houten in 1699, van daar in 1704 naar Oversehie getrokken. Hier nam hij in 1706 het beroep naar Delftshayen aan en vertrok nog in hetzelfde jaar naar Alkmaar, waar
hij in September 1709 overleed.
Hij schreef :
Over de flood van Willem M. thr., 1702. 40.
Heylands gebooi te. Delft, 1710. V.
Over den LX VIII Ps,dni. llott., 1 72 4. 4°.
Over den LX V Psal ► z Leyd., 1718. 8°.
Geestelijk Bruylofts lied over den
air. Psalm, Utr.,

1718. 8 0.

1*
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's Konings gangen na zijn Heyligdom over Psalm LI VII.
Delft, 1706. 4°.
Zie Rogge, Ball. d. Contra•Rem. Geschr.

bl. 2C3.

UBINCK (11.)
sch reef.
Keten der prophetische Godgeleerdheid.

Leeuw., 1683. 4°.

Zie A beoude, Naarnl. bl. 370.

UCHTERVELT (JACoB). Van dezen verdienstelijken schilder weten wij alleen, dat hij gelijktijdig met Piet er de
H o o g een leerling zou geweest zijn van v. Berchem,
schoon men, naar den stijl zijner, kunstwerken te oordeelen,
hem eer voor een leerling, van Ter burg of Metz u zou
houden, die hij, schoon hij hunne hoogte niet mogt bereiken, doorgaans gelukkig volgle. Het blijkt Miter dat hij
een leerling was van den oude Mieri s, die in 1681 overleed.
In het Koiiinklijk kabinet te Hage bevindt zich van hem

een Vourhuis eener prachtige woning, alwaar een viscitboer
inkomende zijne waar te koup biedt aun eene dame met een
kind aan de hand. Het gold op de verkooping van G e rr i t van der . Pas f 875. Zijn Binnenhuis id' de 17° eenw
werd op de verkooping van Go 11 c net is 330 betaald. Een
zijner kapitaalste stukken, Een rijke btnnenkamer met verscheiden beelden, Ayer` in April 1855 op de veiling van
nil-. M. van No or t voor f 721 verkocht. Het was vroeaer in bezit van den Staatsraad L. van T o u 1 o n.
Op de verkooping der weduwe de la C o u r t te Leiden
1766 beyond zich eene schilderij van zijn penseel, voorstellende Een man, in Spaansche kleeding, op een viooi spe+

lende, waarbij eene dame en eerie mad in purper fl ► weel
jukje en met wit satijnen role en een kan in de hand, in
den sinaak van Terbarg.
Zie Immerzeel; Kramm; Kobus en de Rive court.
UCHTMANNUS (ALARDUS), van Groningen, was conrector der latijnsche school te Leiden, toen hij in 1643 tot
buitengewoon hoogleeraar in de hebreeuwsche taal werd
aancresteld. In 1668 werd hem het onderwijs der grieksche
taal bij voorraad toevertrouwd, en in het volgend jaar werd
hij tot gewoon hoogieeraar benoemd. Drie jaren Later hervatte
hij het onderwijs in de hebreeuwsche tail, terwijl dat der
grieksche een ander werd opgedragen. Iii 1.682 werd hij
wegens zijn nalatigheid en onbetamelijk gedrag orntrent de

studen ten onderliouden en zijne jaarwedde verminderd.
Hij overleed den l2den Jan. 1680 in den ouderdom van
tab jaren.

5
Hij schreef:

Pox elamantis in deserto, en zette
Rabbi Jedasae Bradeshitae examen mundi en Rabbi Jedasae Penoni filii Abrah. Badreshi Dim de vanitate mundi
in 't latijn met aanteekeningen over (L. B. 1650. 8g.).
ZieJoeher; Siegenbeek, Gesch. d. Leijdc. Hooges. D. II, bl.
126; Kist en Royaards, Archie.' (2e Serie), D. IV, bl. 321.

UCHTMANN (Ts. Amu), latijnsch dichter, gaf in 1663
te Groningen in 4°. Carminum Virqilianorum supplementa
in het licht.
Zie Jocher.

UDE (GERRIT), een leidekker te Utrecht, hield in de
twisten over den Utrechtschen Bisschopstoel tusschen Zu e der - van Culemborg en Rudolf van Diepholt de
zijde van eerstgenoernde en naw, toen Diepholt reeds op
den bisschopzetel was, in 1427, deei in eenen aanslag otn
Utrecht op het onverwachts te overrompelen, door . des Vrijdags na Kraisvinding des morgens ten zeven tire de Witte
Vrouwenpoort in te nemen en daardoor Cu 1 em b o r g's yolk
in de stad te brengen, deswege werd U d e, toen de aanslag
ontdekt was, uit Utrecht gevlucht zijnde, voor eeuwig uit
de stad gebannen, terwijl zelfs zijne vrouw en kinderen gelast werden uit de stad te gaan en dos zoowel als bij gebannen.
Zie Burman, Utrechtsche Jaarb. D. I, bl. 343.

UDEMANS (CORNELTS HEYNDRTKSZ.), in het laatst der
16° eeuw te Bergen op Zoom geboren, een smidsbaas, en dus

man van n kleyn aensien”. Hij huwde op 28 Juni 1622 te
Veere Apolonia Cornelia Udemans, die hem 8 kinderen schonk.
Hij beoefende de Nederduitsche poozy en gaf in het licht:

De waeekende oog, op de onsekerheyt der menschen levens.
's Gray., 1643. 4 0.
Pit was 's mans eerste werk, bij wijze van proef in het
licht gegeven ; hij zegt er in, dat hij maar een sleclit
poeet, een smid en ongeleerd is", maar dat, zoo het werk
aangenaam mogt bevonden worden, men meermalen van hem
hooren zou. Dit schijrit het geval geweest te ziju, want in
1650 verscheen:

Oraenjens roumantel over het overlijden van Wilhelmus
Midd. 1650. fol.

.Nederlands he Trage-Comedie, vertoonende het gewoel der
voorledene en tegenwoordige oorlogen van de Vereenigde Nederlanden. 1652. (z. pl. of pagin. 132 bi. 4°.
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Het grove packkleedt vtgetrocken van het lastigh' pack
des Were
(Geflicht ter eere van Jacob Cats, op syn
Sorqvliet ende ajleggen van alle syne .Hooge Ample» en Staten. Midi. 1658, 24 IA. 4°.
Het Geestelijk gebouw, met Sinnebeelden versiert.
Midd.,
1659. 4°
Afbeeldinge van de verkeerde lrerelt: ontdeckende denude
aengeborene verkeertheyt der men , chen, vervattende daer benefeng met rymwerck de verklarinqen vary alle de voornaemste historien van het Oude en Nieuwe reqtament. Noytvoor
desen by eeniqe poeten meer uygegeven. Midd. 1660. 2e dr.
1661, 1680.
Abcon d e noemt nog.:
Prak4jk der Godzaligheid. Dordr., 1632. 4°.
Heerlykie tempel van Solooson. 4°.
Schrlftmatige aanmerkingen tegen de Mennisten.
4°.
S:hatboek der Roomse dwalingen. Amst., 1716. 4°.
Korte Notulen. 4°.
Zie Nay. D. XVII, bl. 16, 46,

75; Abcoude, eerste Aanh. Id. 215.

UDEMANS, de Jonge (CoRNELis), noon van den vorige,
vendumeester en notaris te Veere, waar hij den 156 Juni
1655 huwde met Cornelia V e r trecht van Heer Arendskerke.
Sommigen noemen hem den dichter der Verkeerde Werelt
en den auteur van Chartacea et sanguinolenta Navis bellica
in prora guidon rubrum belli, sed in puppi album pacis
signum gerens. Propertius Prora cubile mihi, ceu mihi Puppis er2t Cornelius Udernannus, Hujus chartaceae Navi8 Naupegus. Medzoburgi Inzpreqsit Henricus Srnelin8 Bibliopola
1672; een werkje, dat hij geheel bestaat uit aanhalingen van
meer dan 80 oude latijnsche schrijvers. Midd. 1612. 8°;
't peen anderen aan zijn vader, die de latijnsche taal verstond, toekennen.
Zie Nay., D. XII, bl. 10, D. XVII, bl. 16, 17, 46; E rme rin s,
Zeeuwsche Oudheden, Beschr. van Veere,
D. III, W.. 191 ; Witsen
G e ij s bee k, B. A. C. Woordenb. D. V, bl. 413.
UDEMANS (GODEFRIDUS CORNELIS), in het laatst der 168
eeuw, velgens sommigen in 1582 te Bergen on Zoom geboren, was al in het eind van 1599 predikant te Haawstede
en Burgt en werd in 1602 te Zierikzee beroepen ; doch vermits die van Haarnstecle niet dan door de tusschenkomst der
Staten van Zeeland zijn ontslag inwilligden, werd hij eerst den
1 idea April 1604 in den dienst bevestigd. In 1616 werd hij
wegeus de kerken van Zeeland metilier m ann us F
ei s verkozen tot de vergadering der predikanten ujt de
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Vereenigde Nederlanden te Amsterdam gehouden, om middelen te beramen ter verkrijging eener Nationale Synode, ter
bewaring der znivere leer tenon de dwalingen der Remonstranten. In 1607 verzocht prins Maurits aan de regeering van Zierikzee om den dienst van Udemans te 's GravenInge, welk verzoek werd hebbende hij die gemeente eenigen tijd met Walac us en T ri gl a n d bediend.
In de Zeeuwsche Synode te Zierikzee van 9-13 October
1 ► 18 gehouden, was hij assessor en werd nit dezelve afgezonden tot de Nationale Synode te Dordrecht, daar hij zielt
een getrouw voorstander van de zuivere leer der waarheid
betoonde en tot verscheidene gewigtige commission is gebruikt en gecommitteerd. In de Synode van Goes, 11-18
Februari 1620, deed hij met zijne suede-gecotnmitteerden rapport van de handelingen der Dordrechtsehe Synode en werd
weE•ens zijn trouwen dienst aan de kerk bewezen, be , lankt.
In 1630 werd hij met G. Voetiu s, H. Swal iii i u s en
S. Ever wija, toen predikanten te Heusden, Dordrecht en
Haarlem, door de A lgemeene Staten naar 's Basch gezonden
ow de ingezetenen aldaar in den hervormden godsdienst te
onder wijzen.
Hij overleed na een bijkans 50-jarigen clienst in Januari
1645.
De hoogleersar J, W te Water was in bezit van eenige
brieven van dezen godgeleerde, die, daar hij zeer onduidelijk ,schreef, moeijelijk te ontcijferen waren. Hij werd geroemd wegens zijn bedaardheid, billijkheid en onpertijdighcid.
In meer clan den album der Dordsche Synode komt zijne
inscriptie your. Zijn portret gnat nit met e en achtregelig
latijnsch vers van Johannes Westerberg.
Hij gaf in het licht:
Een schoon tractaet van de uitnementheyt van een christen mei -oche, ende op wat .manier dat men denselven kennen
daer inne verhandelt were dat meu syn eyglien verkiesinge niet en can verstaen door menschelyck vernu ft. rsamen
Beset door wylen messire Pieter de la Race. ambass. van den
Com. van Franckr. by de Stat. Gen. Hier is byghevoeght
een come beschryv inghe van het leven ende de doodt des
autheurs, overgheset door G. O. U. Tot Delft gedr. by J.

Andriesz. 1611.

Corte ende dugdelycke verclaringe over het Hoogeliedt Salomo, midtsg. de aenwysinghe van de voorn. leerstucleen daer
uyt vloeyende. Ghestelt tot vertroostinge van cite kinderen
Gods die verlonyhen naar de bruilrft des Lime. Te Ziericsee gedr. by H. van der Haien. 1616. 8'. Ook in 't Hgd.
Noodighe verbeteringhe d. i. Schriftm. aenmerckinghe op
seker boexken van Fr. de Knuyt, genaemt onder verbeteringe
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een torte bekent. des geloofs, alwaer den gront van De
Knuyt ende Fyn mede-staenders ?vat naerder ontdeckt wort,
viet alleene vyt de Corte Notulen van het gespreck, dat de
pred. Vail Zi'r. met de Menet:gen gh?houden hebben tot
Zieric. ende ailyns-plate, rnaer oock uyt de prothocollen van
Praneleeethal, Embden ende Lecuwd, als oock uyt de Schriferi
von Meiiiio Sintens, D. Philips, O. de Keyper,.I. Ontein z
etc. ales met eene georidighe wederleggin !i he i'yt de H. Schrift,
gbe , teit tot waerschuwieghe door U. U. C. f. Hier zijn n9ch
by-g xoecht de Corte not. van 't gespreck tot Zier. mitsg.
dry lle9isters. Gedr. v. Balt& Dull. Dordr. 1620.
Geestelyk roer van 't Coopmansschip. Dordr. 1655. 4°.
flernels beleg, dat is geestelyclee mannen van oorlogcn ons
den hentel in to newel, met sulcken geweldt dat Gode aengenaern is. Ghestelt over de woorden Malik. XI, vs. 12.

AnIst., 1658. 4°.
Den vyfden druck by den autheur oversien ende met marginale annot. vermeerdert. Tot Hoorn ghedr. by Abrah.
cobsz. van der Beecle. i 658.
Het geestelyk Compas tegen de Mennonisten. Dordr.

1646. 4 0 .
De ladder Jacobs. Artist., 1660. 12°.
Oejening der Christelyke deugden. Middelb., 1612.
Chi iitelyk A. B.
Zierikzee, 1715.
Over de Open/aringe Johannes. 8°.
Freede Jerusalem tegen de Wederdoopers. Dordr. 1627. 8 0.
Christelyke bedenkingen over het R. Avondmaal.
Noodige verbeteringe.
Discours over 't lange hayr. Dordr. 1643.
Weekelyke oefeningen. 8°.
Over thn loop.
Eendragt v:In de Gereformeerde Kerken met de eerete
Apost. Kerk nopens den Loop. 8°.
Men vindt een gedicht van H. Brun o, ad Gode/r, Udemans cum de persev.erantia sanctorum in fide pro concione
disseruisset.
Het rechte Gebruyck van des Heeren Avondmaal, soo voor
als na de Bedieninge, bestaende in Meditatien, Gebeden en
Dankzeggingen, door C. Drelincourt, P. du Moulin en verseheyden undere Godgeleerden. ldem, De klac4te van een
swaerrnoedige ziele ens. door S. Si monides ills mede hoe
noodsakelyck, het 11. ilvontinael is, enz. door G. Udemans.
Noch is op neeus lifer by gevoegt: de Reyse na Beth-El, of
het buys Goe's, zynde innerlyeke ziel-betrachtingen enz. Deften atderlaetsten Drucic 'net soete Ziel-tochten en bewegingen
vermeerdert en verbetert. A mst., bij M. Do o r u i n c k. z. j.

a

en pl. 12°.
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Zie Richer; Burman, Troj. egad. p. 402, 403; Foppenei Bibl.
Belg. T. I, p. 208; J. G. Carp Jovii, Introd. ad locos posticos. V.
T. p. 278 ; de Jong, Naamr. v. Gelderl. bl. .445; Boekzaal, Febr.
172, bl. 247, 248; van Rhenen, Naam:. v. Utrecht, bl. 33; BruynNT is ch, Bet lleil des "leery:, vertoont in 24 Predicutien. 's Hage, 1679
(voorr.); Baudarti u s, Mernotien, B. yd., bl. 11; Brandt, Hist.
de Ref. D. I, bl. 554, D. 11. bl. 430, 4 9, 1). III, bl 421, 644, 647,
648, V67, 974-9i6; W. te W ater, .Nederl. Geloofsbel. hi. 108-110;
J. W. te Water, Ref. v. Zee bl. 244; J. v. d. Velde, 20-jarig
Rogge, Bibl. v.
jubelf. d. verlossing van Zierikzee, 1777, Bijl. M.;
bl.
Contra-Rem. Geschr. bl. 49 ; Mulle r, Bibl. v. Godgel. Werken,
115 ; Nieuwhof, Gedebktv. v. Haamstede en Burph Tholen
1857;
K.
4.
(eerste
Serie)
D.
IX,
bl.
321,
(tweede
seKist en Roy aards,
rie) D. III, bl. 197, 208, 223; D. IV, bi. 49; Glasius, iSynode van
Dordrecht; Schotel, Kerk. Dordr. D. 1, bl. 296, 330, 426, 460, I).
II, bi. 769; Geestel. en Wereldl. Kleedr. D. I; Nay. 1). X, bl. 34,206,

302, D. XI, bl. 10, D. XV, bl. 19, 113, 1). - XVII, bi. 16, 46, 75;
Abcoude, Ncramt. bl. 570; Jane. bl. 216; Muller, Cut. v. Portr.;
Verwoert; Kobus, de Rivecourt; Hofferus, .Poemata, p. 74;
Brun o, Mengeld. bl. 295.

UDEMANS (H.), tijdgenoot en waarschijnlijk bloedverwant van Cornelis Ud eman s, bloeide in het midden der•
17e eeu w als graveur te Middelburg. Hij graveerde o. a.
de titelplaat voor de Geestelyke Geboulven van C o r n e l i s
Ud em an s. Middelb. 1659.
Zie Kramm.

UDEMANS (VVILLEm), kunstschilder, in 1723 te Middelburg geboren, schilderde fraaije zeegezigten met nauwkeurig
geteekende schepen. Hij was ook een kundig scheepsbouwmeester. Zijne Verhandeling over het waken der driedeksschepen bij de 0. I. Compaguie van Zeeland is bekroond.
Hij overleed in 1797.
Hij schreef ook:
Koite verhandeling over de S'cheepsbouwkonst. Middelb.
1757. m. pl .
Zie Immerzeel, Arrensberg, bl. 520.

UDENTS (C. A.), van 1627 tot 1648 secrefaris te Tiel,
eu van 1650 tot 1668 (wanneer hij overleed) predikant aldaar. Hij ye, taalde het Chronicon Tielense, waarvan v. Le e uw e n in 1789 het voornaarnste heeft uitgegeven, en schreef
cieze overzetting in het .Folitieboek. Zij is getiteld :
Eenige wide ende gedenkweerdige geschiedenussen de stad
Tiel betrefende, uit zelcer old latijnsch both in deter Raadlearner berastende.
Zie M. B. D. Rink, Beschr. d. stad Tiel. bl. 7.
UFFINGUS, UFFINGIUS of UFFO, schrijver nit de 10"
eeuw, te Workum in Friesland geboren, werd benedictiju in

de abdij van Werden in Westphalen.

to
• Hij- beoefende de latijnsche poezij, blijkens zijn Vita S.
Probnium
idae Piduae of gelijk de tttel luidt :
fingi, coenobitue S. Ludgeri, de conversqtione el rniraculis
Sundae Y'Jae bij S u ri u s op den 4den Sept. T. IV en VII.
Ook in gle Scriptores rer. Brnnsviceniium van G. G. L e i bn i t z. Hannoverae, 1707. fol. T. I, p. 171-181 en in de
Acta Sand. der Bollandisten. T. II. Sept. p. 260-269 en
gedeelteliik bij Pertz II, p. 5 , 0 s.s.
waarvan
Pita S. Ludgeri, Eprecopi Mimigardevordensis,
slechts eeu froment over is, dat bij de Bollandisten bewaard
is. T, III, p. 659, 660.
Carmen in laudem Monasterii Werthenensis bij de Bollandisten. I. c. p. 669.
Historia S. Lucii, Regis Brittanniae.
Zie Val. Andreas, Bible Belg.; Foppens, Bibl. Belg., T. II, p.
1151 ; Suffr. Petri, de Script. Frisiae, ed. 2a, p. 61; Vossius.
de Hist. Lat., 2e ed, p. 357; Paquot, Mein., T. 1, p 596; Peerlkamp, de poetis Neerl., p. 12; Rett berg, II S. 433; Moll, Kerkgesch. v. Nederl., D. I, bl. 169, 170.

UFKENS (PoPPo of POMPEJUS), in de sententilin van Alva.
Popko U fk ens ten Darn, edelman in de Groninger Ommelanden, bevorderde getrouw de belangen van zijn vaderland. Hij was zijn vonnis (10 Jan. 1570) reeds vroeger ontweken, diende graaf Lode w ij k bij zijnen inval in de Ommelanden en hield zich na diens nederlaag te Emden op, vanwaar hij de pogingen der Watergeuzen bevorderde.
Reeds in 1569 had hij aanstalte gemaakt tot een scheeptogt naar Vlissingen of Enkhuizen, doch deze togt werd door
den drost van Emden belet. Op het tijdstip dat de Geuzen
het vaderland herwonnen, had Ufk ens met de gebroeders
Ripperda 300 tnannen gereed, die waarschijnlijk, (Hider
bevel van Wigbolt Ripperda, met Sonoy en de Vendelen van La z a r u s Muller naar Noord-Holland togen.
Ufke n s zelf was Been krijgsman, maar met Oranje in
briefwisseling. In April 1575 weld hij met H aj o Ma nninga gebruikt tot onderhandelingen met graaf J a n van.
Oost•Friesland, en daartoe had W ij nand van B r e i 1, afgevaardigde van wege graaf J an van Nassau, zich terstond
bij zijne aankomst in Oost-Friesland tot beiden vervoegd.
Doch in zijn erfdeel bleef Ro ble s meester, en de eerste
poging van Friesland en de Ommelanden te winnen, werd
door hem aan de hand gegeven en begunstigd. Hij heval
En tens aan tot den inval te Oostmahorn. Na de pacificatie
van Gend keerde hij als raad van George van L a 1 a i n, naar
5tadbouder van Friesland, Groningen, Overijssel en Drenthe
zijn vaderland terug. Hij stond bij dezen in hooge gunst, doch
de stadbouder volgde niet algid den raad van den regtschapen man.
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Zijo .roeping en lust was steeds de taken zijner lanclgenooten
waar te nemen, dan bij den aartshertog Matthias te Antwerpen, dan te Utrecht bij het sluiten der Unie, dan weder
bij Re nnenber g. Zijn naauwe omgang met dezen, deed hem
reeds vroeg de neiging des graven tot Spanje ontdekken, en
alles aanwenden tot versterking van dezen in zijne gehechtheid aan de goede zaak. Rennenberg zond hem naar
Oranje en de Staten van Utrecht ter verdediging van zijn
persoon tegen de reeds bekend geworden beschuldigingen.
Ondertusschen vcrderde de afval reeds zoo ver, dat Friesland
en Groningen bijna verloren waren.
Oranje kon het nog niet gelooven en zond U f k e n s daarom
naar R e n n e n b e r g. Deze liet hem tot een zamenspraak noodigen,
doch hij kon geen beslissend antwoord krijgen. Intusschen hhd
Entens de bewijzen van Re nnenbergs zamenspannen met
Parma in handen gekregen en werd bet verblijf van U fk ens te Groningen gevaarlijk. Hij waar.,chuwde dus de Groningers, en verwijderde zich, onder schijn van een wandeling
uit de stall. Nu gevoelde R e n n e n b e r g berouw, dat hij
hem had laten ontsnappen, doch het was te laat, en een
moordenaar, Upeo D o u we s, op hem afgezonden, kon hem
Diet weer n3achtig worden. Kort daarna had hij de zoaderlinge begeerte den slag bij Hardenberg, in een koets gezeten,
te willen aanzien er. werd bij die gelegenheid door de soldaten van Schenk vermoord.
Zie Sententien van Alva, hi. 222 ; Bor, Ned. oorl., D. V, f. 224,
227; D. VI, f. 270 ; D. X, f. 198; D. XI, f. 314; Le Petit, Gr. chron.,
T. II, f. 394; Thuanus, Hist. sui temporis, T. III, f. 351; W ins em ius, Histor., L. IV, p. 264 „L V, p. 355, 423; L. VI, p. 461, 463;
Archives de la Maison d' Orange-Nassau, T V, p. 179; T. VI, p. 573,
574, 581; Van Groningen, Gesch. der Waterg., p.350; W a g e n a a r,
V. H, D. VII, bl. 248, 320, 325 ; H. 0. Feith, fierhaat van de reis
van de Burgemeester J. U. den Raadsheer Egbertus Upkema en den Syndicus Dr. Johan de Gouda naar Brussel, 19 Jan.-10 Oct. 1576, in
Geschied. Bijdr. Gron. VII, 1870, bl. 81 en Burgemeester J. Ubbema's
terugkomst van Spanje. 1583. Ald. V. 50.

UHL (L.) is schrijver van :
.Frankforter Wissel-Responsa, vervattende vonnissen over
den Wissel. Arnst. 1750. 2 din.
Zie Arren berg, bl. 520.

UIL (JAN DEN), een etser, bloeide op het einde der 16de
eeuw. Zijne bekende etsen zijn zeer zeldzaarn en bestaan uit
5 stuks, als : een os en een rustend sehaap. Een staande
stier. Ben staande pissende os en een staande buffet.
Zijn
etswerk geliik liet meest naar dat van N i c o la es M oy a e r t,

doch is van minder kunstverdienste.
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Hij teekende en schilderde ook landschappen en stadsgezigten.
Zie Immerzeel; Kramm.

UIL of UYL (.. VAN DEN). Van dezen kunstenaar, mogelijk
dezelfde met den vorige, komt voor een teekening, een Riviergezigt voorstellende.
Zie Kramm.

UILENBROEK (HENDRIK), krankbezoeker iu de gereformeerde gemeente te Amsterdam, leefde in de 2d6 helft der
17de eeuw en beoefende de Nederduitsche poezij. In 1671
gaf hij bij de, Wed. van S o m e r e n een bundeltje Christelifice gezangen in het licht, waarvan in 1685 bij dezelfde de
12d8 druk verscheen met den titel : Ohristelijke gezangen, wederom overgezien, verbetert net verschejdene Nieuwe vermeerdert en op Muzijknooten gestelt. Met een vervolg of
tweeds deel, 'twelk op nieuws met twee gezangeu is vermeerdert. In dit zeldzame boeksken vindt men ook gezangen van
S. Simonides. Het is aan Elisabeth Vlaming van
Oudshoorn, echtgenoote van Mr. Elbert Spiegel, Ontfanger.Gencraal van het collegie der Ed. Alog. Baden ter
Admiraliteit tot Amsterdam
opgedragen.
Abcoude vermeldt erne latere uitgave. Amst. 1713 en
nog vier andere met en zonder noten.
Zie Naamr., bl. 371; v. d. A a, N. B. A. C. Wb.

UILENBROEK. Zie UYLENBROEK.
UILKENS (F.) schreef:
Eenige aanmerk,ingen reopens het Sal Seignetti en het veidutn
essentiale tartari in Pad. Letteroef. 1791. D. I, St. II.
UILKENS (H.) schreef:
Nadere en verbeterde proeve om raap-olie te bleeken in
"fig. Konst- en Letterb. 1808. D. I, bl. 426.
Manier om de vervalsching van d esulphas guininae met mannite of met andere in alkohol en water oplosbare zelfstandigheden te ontdekken. Ald. 1827. D. II, bl. 162. Met
J. Rinem a, Over . een slecht bereid. ol. sinapios aethereum.
Ald. 1832. D. II, bl. 132.
" Zit) Holtrop c.
UILKENS (JACOBUS ALBERTUS), zoon van Christ op h or u s Uitkens en Wildina Stenhuis, werd den 1 8 ten Mei
1772 te Wierum, in de nabijheid van Groningen, waar' zijne
ouders het landbouwbedrijf uitoefende, geboren. Vijf jaren

oud verloor hij zijn vader, en toen hij den leeftijd van elf
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jaren bereikt had, ook. zijrie 'moeder, die zieh inmiddAls te
Groningen had gevestigd. Na de latijnsche school bent ebt te
hebbeit, word- hij in 1789 tot de akadeniie bevorderd. Of,;
saloon de godgeleerdheid zijn hoofdvak was, beoefende hij
tevens de natuurkundige wetenschappen onder d e la Faille,
Driessen en .Mun niks en verwierf in 1796, na de verdediging. eener- dissertatie de atmosphaera, eiusque, quam exsend in, vegeftabilia actione, den graad van A. L. M. et Phil,
doctor. In hetzelfde jaar wend hij predikant te Lellens, in
1798- te Eenruw. Sedert .de groote rnaatschappij ingetreden,
zette hij zijne onderzoekingen op het gebied der natuurkunde
voort en geen jaar ging er voorbij of hij zond een of 'neerdere bewi!zen zijner toenemende ervaring ter perse. Toen er
in 1815 akadewische leerstoelen in de laudhuishoudkunde
werden opgerigt, viel die aan de hoogesehoot to Groningen
hend dadelijk ten deel. Den 15den November 1815 aanvaardde
hij - zijne nieuwe werkzaainheden net eene redevoering Over
den invloed der landhuishoudkunde op het bestaan en de welvaart der Maatechappij (Gron. 1815) en met veel bijval gaf
hij collegian over de landhuishoucikunde en de techeologie.
Na den dood van Prof. de la Fa i I 1 e, onderwees hij een
jaar bang de Physica en tract om de andere week als vaste
spreker over de froefundervindinglijk.e natuurkunde op. In
1S21 bedankte hij your het hoogleeraarsambt te Leiden, den
sosten Mei 1825 overleed hij en went den 4den Junij in de
Akerk begraven. Uilkens was schoolopziener en lid van
vele geleerde genootschappen o. a. van het Kon. Ned. Instituut. Hij begaf zich driernaal in het huwelijk. Ten eerste met
e z i na H a v i n g a (o‘erl. 1812), &elver van Ds. J.. H av i ng a te Bellingeweer, ten tweede in 1813 met Barbara
Marta Feenstra (overt. 1817); ten derde in 1818 met
Hilligje Marten Feenstra, die hem in 1823 ontviel.
Hij had tien kinderen, die alle voor hem overladen.
Hij gaf in het licht:
Korte op ondervinding berustende Thermometer.beschrijving.
Gron., 1796.
Ve•dediging van het antiphlogistisch scheikundige systeem,
inzonderheid van de zameustelling van het water in Vad.
Litteroef. 1799.
Ovtr de bevriezing en den oorsprong der tochtbelletjes in
het i,js. Aid. 1800.
Natuurk. schoolboek (in 1798 bekroond en uitgegeven door
de Moults. tot Nut van 't Argemeen).
Aorte schets dtr Nutuurkennis. 1799.
Redevoeriugen over de volmaalaheden van den Schepper
in zijne schepselen beschouwd. Gron., 1801.L.-1822.
Thans in 1eene prachtuitgave op nieuw verschenen.
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iOrt netutorktodig sehoolbeek. 1804.
Besehrijvitiq van de merkwaardigste voortbrengselen der
Natuur1 een volksleesboek (bekroond en in 1805-1807 door
de genoemde Maatschappij in 3 stukken uitgegeven).
Schoolboek over de Natuurlijke historie. 1807.
Over de voorodrdeelen omtrent het onweder. Gron., 1808.
Technologisch handbook. 3 St. Gron., 1808—.1819.
lerste beginselen der Natuurkuude. Amst., 1810. 3 St.
Schoolboekje over de Technologie. 1810.
De catechisms., der natuur van J. F. Martinet verkort en
verbeterd. Amst., 1812. Zalt-Bommel, 1820.
Technologisch leesboek. Amst., 1813.
Een gekleurde ofbeelding van de voorn. hoogten des aardbols. Gm., 1814.
Het nut en voordeel der insecten. 1816.
De kleine catechismus der natuur voor kinderen. Gron., 1817.
Merkwaardige natuurverschijnselen (tete stuk Over het dierlijk Magnetismuc Gron., 1814).
Een drietal voorlezingen over memo ,- en zedekundige onderwerpen. Gron., 1818.
Handboek van vad. landhuishoudkunde. Gron., 1819.
De kennis van den Schepper uit zijne schepselen, of korte
whets der natuurkunde. Gron., 1819.
Bovendien plaatste hij in tijdschriften meerdere opstellen
en gaf sedert 1801 een Almanak tot Nut en Ver'genoegen nit.
•

Zie Prog. inauq. en bet Programma funebre; Droning. Gedenkb., bl.
127, 128 ; S. S t r a t i n g h E z., liedevoer. ter plegttqe nagedachtenis van
den Hoogl. J. A. Uilkens, die ook in den Alm. der Akademie voorkomt; J. J. Cohen, Hulde aan de nagedacht. van J. A. U. met een
Hoogd. en Nederd. vert. ; Poggendorff, Br ogr, liter. H. W.bfich, S.
1157; Glasius, Godgel. Nederl.; D. v an Coppenaal, Jac. Alb,
Uilkens in Juarb. v. W. 1827, bl. 113; Collot d' Er ury, Holt. roem,
D. VII. bl. 154, 220-224; v. Kampen, Beknopte gesch. d. Ned. Letterk., D. II, bl. 616, 617, 622, 623; D. III, bl. 26z; K. en Letterb.,
1825, D. 1,.bl. 353; D. IL bl. 23i; Versl. d. Alg. Very. v. It. Kon.
Ned. Inst. 1825; Galerie Coutemp.; Bibl. Univ. ; Holtrop, Bible
Med. ehir., p. 863; Nieuwenhuis; Verwoert; Kobus en de
Rivecoult; Muller, Cat. v. portr.

UITENBEECK (J.) Van hem bezitten wij :
Brief aan J. M. Bendien, hocIdzakelijk over de water•
kijkerij, waarin tevens een Brief van een Amsterdamsch Geneesheer te vinden is, die de voornaamste tekenen aan de
hand geeft, waarop ieder rechtschappen artz in de behandeling der ziekte te letten heeft. Amst. 1790. 8°.
UITENBOGAARD (CoRNELis), een dichter te Dordrecht
in de lid* eeuw.
Zie Scheltems, Gesehied. en letterk.

bl. 129.

Mengelw. • D. III, St. III,
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UITENBOGAERT. Zie UYTENtiOGABBT:
UIrENENG. Zie WTENENG.
UITENLIMMIGE (WouTER), in 1730 te Dordrecht gebo
ren, leerling van Aar t S c h o u w ma n, schilderde portretten
en gevogelte en was kunsthandelaar. Hij overleed in zijne
geboortestad in 1784.
Zie Immerzeel; Kramm.

UITENHAGEN. Zie UYTENHAGEN.
UITENWAAL LUCAS. Zie LUCAS .. .
UITENWAAL, UTENWAAL, UTENWAEL of WTEN ,
WAL(PUus),genVlamchrvu,geijkBlot
hem noeinde, maar een Utrechtenaar, die in de tweede helft
der 16de eeu w bloeide. K ram m vermeldt van hem Het por.
fret van Eickens met een rol in de hand, leunende op een
epitaafsteen, waarop een zesregelig latijnsch vers van P h.
Moru s. Het portret van Janus Secunaus met de penning
van zijn geliefde Julia in de hand en een latijnsch onderschrift. Voorts een vervolg van zes blad en Mythologische voorstellingen in kleine ovalen gevat. Ook vervaardigde hij een
groote kaart, voorstellende de stall Hoorn en West—Friesland
met bijwerk 1596, voorkomende in V eliu s' Chr. v. Hoorn.
Zie Kramm.

UITENWAEL, UTENWAEL, VTENWAEL of WTENWAEL
(JoAcbin4). waarschijnlijk zoon van Paulus U it en waa 1, in
1566 te Utrecht geboren, leerde het glasschilderen bij zijn
vacter, dock wijdde slch onder Josef de Bee r, discipel van
Frans Flori s, aan de schildei kunst, vertrok vervolgens
naar Italie en was vier jaren bij den biss.chop van St. Malo
te Padua, de helft van then tijd met hem reizende.
Hij hezat de zeldzawe graf van in 't groot en klein to
schilderen. 0. a. maakte hij een stuk dat 6 voeten hoog en
10 voeten breed was met levensgroote beelden, Loth en zijne
doehters voorstellende, goed van teekening en kolonet en
breed geschilderd. Ook schilderde hij verscheidene seer kleine
stukjes op koper, am wider rich onderseheidden eeti Mars
en 17 enus en een Godeiebanket. Zijn schildertrant was eenigi•
zins geraneerd en zone teekening viel wel eeiis in het gewrongene van Sprange r.
In 1763 word op de verkooping van IV. Lormier to
deel van Paris met .1170 en- zijn art* met
's ilage zijn
de - Beiden met f 110 betaald. In de verzameling van Mr. J.
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TJtrecht, beyond:60h het ..portret -Yan
J. Graaf N a h nye
een in harnas geknield ridder, met het onderschrift Sttfanus
de Wit, Ultrojectinus Eques Jet. 42 door hem geschilderd.
Het museum te Berlijn bezit van hem de dronken Loth met
zijne dochters. Te Gouda zijn twee kerkglazeo van zijn petiseel
in 1596 door hem en Adriaen Gerritsz de Vrije geschilderd. Zij stellen de vrijheid van Geweten en de Christelijke Ridder voor. Tot zijne voornaamite historische zamenstellingen behooren 14 stuks, als 3 uit het Oude en 10 uit
het Nieuwe Testament door hem geteekend en door W. J.
S wan e n b u r'g 1605-1606 gegraveerd in gr. f°. met den

titel : Tronus Justitiae. Hoc est de optimi Judice tractatus
electissimus quibusque .exemplis Judiciariis are incisis illustrates. Zijn portret komt bij van Maud er voor. Men kan de
$uisten 'tijd van zijn dood 'niet bepalen. Het hlijkt echter dat
hij in 1625 nog leefde.
Zie van Mander; Houbraken• van Eijnden en van der
Willigen; Immerzeel; Kramm;'Dez. de Goudsche Glaien.
UITGEEST (CORNELIS CORNELISZ. VAN), nit zijne geboortepiaats van Uitgeest genoemd, was de uitvinder der 'loutzaagmolens in 1552. Vier jaren later verkocht bij een aandeel
in het verkregen octrooi aan Dirk S ij b r a nd s z. te Zaandam.
Zie Verwoert.

UITHOECK , WTHOECK of WTHOUCK (HEYNDRICK)
geestig* schilder," bloeide in het laatst der 16de eeu w te
Rotterdam. Kr a m m vermelat een gravure van Pe dro Per r e t,
1591 in fo,, naar dien schilderij, voors .tellende de vlucht van
Maria met het kind en Joseph naar B ethlehem.
UITKERKE (JAN vAN), aanvoerder der Kabeljauwsehen,
werd den 30sten April 1425 door de Hoekschen, onder bevel
van J ac o b a van Be ij e r e n, bij Zutphen, zoo manmoedig
bevochten, dat hij met groot verlies op de vlugt geraakte en
tot bij Leiden vervolgd werd.
Zie Wagenaar, V. G., D. III, bl. 471, 473.
UITKERKE (IRELAND vAN), een Vlaamsch edelman, die
in het jaar 1426, ten tijde van bet beleg door vrouwe J ac oba bet bevel binnen Haarlem voerde. Bij aanstelling van
den 24 8 ten Mei 1427 verving bij Frank van Bossele n, als
stadhouder van Holland. In 1428, na den roem van Philips
en Jaco ba, was hij een der negen raden, die met het bestuur van zaken belast werden. Hij overleed den 22 8ten April
1442.
Zie van 'Le eu we n,
4471, 478, 490; Verwoert.

W agenaar, V. H., D. III, bl. 470,
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UITTERDIJK (JuRJEN), een te weinig bekend maar zees
verdienstelijk wiskundige, werd den 10d" December 1781 te
Oudkerk in Friesland geboren. Zijne ouders Oen e Ui tt e rd ij k en A k k e Zan d s t r a, tot den landbouwenden stand behoorende, lieten dit bedrijf weldra yam en begaven zich met
ter woon naar Rinsumageest, waar O e n e zich bezig hield
met het herstellen en vervaardigen van uurwerken en naderhand ook van physische instrumenten. Deze O e n e was in
den volsten zin des woords een oorspronkelijk werktuigkundige, daar hij nooit eenige opleiding in dit vak genoten, maar
zich door eigen oefening daartoe bekwaam gemaakt had. De
jeugdige J urj e n, die bijna in hetzelfde geval verkeerde, gefoot zijne eerste opleiding in de dorpsschool te Rinsumageest en bezocht tevens bijna dagelijks den onderwijzer van
het nabijgelegen dorp Driezum, die bekend stond als een knap
rekenmeester en niet onervaren in de beginselen der fransche
taal, hetgeen destijds bij onderwijzers op het platte land eene
zeldzaamheid was. Bij dit elementair onderwijs genoot J u rj e n ook eenig onderrigt in de gronden van het latijn en
grieksch bij den predikant der hervormden te Rinsumageest;
van welke studie even wel niet veel kwam, zoodat hij na
korten tijd geheel aan eigen oefening werd overgelaten. Onvermoeide ijver, aanhoudende vlijt en vaste wil vergoeden hem
bet gemis van leermeesters, zoodat hij groote vorderingen
maakte en weldra veler aandacht tot zich trok. Op zestienjarigen leeftijd vertrok hij naar de akademie te Franeker, alwaar hij van 1798 tot 1803 studeerde in de wiskundige wetenschappen en wijsbegeerte, order de leiding van de hoogleeraren Antoine Chaudoir en Jan Willem de Crane, die
spoedig zijne schranderheid en grooten aanleg voor de wetenschap bemerkter. en hem in hunne beseherming namen. Deze
onderscheiding heeft Ui tterd ij k altijd op hoogen prijs gesteld en nooit vergeten, zoo als uit de briefwisseling met
deze geleerden, in lateren tijd gehouden, kan blijken.
Gedurende zijn verblijf te Franeker had hij zijn tijd zoo
nuttig besteed, dat hij den 14den April 1803 werd benoemd
tot instructeur in de mathesis, navigatie en astronomic aan
het kadetten-instituut voor de marine op 's lands fregat van
oorlog de Eurydice bij Feijenoord op de Maas voor Rotterdam, eerst met den rang van opperstuurrnan, doch later —
te rekenen van 7 November van datzelfde jaar — met den
rang van luitenant ter zee. In deze betrekking is hij gebleyen, ook bij de verplaatsing van het instituut naar Enkhuizen, tot op den 15den Februarij 1812, toen deze inrigting
opgeheven en bij buiten dienst gesteld werd. Wel was hij iu
de gelegenheid geweest om naar Brest overgeplaatst te worden, doch de vaderlandsche grond was hem te dierhaar flan
2

is
dat hij dien zou verlaten. Sedert dien tijd heeft J u rj e n
U i t t e r d ij k in den loop zijns levens verschillende betrekkin•
gen in 's rijks dienst waargenomen.
In 1813 en 1814 woonde hij te Franeker en was land—
meter bij het kadaster ; in 1815 werd hij aangesteld tot tauxateur van den turf in de gemeenten Oudeberkoop, Wolvega
en Sonnega ; van of 21 Nov. 1816 tot 3 Jan. 1820 was hij
ontvanger van de indirecte belastingen te Wolvega, terwijl
hij tevens met den inspecteur der veenderijen J. C. H o n eken gecommitteerd was om het middel op den turf in de
zuidelijke provincien in te voeren ; ook was hij gelijktijdig
belast met de functien van roeijer enz. van het gedistilleerd, en mede met die van seheepsmeter in het arrondisseDenJanuarij
3den
ment Heerenveen.
1820 werd hij aangesteld tot controleur der veenderijen in de provincien Overijssel,
Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Na de afschaffing
van den accijns op de brandstoffen kreeg hij den 25sten December 1822 eene benoeming als controleur der belastingen
in de controle Enschede, vanwaar hij den 18ten November
1832 in dezelfde betrekking werd overgeplaatst naar Bolsward.
Bij de wederinvoering van den turfaccijns werd hij den
13den Januarij 1834 aangesteld tot controleur der veenderijen
in Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant, welke betrekking
hij heeft waargenomen tot aan zijn overlijden, dat op den
llden April-' 1845 plaats had. Hij stierf in den avond van
genoemden dag door de moorddadige hand van een booswicht.
Deze, uit eene deftige Overijsselsche familie gesproten, had
vroeger als ambtenaar onder zijne bevelen gediend, doch was
kort voor het begaan van den sluipmoord wegens wangedrag
nit 's lands dienst ontslagen. U i t t e r d ij k was een ijverig,
nauwgezet en onpartijdig anabtenaar, die in alles, wat hij
deed, 's lands belangen behartigde. ilij leefde als een stille
in den laude en trachtte zich nooit op den voorgrond te plaatsen, hetwelk welligt de reden is, dat hij nooit tot hoogere
dienstbetrekkingen, waarvoor hij wegens zijne groote kunde
zoo geschikt was, is geroepen. Hij was overigens een braaf
ell deugdzaam man, die rondweg zonder pligtplegingen voor
zijne zaak uitkwam, en weinig gesteld was op het fijue vernis
der beschaving, dat in de groote wereld dikwijls een dekmantel is der onwetendheid.
Zoo als bereids gezegd is, was U i t te rd ij k een ijverig en
gelukkig beminnaar van de wis- en natuurkundige wetenschappen, vooral der hoogere wiskunde. Zoolang hij instructeur was aan het kadetten-instituut voor de marine, had hij
genoegzamen tijd ter zijner beschikking om dien daaraan te
wijden, doch in lateren tijd lieten zijne ambtsbezigheden, die
zoo heterogeen waren net zijne voorliefde tot de eerste we-
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vooral in de laatste door hem
tenschappen, hem gewoonlijk
waargenomen betrekking — zeer weinig tijd over, om dien
aan zijne geliefkoosde studien te besteden. Het meeste dat
hij geschreven heeft is dan ook afkomstig uit den tijd toen
hij nog instructeur was ; eene betrekking, waarvan hij steeds
met voorliefde sprak. In dien tijd is door hem in het licht
gegeven zijne Inleiding tot de kegelsneden, te Rotterdam bij
S:Hendriksen, 1810 in 8°. ; een werk, dat indertijd door
Jacob de Gelde r, wegens zijne oorspronkelijkheid, zeer
geprezen werd. Naderhand, toen hij controleur der veenderijen was, heeft hij nog een werk uitgegeven, mede afkomstig uit dien tijd, getiteld Herleiding van den schijnbaren
te Deafstand tussehen twee hemelligchamen tot den waren,
venter bij J. H. de Lange, 1840, in 4°., waarin hij eene
nieuwe en eenvoudige methode voor deze berekening opgeeft.
Een ander groot werk, waaraan hij sedert jaren zijne krachten
besteedde, en dat hij voor de pers gereed maakte, zou den
titel voeren Wiskundige beschouwingen der wetten van het
evenwigt en der beweging van de ligchamen. Van dit werk,
in den trant van de Micanique Celeste van La Place en
de Traits de Micanique van Poisson, is in der tijd (1830)
een prospectus of inteekenlijst aan bet publiek aangeboden
door den boekhandelaar G t. Paschen G t z. te Enschede,
waarin beloofd werd dat dit geschrift in twee deelen in 4°.,
ieder ongeveer van 300 bladzijden, compleet zou zijn. De
uitgave heeft echter, wegens te geringe deelneming, geen
voortgang gehad. Overigens bestaan er van U i t t e r d ij k nog
andere werken in handschrift, welke hij voornemens was
van tijd tot tijd in het licht te geven, zoo als bijv. eene
Verhandeling over de eigenschappen van den driehoek in en
om den cirkel, eene Verhandeling over de kromme lijnen, en
andere, doch de dood heeft verhinderd, dat zijne plannen ten
uitvoer werden gebragt. Hij was mede geen ongelukkig beoefenaar der letteren : het fransch en latijn waren hem eigen,
en in zijne studien bediende hij zich het meest van deze beide
talen ; het engelsch en hoogduitsch waren hem mede niet
vreemd, maar beide las hij met het grootste gemak. U itt erd ij k was den 4den Januarij 1804 gehuwd met Tj itske
A r r i en s, eene achtenswaardige vrouw, bij welke hij vier
kinderen heeft verwekt, van welke nog een zoon Nanninga
Ui t t e r d ij k in leven en thans als doopsgezind predikant aan
den Horn (gem. Aduard) in de provincie Groningen gevestigd is.
Uit Familieberigten en de Provincials Groninger Couranten van 18

en 22 April 1845; Aardbol enz., 1). III, bl. 328.

UKEN (FogKE), een Oost-Friesch edelman, zoon van U k o
2*

20
F okk en en A mke van Le ng en, werd te Neermoer of
Edermoer in Oost-Friesland geboren. Hij stond aan het hoofd
der vetkopers tegen Kopp e n J ar ge s. In 1420 Teed hij bij
Hinlopen een nederlaag, en sloot in 1422 met Sicco Sj a e rdem a en andere schieringers den vrede. Hij voegde zich
daarna bij dezen. Later poogde hij, ofschoon te vergeefs, Bremen te veroveren. De graaf van Oost-Friesland belegerde zijn
kasteel te Leer in 1431. U k e n vlood naar Mumbe en beleefde nog veel tegenspoeden en overleed op het kasteel zijner vrou w D ij kbuize a, even buiten Appingadam in de Ommelanden den 29sten Aug. 1435 en werd in de klooster- of
Augustijnenkerk aldaar begraven.
Hij huwde 1. Th ede van Reid e, die hem drie kinderen
schonk; 2. Urde Ripperda van Dijkhuijzen, die hem
eene dochter naliet.
Zie Emmius, Bet.. Eris. Hist. LXXII, p. 337 ; Ravinga, O.Friesche Icronijk, p. 27 ; J. van N ij en b o r c h, Groning. Histor.; Ham elman, Oldenb. Kronijk, p. 186 ; Benin ga, 0.-Friesche Kronijk,
Harkenrot h, 0.-Friesche oorspronkel., D. I, bl. 401 volgg.; Foeke
Sjoerds, Hist. Jaarb., D. IV, bl. 195; Verwoert.

UKTEMBURG. Zie HUGTENBURG (JoHAN VAN).
ULBES (GRIETJE), huisvrouw van den wegens zijne remora.
strantsche gevoelens afgezetten en vervolgden predikant D ominions Sap m a. Toen Sap ma te Amsterdam gevangen
zat, werd hij, door zijne huisvrouw, die met hem van kleederen verwisselde, uit den kerker verlost,
Zie Art. Sapma.
ULEMARUS, ULMAR US, VULEMARUS, WILLEMARUS,
waar en wanneer deze beroemde friesche regtsgeleerde geleefd heeft, is onzeker. Jo an n i s Her o 1 d u s denkt dat hij
in de Vide eeuw het appendix ad Frisionum leges heeft geschreven. Schwartzen berg houdt hem voor een tijdgenoot
van Karel den groote, doch Suffridus Petri svil dat
hij in de tweede helft der 13" eeuw bloeide.
Zie vender d e W al, de claris Frisiae Juriconsultis, p. 6 en iinn,
p. 2, 3.

ULENBURGH (RomBERTus) werd, sedert hij in 1578 in
de regten promoveerde, benoemd tot lands advokaat, pensionaris en burgemeester van Leeuwarden, in welke betrekkiiagen hij door bek waamheden en karakter zich zoodanig onderscheidde, dat hij als lid van gedeputeerde Staten benoemd
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werd in commission tot den prins en tot gezant naar Engeland, en van 1597 tot aan zijn overlijden in 1624 de waardigheid van raadsheer in bet hof van Friesland vervulde.
Zijne tweede dochter H e n d r i kj e was gehuwd met den
schilder W ij brand de Gees t, en de jongste Saske met
Rembrandt van R ij n, die haar van 1634 tot 1642 mogt
bezitten.
Een zoon van zijn broeder was Hendrik Ulen bu r g h,
die kunstkooper werd te Amsterdam en Rembrandts etsen
verkocht, en wiens handel zoo gunstig slaagde, dat hij in
zijn huis een mime zaal had ingerigt tot het houden van
tentoonstellingen en verkoopingen van schilderijen, waarin
hij zich later zag opgevolgd door zijn zoon Gerard U 1 e nb ur g h, die, door Rembrandt in de kunst onderwezen, een
goed landschapschilder en met een lofdicht van V o n d e 1 vereerd werd in 1673 (Peezij, II, 372).
Zie Imme rz e el en Kr am m en weer bijzondere berigten omtrent
de talrijke leden der familie U1 en burgh in : de vrouw van Rembrand,
door W. E ekhof f; ook geplaatst in Europa, 1862.

ULERICK of ULRICK (PIETER). Zie VLERICK (PIETEE).
ULFT (JACOB VAN DER), omtrent 1627 te Gorinchem geboren, werd welligt door Jan Both in de schilderkunst
onderw ezen. Ofschoon hij nimmer Italie bezocht, schreef I mmerzee 1, schilderde hij bij uitsluiting gezigten op Rome,
net gebouwen, bon svallen van triumfbogen, kolonnades, gedenknaalden enz., terwij1 de markten of pleinen vervuld zijn
met een menigte figuren en onderscheidene kleederdragten.
Ook schilderde hij tafereelen nit de Romeinsche geschiedenis,
en Kr am at vermeldt een studieboek van dezen meester,
door hem in Italie naar het leven geteekend. Men vindt ook
van dezen meester gezigten in Louden, Amsterdam enz. Het
Amsterdamsche museum bezit van hem twee Italiaansche landschappen met gebouwen en gebergten en het Haagsche een

Gezigt op antieke gebouwen met eene in aantogt zijnde legermagt. Op de verkooping van van der Lind en van Slim.
g e 1 a n d te Dordrecht, werd zijne lntrede van Alexander de
Groote le Babel voor f 855 verkocht en op die van Br aa Encamp gold zijn Gezigt in Italie, met vele beelden gestoffeerd,
f 605.
Van der U 1 f t was ook een goed glasschilder en heeft eene
plaat geetst, voorstellende de Dam te Amsterdam met het
Stadhuis, de Waag en de Nieuwe kerk te Amsterdam, die
op de verkooping van den graaf von Fries f 41 gold en
door K r a m m beschreven is, terwij1 de teekening er van op
die van de V o s voor f 200 werd verkocht.
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Van der Ulft was van aanzienlijken stand en bekleedde de
post van burgemeester in zijn geboorteplaats.
Zie Houbraken; Immerzeel; Kramm; Verwoert; Kobus
en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

ULFERS (N.) schreef:

Geerdsweerder kerk herbouwt in Wijbelsum.

Embden,1702. 8°.

Zie Abcoude, bl. 371.

ULGER (CoNRA.Dus), uit een aanzienlijk Groningsch geslacht gesproten, was in 1497 bevelhebber eener legerbende,
bij de geschillen tusschen de Schieringers en Vetkoopers uit
Groningen naar Friesland gezonden.
ULGER (DIETmAR), wegens bet opvatten der wapens tegen
den koning van Spanje, den 10den Jan. 1570, door Alva veroordeeld, ontweek de Nederlanden en onderteekende den 17aen
Oct. 1570 bet verzoekschrift aan de rijksvergadering te Spiers,
om bescherming tegen den benarden toestand van Groningen
ingediend. Later stond hij in dienst van Ba rthold Ent en s.
ULGER (EVERARDUS) was in 1443 een der zoenslieden,
door welke de oneenigheden tusschen de stad Groningen en
C o p i u s H a l t e r u s bijgelegd werden.
ULGER (HERMAN) werd mede in bet vonnis van den hertog van A 1 v a, den lOden Jan. 1570 tegen de vluchtelingen
opgenomen. Hij teekende het verzoekschrift om bescherming
den 17den October 1.570 bij de rijksvergadering te Spiers ingediend.
ULGER (PETRUs), gunsteling van den hertog van G e 1d e r, wien het bestuur over vele zaken werd opgedragen.
ULGER (PETRUS) voerde het bevel in 1522 over een aanzienlijk krijgsleger, dat den graaf van Meur s, toen namens
den Hertog van Gelder stadhouder van Friesland, van wege
Groningen werd toegezonden ter beteugeling van de aanmatigingen van den keizer.
ULGER (RoDousus), burgemeester der stad Groningen,
onderteekende in 1500 het vredesverdrag tusschen de stad en
den hertog van Saksen.
CILHOORN (HENDRIK), omstreeks 1692 te Leiden geboren,
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ontving het onderwijs in de heelkunde eerst van zijn vader,
die aldaar heelmeester was en later van B i d l o o. Zeventien
jaren oud vertrok hij naar Brussel tijdens den franschen oorlog en bezocht de hospitalen en gasthuizen, die opgepropt
waren met gewonden en zieken. Hij was tegenwoordig bij
het beleg van Doornik en den veldslag bij Malplaquet (1709).
Teruggekeerd, werd hij in 1713 te Leiden bevorderd tot
heelmeester, vertrok naar Parijs en woonde aldaar ruim een
jaar de lessen van D u v e r n e t bij. Hier verzocht hij in 1720
verlof om lijken te ontleden, gaf les aan leerlingen en verrigtte vele gewigtige kunstbewerkingen. In 1731 werd hij
aangesteld tot lector in de ontleedkunde, aanvaardde dien
post met eene redevoering en gaf eene overzetting van het
toen beroemde werk van den helmstadschen hoogleeraar L a ur e n tiu s Heister met breede aanmerkingen en beschrijvingen van vele nieuwe werktuigen (in 1741, in 1776 voor de
derde maal herdrukt). Toen oak hem in 1746 de uitoefening
der verloskunde verboden werd, was hij daarover zco zeer
gebelgd, dat, zoo men wil, dit verbod zijn dood verhaastte.
Hij overleed te Amsterdam voor 1750. Hij was lid der kon.
Akad, van Wetenschappen te Berlijn, lithotarnus der prov.
Overijssel, Utrecht, der stad Haarlem en der diaconie te Amsterdam.
Zie Bangs', Gesch. d. Geneesk.,
wet-k., 1741, bl, 471.

D. II, IA 800 ; Boekz. d. Gel.

ULLENS (F. G.) wordt door sommigen gehouden voor den
uitgever van het Antwerpsch Chron tyckje, Leijden, 1743, 4°.,
volgens anderen was het F r a t e r G. Verstoch t. Het werd
door Fran s van Mie ris ontdekt en in het licht gegeven.
Zie van Doorninck, Anozn. en Pseud., N°. 1051.

ULMAN (HART0G) schreef:
Betoog van het aanwezen Gods en derzelfs eigenschappen.
Amst., 1709. 4°.
Verdediging van zijn eer en leer tegen de vijanden der
waarheit. Amst., 1769. 4°.
Zie Arrenberg, Naanzl., bl. 522.

ULSEN (W. G. vAN). Van dezen Zwolschen kunstschilder
komt op den Amsterdamsche tentoonstelling van 1822 voor
een landsehap met geboomee en een met brand.
Zie Sraro.m.

UMBGItOEVIS (MAGNUS), predikant te Borkulo in het
midden der 17de eeuw, beoefende de Nederduitsche poezij,
Zie v. d. As, N. B. A. C, Wb.
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UNDER EYCK (J.) wordt door A b c o u d e vermeldt als
echrijver van :
Christi Bruydt. 8°.
Nawischer Atheist. 8°.
Zie A bco ud e, Aanh., bl. 216,
UNEMA (JANKE VAN), heerschap te Blija, leefde in een tijd
toen Friesland gebukt ging onder de heerschappij van den
hertog vau Saksen, en oordeelde het raadzaam voor een tijd
lang bet vaderland te verlaten en elders een woonplaats te
zoeken. Toen in 1501, na het opbreken van het beleg van
Groningen, tengevolge van den dood van hertog Alb e r t,
een groot deel der afgedankte belegeraars zonder dienst en
zonder doel rondzwierven, meende Un e m a en zijne medeballingen, dat zich nu een geschikte gelegenheid voordeed
cm yolk in hunnen dienst te nemen en met dezen te pogen
de Saksers uit Friesland te verdrijven, en alzoo wederom in
het bezit hunner goederen te geraken. Men deed hiertoe die
afgedankte krijgsbenden een voorstel. De opperhoofden antwoordden, dat zij, nog zoo kort in dienst van den hertog van
Saksen, zulks niet met hunne eer konden overeenbrengen ; doch
de soldaten, minder nauwgezet, toonden wel lust te hebben
in de voorslagen, die bun gedaan werden. Terwij1 de hoofden
en officieren onderling raadpleegden over het voorstel en de
friesche ballingen zicb zoo lang verwijderden, werden zij door
de ruiterij, een zaamgeraapte hoop uit de heffe des yolks,
overvallen, geplunderd en gevangen genomen. De kapiteins
evenwel, verontwaardigd over deze sehandelijke handelwijs hunner ruiteren, straften de plunderaars, ten voorbeelde van
anderen. Na de mislukking van hunne planner, bleven de
ballingen in denzelfden toestand, verstoken vanvaste woonplaats, nu her- dan derwaarts trekkende, ter wij1 hunne inkomOen, die, iu hunne afwezigheid verbeurd verklaard, door
den Saks werden ontvangen. Nu deden zij aanzoek om in Friesland te mogen terugkeeren. Zulks werd ingewilligd en in 1502
keerden zij, en ook U n e m a, naar Friesland terug. Het schijnt
dat deze zich gedure0e eenigen tijd buiten alle staat- en
krijgskundige betrekkingen hield. Eerst nadat Hendrik van
Saksen het regt op Friesland, dat zijn vader hem had afgestaan, aan zijn broeder George van Saksen had overgedragen, k wain hij weder op het tooneel. Hij huldigde dezen en
was een der onderteekenaars van den renversaalbrief, door de
heerschappen aan dezen vorst van Saksen gegeven, en in 1505
vond men zijn naam op de lijst der edeleu van Ferwerderadeel,
als zoodanig door den hertog erkend. Doch ook de regering
van dezen vorst kenmerkte zich door verregaande wreedheden
en onregtvaardigheden. Hij maakte Lich gehaat en zette in
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1512 de kroon op zijn werk, toen hij den edelman G e rbrand Mokkema, ten huize van Wopko Everts to Leeuwarden, met G a b b e Scheltem a, toen nog een jongeling,
van zijn legerstede liet ligten en geboeid op het blokhuis
brengen. Men legde hun, ten onregte, ten laste dat zij oproer hadden willen stichten en eene geheime onderhandeling
hadden aangeknoopt met E d z a r t, graaf van Oost-Friesland,
om hem het gebied dezer landen op te dragen en den Saks
uit Friesland te verdrijven.
Ook Unema werd beschuldigd aan deze zamenzweering
deel te hebben genomen. Kort daarna zien wij hem deelnemen aan den oorlog tegen Groningen ; maar toen de hertog
voortging met de Friezeu te onderdrukken en schattingen op
te leggen, spande Unema met eenige edelen zaam om de
hulp der Gelderschen in te roepen en met hen de Saksers
te verdrijven. Op het einde van 1514 rukten dan ook de
Gelderschen met de Friesche ballingen Friesland binnen en
namen in korten tijd een groot deel er van in bezit. Nadat
de hertog van Saksen, ter neer gedrukt door zoovele verliezen, in 1515 zijne Friesche bezittingen voor 100,000 rijnsche
guldens aan den hertog Karel van B o u r g o n d ie verkocht
had, keerde U n e ma naar Friesland terug, en beyond zich
in 1516 op zijn voorvaderlijke stins, toen eenige heerschappen,
de partij van den Bourgondier toegedaan, door burgers van
Leeuwarden geholpen, zijn sties belegerden, doch door de
dappere verdedigers gedwongen werden onverrichter zake terug te trekken. Doch teen de stins kort daarna op nieuw
belegerd werd, moest zij voor de overmagt bukken, waarop
Unema naar Gelderland vertrok, doch, bij het eiland Urk
gevangen genomen, door G r o o t e Pier verlost werd. Niet
lang daarna ontakoeten wij Un e m a met eenige andere heerschappen voor het huis van J e m m e He rj u w s in a, dat zij
innamen. Tervolgens sloegen zij het beleg your Leeuwarden,
dat zij echter moesten opbreken. Ook voor Dokkum stiet hij
het hoofd, dock in net volgend jaar werd die stad door de
Gelderschen ingenomen en werden de kapiteins Janke U n ern a en Auk e Jarla met 400 soldaten in die stad gelegd
om haar te beschermen.
In 1518 kreeg hij met andere edelen verschil met den
hertog, dat in het volgende jaar een dreigend aanzien kreeg,
toed deze verlangde een renversaalbrief, waarbij hij voorerfheer erkend en hem opgedragen f, erden zoodanige jaarlijksche inkomsten als aan den hertog van Saksen waren gegeyen. Zulks werd geweigerd en hij door den kanselier H uber t beschuldigd, (ILA hij zich met onregtvaardige zaken in.
liet. Voor de wraak van den hertog en zijn kanselier beduclit,
vertrokkeu zij in stilte naar Groningen, en, toen hun Kier het
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verblijf geweigerd werd, dwaalden zij in Overijssel, Utrecht,
Gelderland en, immer door den hertog vervolgd, naar Aken,
en vervolgens (1521) naar Embden. Daar zij vurig verlangden naar hunne goederen terug te keeren en overigens zagen, dat een verdere strijd voor de vrijheid van Friesland nutteloos zou zijn, verzoenden zij zich met den keizer
en huldigden hem als beer van Friesland. U n e m a en D o um a kregen nu last, Friesland, waarin de hertoo. van Gelder
b
nog een groote partij had, voor den keizer te herwinnen.
Wangunst en haat dwarsboomden al hunne ondernemingen
en waren waarschijnlijk oorzaak, dat Janke Do a w a m a in
1529 zijn leven in de gevangenis te Vilvoorden eindigde.
Van Unema meldt de geschiedenis vveinig meer dan dat
hij in 1532 wegens Oostergoo tot dijkgraaf op eene wedde
van 2 carguldens daags verkozen werd.
Hij leefde nu stil en vreedzaam op zijne stins, tot dat hij
den 13den Nov. 1540 stierf. Hij wend begraven in de kerk
van Blija, alwaar een sierlijk bewerkte grafsteen zijn laatste
rustplaats dekt.
Zie Dr. C a n n e g i e t e r, Janke van Unema, Heerschap te Blij en
aldaar aangeh. schrijvers in N. Friesche Volks-Almanak voor het jaar
1861, bl. 48.

UNIA (AUCKE VAN) op Unia-State Wirdum, herkomstig
nit een oud-friesch geslacht, was een kloeke voorstander der
vrijheid en behoorde tot de Verbondene edelen. Al v a liet
hem te Antwerpen dagvaarden en bannen. In 1572 was hij
een der vier hoplieden van de burgerij te Sneek en koos
met vele friesche edelen des prinsen zijde. Hij begaf zich
in den echt met Anna van Tj a ar d a, doch overleed kinderloos.
Zie J. Caro1us, Lib. I, p. 65, '70; Winsemius, Hist., p. 114;
Charterb. v. Priest., D. III, bl. 738; Te Water, Verbond der Edelen,

D. III, bl. 353.

UNIA (DOIINVE CAItEL VAN), zoon van Julius M o c k e m a
van Unia en Ida van Aylva, werd den 248ten December
1669 als grietman van Tietjerksteradeel verkozen en had in
1683 zitting in het collegie van gedeputeerden. Voor zijne
benoeminc• tot grietman was hij kapitein in den krijgsdienst,
en toen hij
b in 1680 afstand van de grietenij had gedaan,
werd hij tot ritmeester aangesteld. Hij huwde L u t s, dochter
van Tjaerd van Aylva en Hijlck van Eijsinga, weduwe van Jelte van Eijsinga, die hem 5 kinderen schonk.
Hij overleed in 1708, zij te Leeuwarden dc'n llden Mei 1730
in den ouderdom van 77 jaar.
Zie Wapenb. .efylva. Gen. 10 Unia. Gen. 9; v. Sminia, N. Naaml.
d. Grietm., bl. 133.
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UNIA (Rrrsia VAN), zoon van Juw van Unia en A e 1
J u c k e m a en derhalve broeder van A u k e (zie boden). Hij
was drost van IJselmuiden en van 't kasteel te Genemuiden,
wegens den koning van Spanje, en toen het kasteel in handen der Watergeuzen geraakt was werd hij op het blokhuis
te Leeuwarden gezet. Hij huwde Marg ar etha van der
Marc k, natuurlijke dochter van den graaf van Aremberg.
Zie J. Carolus, p. 217; v. Aytta, Epist., CLII, p. 666; Te Water, 1. c. p. 355.

UNIA of UNYNGHA (KEmPo), grietman van Leeuwarderadeel, leefde in 1443 en woonde te Beers op Unia-state
(later Nijenhuis of Nieuwhuister-state). Hij was een der
hoofden van de Schieringsche partij, en nam als zoodanig
deel aan het stormenderhand innemen van het slot van den
vetkooper Sj o e r d van G r o v e s t i u s te Engelum in 1 4 45.
Ook was hij tegenwoordig bij de overwinning door de Schieringers bij Workum op de Vetkoopers, onder bevel van eenen
vreemden hopman, Ketelhoed t, die bij deze gelegenheid
saeuvelde, behaald.
Zie van Sminia, N. Naaml. v. Grietm., bl. 15.
UNIA (KEimPo VAN), zoon van F e i k o van Un i a te Fons,
woonde in 1470 te Wirdum en was toen olderman der stad
Leeuwarden. Toen een zijner bloedverwanten, Edo Jong em a, door Taco M o c k e m a en andere vetkoopers, die met
Groningen in verbond waren, te Dokkum doodgeslagen was,
gaf hij, benevens de andere vrienden en bloedverwanten, bij
eenen brief daarover aan de Groningers hunne bezwaren te
kennen en dreigden, dat zoo zij de moordenaars niet
voor het reeht riepen, maar hun integendeel, zoo als men voorgaf, heimelijk hulp bewezen, zij hunne eigene rechters zouden
wezen. Toen in 1477 de Westerlauwersche Frieze"' met Groningen een verbond van tien jaren gemaakt hadden, werden
eenige edelen, uit kracht van dat verbond, door de Groningers tot zware straffen veroordeeld, die, hiermede niet tevreden,
help bij de gewone rechters van Leeuwarderadeel zochten, die
destijds te Leeuwarden vergaderd waren, en waarvan U n i a
een was. Deze schreven hierover, voornamelijk op aanzetten
van K ei m p o, naar Groningen, dat hun dat vonnis te hard
en te zeer naar dwingelandij riekende voork warn zoodat zij het
verzochten in te trekker', zij ontvingen tot antwoord,
dat, wanneer zij hun de behulpzarne hand niet boden in het
straffen der moorddadigers, het verbond van geen waarde was,
en werd hun zulks zoowel door de stukken en bewijzen betreffende het verbond betoogd, dat zij er eindelijk in berustten
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en zich vergenoegden met den Groningers eenige meerdere
gematigdheid in hunne rechtspleging af te smeeken.
Keimpo van Unia stierf in 1481. Zijne weduwe Fro uk
A mania (hij was eerst gehuwd met Ba uk Marten a)
nam zes jaren later met de weduwe van Haijo Hering a,
beide in groot aanzien bij voornamen en geringen, op zich,
om te gaan in het leger der Schieringers (bij B a r r a h u i s vergaderd, om Leeuwarden met geweld in te nemen) en de be-.
velhebbers te verbidden van dat bloeddorstig opzet af te zien.
Zij werkten dan ook zooveel uit, dat aan de Leeuwarders billijke voorwaarden van vrede werden voorgesteld, die door
den raad en alle verstandige en aanzienlijke inwoners werden
goedgekeurd, doch door het razend graauw verworpen, hetgeen tengevolge had, dat de stad stormenderhand ingenomen
en geplunderd werd.
Zie Wapenb. Unia. Gen. 3; Winsemius, Chr. v. F., bl. 293 ;
.Kerk. en wereldl. gesch., bl. 349, 356, 372; Ocko Sehotanus,
Scharl, Chr., bl. 234; van Sm.inia, N. Naaml. v. Grietm., bl. 17.

UNIA (WILLF,m AEmmus VAN), zoon van Douwe Ca r e 1
Van U n i a, grietman van Tietjerksteradeel, trad vroeg in den
krijgsdienst, werd 12 Maart 1723 aangesteld tot sergeant...
majoor en kapitein van het regiment infanterie van Schwartzenberg. D en &len Maart 1730 werd nij grietman van Kollumerland en in 1734 tot lid der rekenkamer ; hij behoorde
als zoodanig tot de commissie, die den 10den Mei prins
Friso te Harlingen kwam verwelkomen.
In 1737 had hij, wegens Oostergoo, zitting in het collegie
van gedeputeerden en was lid van de Friesehe stater in 1748.
Voor zijn flood deed hij afstand van de grietenij en overfeed
den 6den Nov. 1754, bij Lucia Juliana van Schratenbach 5 kinderen nalatende.
Zie v. Sminia, t. a. p., bl. 102.

UPWICH (J. M. VAN DER), middel'natig dichter, bloc :de
in het midden der 18de eeuw.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Wb.

URBANUS (JoHANNEs), sedert 1604 predikant te Hattem
en aldaar in 1624 overleden, is schrijver van :
Waerachtige verthooninge van tghene tot Amsterdam in den
fare 1627, 1628 en 1629 is ghepasseert etc. Amst. 1630.8°.
en van een gesehrift Taperno phrozyne.
Zie Bibl. Thijs., p. 65; de J on gb. e, "'red. v. Gelded., bl. 446; Nay.
D. XV, bl. 72; Rogge.

URSELA

), leerling van Frans van Mieris Senior,
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was een verdienstelijk schilder. W. Lo rm i e r, wiens kabinet
in 1763 te 's Hage wend verkocht, bezat van hem : Een
vrouwtje zittende te naaijen, een jongen en een meisje bellen
blazende, het een voor f 230, bet ander voor f 190 verkocht.
Zie Kramm.
URSELINX (WILLEM), een Antwerpsch koopman, die lang
in Spanje en vergelegen eilanden verkeerde en de kooplieden
den geheelen handel in Amerika en door al de Westersche
Indien openbaarde en daarover veel met den predikant P e.
t r u s P 1 an e i u s sprak, nadat hij rich, tengevolge der geIoofsvervolgiug, uit Antwerpen te Amsterdam had neergezet.
Hij nam met den Amsterdamschen koopman Dirk van
s s de droogmaking van de Beemster ter hand, waarbij hij
een gedeelte van zijn verwogen verspilde. In 1612 komt zijn
naam als voornaam participant voor, en worden hem als
zoodanig bij de verkaveling der gronden 400 Rijnl. morYen
bij het lot toegedeeld. Kort daarna is hij tot opperpoldermeester van de Beemster verkozen. Door verkeerde administratie, pleidooijen als anderzins heeft hij zijne bezittingen in
de Beemster verwaarloosd en aan het Beemster dijkbestuur
vele onaangenaanaheden veroorzaakt ; ten slotte zijn zijne eigen.
dommen in de Beemster bij executie verkocht geworden.
J an Willem Urselin x, die in 1619 als remonstrant uit
Amsterdam moest vluchten, was zijn zoon.
Hij schreef :
Fertooch hoe nootwenclich nut ende profijtelick het sij voor
de vereen. Nederi. te behouden de vrijheyt van to handelen
op West-Indien. z. pl . of j. (1608). 4°.
Jiedenckingen over den Staet van de Vereenichde Nederlanden,: nopende de Zeevaert, Coop-handel ende de gerneyne
Neeringe in de selve. 1608. 8°. Ook met den titel Grondich
discours over desen aenstaenden vrede-handel.
z. pl . en j.
(1608). 4°.
Naerder Bedenckingen over de Zeevaert, Coop-handet ende
Neeringhe alsmede de versekeringhe van den staet deser vereenichde landen. 1608. 8°.
Discours bij Forme van .Remonstrantie vervatt. de noodsaeckelijkheid van de Oostindische Navigatie. 1608. 4°.
Korte aenwysinghe van de Nuttigheden ende voordeelen,
die dese vereenigde landen sullen kunnen trecken uit het oprichten van den nieuwe Zuyder Compagnie. 1636. fol.
Waerschouwinghe over de Treves met den Koninck van
Spaengien. bliss. 1630. 4°.
Mernorie van 'tgene oock onder andrer tot nut ende voordeel van deese Vereenigde Nederlanden ... noch voor te dra-.
gen hebbe. Den gage. 1644. fol.
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Zie 0. van Rees, Willem Urselincx in Vad. Letteroef., 1867, 1,
bl. 279; v. Doorninck, Anon, en Pseud., No. 192, 410, 411, 1272,
1275, 4933, 4963; Mr. W. J. E. Berg van Dussen Muilkerk,
BYdragen tot de geschiedenis onzer kolonisatie in Noord-Amerika in de
Gids 1848, bl. 702 en very., 1849, bl. 522 en very. ; B. Commelin,
Beschrijv. v. Amsierd., D. II, bl. 1)07; Mr. H. J. Koenen, Nederl.
Boerenstand, bl. 58 ; Nay., D. VIII, bl. 132; D. IX, bl. 165 ; Trois.
Catat. chez M. Nijhoff, 1859, No. 959; Wagenaar, "bast., D. I, bl.
475; G. Brandt, Hist. d. Ref., D. IV, bl. 176.

URSELIUS (JoHANNEs), predikant te Essequebo in 1659,
te Kadzand in 1662, afgezet in 1674.
Hij schreef :

Waerachtigh verhael van de zeeslag, geschiet op den 7 en
14 Junii deses jaers. T'samen-gestelt door J. U. 1673.
Zie Rogge, Bibl. d. Contrarem., bl. 180.

UTENBOGAERT. Zie WTENBOGAERT.
UTENDAELE of WTENDAELE (OH.), uit een aanzienlijk
geslacht der stad Gent, teekende de Unie van Brussel in
1577.
Zie Sanderus, Fl. ill., T. I, p. 166 ; J. C. de Jong e, Unie van
Brussel, bl. 197.

UTEN—ENG. Zie WTEN-ENG.
UTENHAGE. Zie UYTENHAGE.
UTENHAM. Zie HAM.
UTENHOVE (ANTHoms), zoou van A n t h o n i s U t e nh o v e, behoorde tot het adelijk geslacht der Utenhoven te
Gent, dat in het midden der 16de eeuw verschillende manners
telde, wier ijver aan hervorming en vaderland voortreffelijke
diensten bewezen heeft. Om A 1 va 's woede zijne vaderstad ontvlucht, was hij op de vloot der Watergeuzen bij den.
Briel, welke stad hij hielp innemen en verdedigen, doch vers.
trok van daar naar het leger van den prins van Oranje, dat
Brabant introk, of voegde zich, bij anderen, die, uit Vlissingen getogen, met B 1 o mm a e r t Oudenaerden innamen. Na
het terugtrekken des prinsen werd deze plaats en andere
door Alva hernomen. Bij deze gelegenheid werd hij gevangen
en veroordeeld om levend te worden verbrand. Vreeslijk was
ziju. uiteinde. Hij werd met een langen keten aan een paal
gesloten, en zoo liet men hem door een ring van vlammen
loopen, tot het medelijden der Spanjaarden met een hellebaard
zijn leven (9 Jan. 1572) eindigde.
Zie L'Espinoy, Recherches des Antiquitis de Flandres,

p. 107;
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Meursii rer. belgic., lib. III, p. 181; J. W. te Water, Tweede
eeuw, f. der vrijheid te Vlissingen, 141, bl. 33 ; Dez., verb. der Edelen,
bl. 276; W. te Water, Hist. der Herv. kerk te Gent, bl. 10; van
Meteren, Ned. Hist., B. IV, bl. 76; Martelaarsboek, Dordr. bij
Sav ary, 1657, bl. 406 ; H o o ft, Ned. thst., B. VIII, f. 343; Brandt,
list. d. Ref.., D. I, bl. 546 ; Pont anus, Hist. v. Anist., L. I, C.
VIII, p. 52; Schotanus; van Groningen, Gesch. der Walerg.,
bl. 356, 405 ; Kist en Moll, Kerk. Arch. D. III, blz. 226.

UTENHOVE (JoANNEs) van Aardenburg, waarschijnlijk zijne
geboorteplaats, was magister en licentiaat in de godgeleerdheid. Hij was dominikaan en overleed den 10deu Dec. 1296
in zijn klooster te Brugge.
Hij schreef:
Lectura super sententias.
Postilla super omnes libros Bibliae.
Lectura super totain
Zie Foppens, Bibl. Belq., T. II, p. 749; J. W. te Water, Tweede
eeuwteest te Vlissingen, bl. 33; E c h a r d, Script. ord. F. Praed., T. I;
Moreri; J ocher, Vad. Letteroef., 1839, D. II, bl. 84.

UTENHOVE (JonANNEs), als viearis-generaal der predikorde in Nederland in 1 489 te Gent overleden, een voorlooper
der kerhervorming in Nederland.
Hij schreef:
Tractatus de Reformatione ad Carolum Ducern Burgundiae
Tolosae Typis. B. Colrnerii. 1609. 12°.
Ook heeft de geleerde en in gelijken geest gestemde J o hannes de Bomeli a, godgeleerde te Leuven, zijne
Threni, sive planctus Religionis super defectus Religionis
cuiuscungue Ordinis aan hem opgedragen.
Zie Kist en Moll, Kerk. Arch. D. II, blz. 424.

UTENHOVE (JAN) , Jakobszoon, te Gent geboren,
vlood reeds voor 1545 naar Engeland, waar de uitgewekene Nederlanders, onder Eduard VI, bescherming vonden en die in 1550 de Augustijnen kerk te Londen bekwamen, bij hen de tempel Jesu genaarnd. Onder de regering
van koningiu Maria (1553-1558), die met Philips II
van Spanje gehuwd was, werden de uitgewekenen gedwongen
Engeland te verlaten. Velen trokken naar Emden, waaronder
Jan U t e n h o v e, die eene beschrijving dezer verbanning vervaardigde, waarin hij de wederwaardigheden op reis ondervonden, verhaalde.
Onder koningin Elisabeth keerde Utenhove uit Polen
naar Londen terug, waar de Nederduitsche gemeente den
tempel van Jezus weder bekomen had, en bet was voor deze
dat hij de Psalmen vertaalde en andere werken schreef. Hier
bleef hij als ouderling der gemeente tot aan zijn dood, die
in 1566 voorviel, zoo men zien mag uit de voorrede van
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Godefridus Wingius I) voor zijne Psalmberijming geplaatst en gedagteekent 12 Sept. 1566. Onze schrijver wordt
aldaar genoemd 0 de vrome ende godtsalige D. Johannes
Utenhove riddelicker afkumpst uut ouden ende eerliken
stamme te Ghent in Vlaenderen." Hij schreef:
Simplex et fidelis narratio de instituta et demsm dis8ipata,
Belgarum aliorumque peregrinorum in Anglia, Ecclesia et
potissimum de susceptis postea illius nomine itineribus, quae
eis in Nis evenerunt etc. Basileae 1566. 8°. Er bestaat eene
overzetting van in bet Hoog- en Nederduitsch.
Het nieuwe testament, dat is, Het nieuwe verbond onzes
Heeren Jesu Christi. Na der Griekscher waerheyt in Nederlandsche 8prake grondlich ende trouwlick overghezett. Embden
bij Gellius Clemasius. (G i 11 e s van der Er v e n). 3 November 1556 in 12°. Eene verbeterde uitgave verscheen in 1559.
In deze uitgaaf, naar 't Gr. van S tep ha n us, zijn de hoofdstukken in verzen verdeeld.
Yid, en twintig psalmen ende andere ghesanghen die men
in de duytsche ghemeynte te Londen was gebruyckende.' Embden by Gelliurn Clernatium. 1557.
Volgens G r av e s a n d e zouden deze 25 Psalmen reeds
vroeger (1551) te Londen verschenen zijn.
De Psalmen Davids, in Nederlandischer sangs-ryme, door
Jan Wtenhove van Ghent ; waartoe toegedaen sijn de gesangen Mariae, Zachariae, Simeonis, met t' samen den lien geboden ende gebede des Heeren, met noch anderen. Item is
hier noch voor iegheliken psalme gestelt sin inhoudt ; ende
aen 't einde een voeghlicb ghebedt dar oppe. Allemael to nutte
der ghemeynte Christi. Ghedruckt to Londen by Jan Daye
den 12 Septembris 1566. 120.
Deze Psalmberijmingen namen de plaats in der Souterliedekens van Willem van Zuylen van . Nijevelt, uit
hoofde harer zangwijzen, doch bleven niet lang in gebruik,
maar werden weldra door de overzetting van D a t h e n us
vervangen. Nogthans was zijne vertaling niet zonder verdiensten.
Utenhove vervaardigde nog eerie vertaling van het werk
door a Lasc o, ten jare 1550 in bet latijn geschreven, vervattende eerie kerkverordening of Liturgie en gemeenlijk bij
het volledia
volledig Psalmboek gevoegd, dat in 1566 te Londen
Latijnsche werk heeft tot opschrift:
verscheen.
Forma et ratio ecclesiastici ministerii, in perigrinorum
praesertim vero Germanicorum Ecclesia, instituta L ondini
I) Hij was geboren in het sticht Luik; zoo men ziet in de naamlbst der predikanten in de Dutch Church te Londeri bewaard, en
waarvan een extract te vinden is in de Eendracht van 5 October 1852.
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per Eduardum PI. anno 1550 cum privilegio suae majestatis. Londini 1550 8°. De titel der vertalin?.., si : Christelicke
ordonnantien der Nederlandschen Ghemeynte Christi, die van
den Christelicken prince Edewart den V I in het jar
1550
te Londen inghestelt was. Gedr. buiten tonden by C. Volk.
winner. 1554. 8 0. Later door Meer on verkort en hier te
laude in gebruik gekomen. Vo]gens J ö c h e r is hij de opsteller van een werk :
De Origine et progressis ecelesiarum protestantium in Anglia earumque expulsione. Ook in 't Hgd. vertaald.
Ook vertaalde hij a Lase o's in het latijn opgestelden
Cathechismus in 't Nederd. Londen, 1551, waarvan in 1558
eene Embdensche uitgaaf volgde.
Zie M. Adami Vitae Theol.,; 'sGravesande, Synode van Wezel, 1568, bl. 205 ; W. te Water, Hist. der Herv. kerk te Gend,
bl. 5; Le Long, List. Verhael., bl. 26, 38, 40, 41, 57, 68, 72, 74,
75 ; Gerdes, Hist. Evangel. remon., T. III, p. 128; Schoo ckius,
de Canon. TIltrai., p. 462; C ollot d'Escury, Soli. roem, D. IV,
St. 2, bl. 17 ; Vaderl. Letteroef, 1839, D. II, bl. 84; Blommaert,
Schrijv. v. Gend, bl. 102; van Iperen, Gesch. v h. Psalmgez., D. I,
b1.127; Nieuwenhuis; Kobus en de Rivecourt; Cat. d. Maats.
v. .Ned. letterk., D. I, b1.163, 168.

UTENHOVE (CARoLus), zoom van Nicolaus Ute above, bezocht eerst de duitsche hoogeschool, vervolgens die
van Padua, waar hij zich vooral op de latijnsche en grieksche
talen toelegde. In het vaderlaud teruggekeerd, huwde hij, bekleedde er gewichtige ambten en knoopte briefwisseling aan met
vele geleerden o. a. met Er asmu s. Hij was waarschijnlijk een
der edelen, die den 18den van Zomermaand 1569 met zijne twee
zonen voor den bloedraad gedaagd werden, op straffe van een
eeuwige., ban en verbeurte van alle huntie goederen. Li
zouden ecbter in 1576 naar Gent zijn weergekeerd, waar
de beide zonen spoedig tot de regering werden geroepen,
en de vader in den aanvang van 1579 aangesteld werd tot
een van de vier vredemakers van de zijde der Hervormden,
-die met vier anderen van den Roomschen kant de verschillen
en klachten, nit den Religions-vrede spruitende, zouden bevredigen. Hij werd Nog in datzelfde jaar gekozen tot voorschepen van cle keure of Burgemeester van Gent, in plaats
van Jan van Hembyze, tegen wiens willekeurig en
wrevelig gedrag hij zich met andere Gentsche edelen verbonden had, onder goedvinden van den Prins van Oranje, wien
hij met andere gevolinagtigden te Antwerpen ging verzoeken
om naar Gent te konicn, en aan wiens belangen hij ongemeen gehecht was.
Zie M. Adami Vitae Germ. Phil. ; Te Water, Verb. d. Ede.'.,
D. I, bl. 277, 278; Te Water, HiRt. der Her)). Kerk , te Gent, bl. 9 ;
Gentsche Geschied., D. I, bl. 143, 144 en 317. 1). II, bl 84 ; K i s t an
Moll, Arch. II, 4)9. ITT, ?,26.
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UTENHOVE (CAaoLus), noon van den vorige, te Gent
geboren, leerde de grammatica onder Joannes Ott o. Van
bier naar Parijs getrokken, oefende hij zich daar in de latijnsche
en grieksche talen en verkreeg daarin een buitengewone
bekwaarnheid. Ook verstond hij de fransche, engelsche en
italiaansche talen. Hij was bevriend met Donn. Larnbinus,
Adr. Turnebus, Joannes Auratus en andere beroemde manner), en ivaakte latijrische en grieksche verzen.
Hij schreef :

Epigrammata, Epitaphia, Epithalamia Graeca et Latina.
Epitaphia in mortem Henrici 11, Galliarum regis, typis
Rob. Stephani. 1560.
Epistolarum Centnria. Coloniae. 1597. 8°.
Mytliologica Aesopica, metro .Elegiaco. Steinfurti.1.607. 8°.
Commentariolus, sen libellus Adsertatorius, quo Principurn
Tureaduorunz, Philippi 11, Ilispp. Regis et Mahometi III
rum Imp. vireo, opes, provineiae etc. explicantur, ex Italico
Joan. Boteri Latine redditus. Utenhovio interprete.
Xenia seu ad zllustriunz aliquot Europae hominum nomina, Allusionum (intertextis aticubi Joach. Bellau eiusdent
argumentis versibus) liber primus. Ad Elisabetham ten,uissimam, .Angl. Franc. Bob. etc. reginam, z. j. of pl., 80
pp. 143, denkelijk te Louden, doch onder de opdragt Bastlice Rauracorum, Anno 1661, Cal. Inn. Vooraf gedichten
,

.,

van G. Buchan anus, Joachim Bellaius, Lutetiae,
1559, en een brief van A. Turnebus aan Paulus F o.
r i u s, waarin een zeer gunstig oordeel over Utenhove yourkora. Men vindt ook gedichten van hem onder rle Deliciae
Poet. Belg. T. IV.
Hij bragt den laatsten tijd zijus levens te Keulen door, waar
hij de dochter van den heer van Diemerbroeck trou wde,
en den lsten Augustus 1600 in den ouderriorn van 64 jaren
overleed.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg., p. 129, 130; Franc. S weertii Ath. Bat., p. 172; Foppens, Bibt. Belg., T. I, p. 165; Cat.

Bibl. Bun., T. 1, V. II, p. 1665 Saxe, Ononz., T. III, p. 396; Boasardi, kones Vir. lit., 1'. III, N°. 10; Hoeufft, Pam. Lat. Beig
p. 56, 57; Gerdes, Dist. Ref:, T. III, p. 128; Kobus en de Re.
vicourt; Verwoert ; Blommaert, Ned. Soh*. to Gend.

UTENHOVE (JACOB MAURITS CAREL Baron VAN) werd
den 2 Oen Junij .1773 uit hetzelfde geslacht geboren en voltrok te Utrecht zijne studien in de oude letteren, wis- en
sterrekunde, onder den hoogl. Hennert, gelijk vroeger onder
L. Prealder, onderwijzer te Renswoude, terwijl overeenstemming en studien en smaak hem in vriendschapsbetrekking bragt
met van Beeck Calkoen. Hennert vertrouwde hem de
zorg your de sterrewacht toe, niet afgesehrikt door het
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gebrekkig toestel van instrumenten, beproefde hij alles wat
tot uitbreiding der wetenschap kon dienen. Met V r i e sp e e k e r bepaalde hij o. a. de geographische lengte van
Utrecht, en met anderen eenige belangrijke waarnemingen
van de eclipsen der Satellieten van Jupiter. Ook vervaardigde hij een meridiaan, die het verschil van den waren en
middelbaren tijd aan wijst. Hij decide aan het Kon. Ned.
Instituut, waarvan hij 12 jaren lid was, en aan Arago te
Parijs zijne naauwkeurige aanteekeningen mede over den !gang
der barometers en thermometers geduvende vele jaren gehouden. Hij was Ridder van den Ned. Leeuw, Lid der Tweede
Kamer der Staten-Generaal, van de Prov. Staten van Utrecht
Hoogheemraad van 't Collegie der Eems en overfeed den
Isten Sept. 1837 op den huize Kermestein bij Lienden in
Gelderland. Zijne kostbare bibliotheek werd door zijne weduwe aan de Akademie te Utrecht geschonken.
Zie R. v. Rees, Notice sur J. M. O. van Utenh., in Ann. Ac. R. Br.
1838, 59.

UTENHOVE (NicoLAAs), President van den Hoogen Riad
van Vlaanderen, te Ge'at geboren. Hij was een grout regtsgeleerde en beoefenaar der schoone letteren, en even als
zijn zoon zeer bevriend met Erasmus.
Zie Gerdes, fist. Ref. T. III, p. 128; M. Adami,
p. 443.

Vitae Phil.

UTENHOVE, (WILLEM), ”een priester van goeden love,
van Aerdenborch", schreef, volgens f) Maerlan t, NaturenBloemen, I vs. 101.
Zie Bullet. de l'Acad. royale de sciences cet. de Belgique.
1869, p. 490.

Brim.

UTOPIA (CoPPEN GIELIS VAN) gaf in 't Licht :
Eenen poeetschen Dialogue, genaempt Calvinus, seer genoechelyk ende prohtelyck om lesen, ghemaeckt door
G. C.
v. U., gheprent in 't jaer one Heeren, 1582 in 8°. In
't Latijn vert. : Dialogus poeticus Calvinns, inscriptus, ab
Joanne Floragro e Belgico in Latinum conversus. Sylvaeducis,
ap. Joan. Schott/ 1er, anno 1582.
Zie Cat.v. Serrure, T. U, p. 35.
UTRECHT (ADRIAAN VAN). Zie ADRIAAN V. U.
UTRECHT (ADBIAEN VAN) was beeldhouwer te Utrecht in
tweede. helft der lb" eeuw.
Hij vervaardigde o. a. een
I) L'on conntat encore pluseenrs Bestiaires. francais taut en prose
qu'en vers. Parmi ces derniers je citerai celui de Philippe de Than
on de Thaun wort en 1125, qui a traduit lur-meme, de la prose latine
du livre de Th'e obal du s, De Natnra gnimal ► uin.

3*
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nieuw altaar op het choor bij de voltooijing der Nieuwe-Kerk
te Delft in 1484, en een ander in de St. Maria-Kerk te
Utrecht.
Zie R. Boitet, Beschrijv. der Stad Delft,

bl. 234, 258 ; Kramm.

UTRECHT DRESSELHUIS (Ab). Zie DRESSELHUIS
(UTRECHT AB).
UTRECHT (GERHARDUS ab) was in 1743 predikant te
te Giethoorn bij Steenwijk, toen hij te Heereveen bij Eldert
Wijngaarden in het licht gaf:
Samenspraak over de wonderdagen, die wij beleven.
3 stukjes. Amst. 1749. 8°.
Lijlcrede op Prins Willem I V. Amst. 1753.
Onderecheid tusschen de Gereformeerden en Doopsgezinden. Amst. 8°.
Geithoorns Hvysboelc, waarin de Tgtel en de 52 Zondagen
van den Heidelb. Catechismus verhandelt worden.
Amst. 8°.
,,, Oetthoorns fluysboek waarin de schrikkelijkheid der zonden, die door danserijen en sabbat - schenderijen tot stooringe
der godsdienst geschieden enz. 2e d. kl. 8°.
Lijkrede bij het bedienen van den doop aan Prins Willem V. 's Hage. 1765.
Kerkreden over kraamzaken op den dag des Heeren, de
coflj en thee bezoeken, enz.
Des christens daaglyksch noodig en nuttig onderzoek over
den staat van zijn ziele, waarachter een Rijm-predikatie en
(hristelijke Gezangen.
Zie Knerher, Gesch. v. d. Heidelb. Catech.
Naaml., bl. 524, 525.
UTRECHT (GODEFRIDUS VAN

bl. 333 ; Arrenberg,

of AB), als proponent den

2 gsten Maart 1706 te Zeist, als predikant den 28sten Maart

1706 te Elburg, te Deventer in 1711, te Hage in 1726,
waar hij in 1750 emeritus werd en in 1756 overleed.
Hij schreef twee leerrodenen :
Over den doop van Willem, Erfprins van Oranje en J.Vassau, Grave van Buren enz., en
De goddelidke Voorzienigheid tverkende, ter gelegenheid
van den betreurdert dood van Z. D. H. den Heere K. H.
.Friso. 4°.
Zie Bran s, Kerk. Reg., hi. 143 ; De Jong h, Nctamr. der predd.
v. Geldert, bl. 446; Moon e n, Naaml. bl. 6; Glasius, Godget. Nedent.; Maurik, Naaml.
,

UTRECHT (MARIA -vAx), dochter van Jan J a co bsz van
tre cht y Dijkgrpaf van MAind, en M aria Storm va n
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Wena, huwde Johan van Oldenbarneveld. Zij en
bare kinderen smeekten Prins Maurits te vergeefsch om
he leven van haar man.
Zie van haar de Aanteek. achter v. d. Pots Endeldyk,
UTRECHT (BR. PIETER VAN) vertaalde de Devote ende
seer gheestelycke Sermonen in de latyn eerstmael vercondicht
aen de Universityt van Von, door Br. Adam Sasobut, qhe)569. 8°.
pi ent tot Leyden by my Jan Matthyszoon.

Zie Cat. Serrure, T. II, p. 34,
U URSLOTMAKER (HENDRIK), een Utrechtsch burger,
hield in de twisten over den Utrechtschen Bist,chopsstoel tusschen Zweder van Culemborg en Rudolf van Die ph o 1 t, de zijde van eerstgenoemde en had, toen van Die pholt reeds op den Bisschopszetel gevestigsl was, in 1427
deel aan mien aanslag om Utrecht op het on verwachts te
overrompelen, door des Vrijdags na kruisvinding, des morgens ten zeven ure, de Witte Vrouwenpoort in te nemen, en
daardoor Culemborgs yolk in de stad te brengen ; deswege were hij, toen de aanslag ontdekt was, ter dood verwezen en met den zwaarde gestraft.

Zie Burman, Utrechtsch Jaarb. D. I, bl. 343 en 344.

UWENS (LAuRENTius), te Nijmegen geboren, was lid van
de Orde der Jesuiten en muntte, even als zijn bloedverwant
Ca nisius, in sehoolsche geleerdheid uit. Hij was regent
van 't Antwerpsch Collegie en bekleedde met deze ook andere
gewigtige posten. Hij schreef eene Oratio in funere viii
ampl. Petri Pecquii. Leov. 1625, en vertaalde in 't Vlaaamsch
Imago priori saeculi Societatis Jesu. Antw. 1640.
UYL. Zie UIL.
UYLENBROEK (PIETER JOHANNES), zoon van B a rend
Uylen broek en Maria Somer, word den 7 den December
1748 te Amsterdam geboren. Na den vroegtijdigen dood
zijns vnders werd hij op een koopmanskantoor geplaatst,
leerde in zijn snipperuren de Hoogduitsche en Fransche talen aan en vervaardigde kleine dichtstukjes. Hij geraakte
daardoor in kennis met den dichtkundigen boekbandelaar
P. Meije r, die hem aanrnoedigde eenige zijner dichtstukjes
te plaatsen in de Algemeene Oefenschool en den Rapsodist.
Ook bezocht hij den boekwinkel van D. Kleppin k, die
zich hoofdzakelijk toelegde op het uitgeven van dichtkundige
werken. Door het verkeer in beide boekwinkels raakte hij
in kennis ineL Pater, de Bosch, Steeliwinkel, Nomsz en van Win-
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ter en diens echtgenoote en andere dichters, die zijne kunstliefde aanmoedigden. Na het overlijden van den boekhandelaar Klippink huwde hij diens weduwe, Catharina Soorbeek,
en zette den boekhandel voort. Zijn boekwinkel werd, inzonderheid na het overlijden van M e ij e r, even als voormaals het huis van dezen, de verzatnelplaats der fraaije vernuften, die men elken voormiddag aldaar bijeen vond, elkander deelgenoot makende van hunne geestvoortbrengselen
en ze met openhartigheid beoordeelende, terrvijl de uitgave
der meesten doorgaans aan zijne zorg werd toe vertrouwd. Na
den dood zijner echtgenoote hertrouwde hij met Cornelia
Maria Janszen, die hij op den laatsten dag van 1801 ook
door (len dood verloor. Hij volgde Naar den 16den December 1808. Zijn lijk werd den 21sten door Bilderdijk, Helmers, Loots, Kinker en andere voorname dichters in de Luthersehe Nieuwe-Kerk ter aarde besteld. De Maatschappij
Felix Meritis, waarvan hij werkzaam lid en thesaurier was,
bragt den leen Maart 1809, bij monde van H. H. K 1 ij n,
plegtige hulde aan zijne verdiensten.
Hij liet drie kinderen na, een zoon (die volgt) en twee
dochters, waarvan de eene voor haren vader stierf.
lenbroek rnuntte als oorspronkelijk dich ter en dichterlijke vertaler nit. Hij bragt een aantal der beste Fransche treur-, blij- en zangspelen voor het Amsterdamsch tooneel over. Groote dichtstnkken gaf hij niet in het licht ;
maar hij liet zijne stukjes afzonderlijk drukken en aan zijne
vriendea ronddeelen, of plaatste ze in andere dichtverzainelinger), gelijk de Kleine dichterlyke Handschriften, die hij in
1788 begon uit to geven en twintig jaren lang, tot het einde
zijns levens, daarraede voortging en in de Dichtvruchten van den
vriendenkring Kunst door vriendschap volmaakter. Hij
raf
ook proeven van burgerlijke Heroides, die ongerneen treffend
en leerzaarn zijn, zoo als Aarnaud aan _Eduard, in den
Rapsodi8t, IV D., bl. 465 ; Eelhart aan Julia, in den Kosmopoliet, I D., IA. 541 ; Ferdinand aan Leonard in Kleine
dichterlyke .Handschriften,
Van U y l e n b r o e k bezitten wij nog:
Bet Feed van Apollo, Zinneipel ter 25ste verjaring van
1799.
den Amsterdanischen Schouwburg, den 17den Septb.
Arnst. kl. 8°.
"Ian de Aanschouwers bij de heropening des Tooneela in
den Amsterd. Schouwburg, op den 4den 1804, door den
Akteur Jr. P. Kroese. Arnst. 8°.
Fedra, trsp. Anat. 1770, 1780.
De Smirnasche Koopman, tr8p. (a. h. Fr. v. De C h a m pfo r t). Aid. (1775), in. p1.
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Romeo en Julia, trsp. (n. h. Hgd. v. Weisse gev.), met
de spr. Omnia vincit Amor. Aid. 1771, m. pl. 1786.
Willselmina van Bliudheim, trsp. (n. h. 1-(4d.). Ald. 1777,
m. pl.
Merope, trsp. (n. b. Fr. van Volt hir e). Ald. 1779.
Presenteer 't geweer, blsp. (gev. n. h. Hgd. van J. H. F.
Muller). Ald. 1779, m. pl.
Lucille, trsp. met zany en dans (gev. n. h. Fr.). Aid. 1780.
Teunes en Teuntje, veil. met zany (n. h. Fr. Toinon et
Toinette. Ald. 1783, m. pl.
Fanfan en Elaas, of de twee Zoogbroeders, trsp. (gev. n.
h. Fr. v. Mevr. de B e a u n o i r). Aid. 1788.
De Echtgenootea hereenigd, trsp. (gev. n. b. Fr.). Aid.
1781.
De ware Heldenmoed, trsp. (gev. D. h. Fr. v. Duval en
Picard). Aid. 1796.
lienelon, of de Kamerijksehe Klooeerlingen, trsp.
(n h.
Fr. v. J. M. Chen i e r vrij gev.). Aid. 1796.
Ccsjus Gracehus, trsp. (u. h. Fr. v. M. J. C h e n i e r vrij
gev.). Ald. 1797.
Cecilia, of de Dankbaarheid, tnsp. (u. h. Fr. v. Sou r
g u er e vrij gev.). Ald. 1797.
Epicharis en Nero, trsp. (u. h. Fr. v. Lego u ye vrij
Ald. 1798.
De Gevangene of de Geliftenis, blsp. (n. h. Fr. van D uv a I. Ald. 1798.
Edepus to Kolone, zangsp. vrij n. h. Fr. van G u War t.
Ald. 1799.
Marianne, trsp. m, zangstukjes. (n. h. Fr. van M a r s o 1 i e r
en de Muzijk van Dalagra c. Ald. 1800.
Othello of de Moor van. Venetien, trsp. (n. h. Fr. van D uc i s vrij gev.). Ald. 1802. 3de dr. 1813.
Podzy, Amst., Erven van D. K 1 e p n i n g z. j. gr. 8°.
Afscheidsgroete aan den Heer 0. C. F. Hoffham, vertrekkende van Amsterdam naar Landsberg, 1773.
Ter gedachtenisse van den Heer Lucas Pater. 2 St. 8°.
Lie H. H. Klijn, Redev. over U,ylenbroek; Koningl. Cour. v. 24
Dec. 1808, N°. 311; 41g. Kunst- en Letterb. voor 1869, N°. 1; Treur-

verzen ter gedagt. van P. J. U.; Jaarboek d. Wetenschappen en Kunsten in het Koningr, Rolland 1806-1807. D, 11, bl. 203; Witzen
G e ij s bee k. B. A. C. Wb. D. V, bl. 414; S i e gen be e k. Gesch, d.
Ned. Leiterk. bl. 276 ; Van Ii a m p e n, Belcn. Gesch. d. Wetens. D. II,
bl. 276; Hubrecht, (i/iron. Lijst, bl. 123; V. Doorninck, Anon.
en Pseud. N. 2, 599, 1758, 1908, 2421, 2550, 4072, 6066, 6283; Cat.
d. Moats. v. Ned. Letterk. D. 1, bl. 13, 206, 217-11, bl. 540, 541,
111, bl. 94; Muller, Cat. v. Potr.; Nieuwenhuis, Verwoert a
Holl. roem, A.IV KobusendRiv'crt;ColEsuy,
(2) 725, 726 ; J. v. d. Hoev en, in Letterb. 1818. 1, 18, 34.
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UYLENBROEK (PIETER JOHANNES), noon van den vorige
en Cornelia Maria Janszen, zag den 25sten November
1872 het levenslicht te Amsterdam, werd, na zijn moeder en
vader verloren te hebben, door bezorging zijner voogden in
het Insituut van van Ki nsb erg en te Elburg opgenowen.
In 1814 werd hij student aan de Doorluchtige school te Amsterdam om aldaar voor de studie der Godgeleerdheid opgeleid te worden, doch welhaast verkoos hij een andere loophaul. Zijne oorspronkelijke opleiding tot godgeleerde had hem
intusschen zoowel de klassieke letterkunde als de Oostersche
talen doen beoefenen en als leerling van den Hoogleeraar
will rn e t, had hij in de laatste meer dan gewone vorderingen gen ► aakt. In de studie der wis- en natuurkundig,e wetenschappen vond hij een voortreffeliiken leidsman in den
beroemden Van S w i n d e n, die eenen gewigtigen in vloed op
zijne ontwikkeling en leven uitoefende. Tot voortzetting zijner
studien begaf U. zich in 1818 naar Leiden en in 1820 werd
een antwoord van hem bekroond, op eene door de wis- en
natuurkundige faculteit te Leiden uitgeschrevene hydrostatische prijsvraag, waartoe een, in het begin dezer eeuw,in ons
vaderland gevoerde twist tusschen Hesselin k, van M ar u m en en eae aanleiding schijnen gegeven to hebben,
welke bier met veel behoedzaamheid en naauwkeurigheid beoordeeld wordt. In het volgende jaar behaalde hij bij dezelfde
faculteit twee gouden eerepenningen op de wiskundige en
sterrekundige prijsvraag. Te midden dier wis- en natuurkundige onderzoekingen zette hij onafgebroken, onder H a ua ak e r,
de studie der Arabische taal voort en verdedigde den 14"11
Junij 1822 een Specimen Geographico-flistoricum exhebens
Dissertationern de Ihn Haakalo Geographo,nec non Descriptionem Iraeoe Persicae, cum ex eo Scriptore turn ex aliis Mos.
L. B. petitarn L. B. 1822, 4°. Reeds voor het
verdedigen van dat specimen werd U, door aanbeveling tier
bezorgers van de Leische hoogeschool, bij Koninklijk besluit
benoemd tot Lector bij de faculteit der wis- en natuurkunde.
Hierop volgde, spoedig zijne bevordering tot Meester in de
wis- en Doctor in de natuurlijke wijshegeerte. Hij aanvaarde zijne nienwe betrekking den 2,den November van betzelfde jaar met eene Oratio de Astronomme condiiione upud
tirabes, aliasque medii aevi Gentes Orientales.
In 1826 tot buitengewoun Hnogleeraar in de natuur- en
sterrekunde benoemd, aanvaardde hij den 30sten September
van dat jaar zijne betrekkitig met eene Oratio de hodierni
'Apices, a4ronomiaeque stadii praestantia (Ann. Acad. L. B.
1826-1827. Onder zijne akademische werkzaamheden hield
hem de ultgave der brieven van C. Huygens jaren achtereen bezig. Eindelijk kwamen zij in den aanvang van
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1833 in 2 dln. 4°. het licht (Christiani Hugenii aliorumque
feculi XVII virorunt celebrium Exercitationes tnathemathicae et philoeophicae ex Manuscriptis in Bibliotheca Acadetniae Lvgduno-Batavae servatis edidit P. J. U. Hagae
In 1835 werd hij tot gewoon
Comit. ex Typogr. reqia).
Hoogleeraar benoemd en bekleedde van 1837-1838 de waardigheid van rector magnificus. Bij het nederleggen dezer
waardigheid hield hij eene °ratio de Fratritus Christian°
atque Constantino Hugenio, arils dioptricae cultoribus (Ann.
Acad. 1837 1838. Hagae-cornitis ex Typogr. Regia 1840.
In Augustus 1838 werd door den koning eene commissie benoemd in last hebb, nde, om zich naar Parijs te begeven,
ten einde aldaar over te gaan tot het doen vervaardigen en
justeren, ten behoeve van bet Nederlandsche gouvernement
zoo mogelijk van drie standaards, zoo van bet Nederlandsche
pond als van de Nederlandsche elle, naar de oorspronkelijke
standaards, berustende in de Staatsarchieven aldaar. Tot leden
dezer commissie, werd, behalve de adviseurs A. Lipk en s en
R. Lobatt o, ook U. benoemd. De eenige door U. na 1839
thige gevene geschriften bestaan in drie ► ededeelingen aan de
eerste Masse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, in
het Tijdschrift van die geleerde vereeniging opgenomen :
Bedenkingen omtrent de gewone verklaringen der twee grond-

vergeliAingen D

V en S

—

Ferslag van waarnemingen over het aardmagnetismus te
Leiden en eenige andere plaatsen in Nederland.
Verslag van eenige proeven, genomen tnet cone batterij van
verkwikt zinkijzer en verdund zwavelzuur.
Hij overfeed den l ld en December 1844 en liet bij zijne
vrouw, P. M. S a n d e r u s, drie kinderen na. Hij was Ridder
van den Ned. Leeuw, lid van den Eerste Klasse van het Koninklijk Instituut, van den Hollandsehe Maatschappij der Wetenschappen van het Prey. Utrecht Genootschap en de Maatschappij van Ned. letterk. te Leiden.
Zie M. S ie g e n be ek, Gesch. d. L. Hooges. D. II, bl, 436, 457.
D. II, bl. 278; L. Scads Alga. 1846, bl. 114. Dez. Hand. der Maats.
v. Ned. Letterk, 1844. D. 11, bl. 417, 1845. D. 2, bl. 18, 34. Nieuwenhuis, Kolm en De Rivecourt.
-

U YLENBURG (GERARD). Zie UILENBURG (GERARD).
UYLENBURGH. Z:e UILENBURG. (RomBERTus.)
UYLENBURGH (RomBouT). Mogelijk dezelfde 'net R o
boat van Ulenbrok door Brulliot vermeld.
In 1684 komen onder de schilderijen van den Graaf v a n
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r u del te Amsterdam verkocht, de History, of Attalla
de dood van Attalla, door hem geschilderd voor.

en

Zie Kramm.

), kunstschilder, bloeide in do
UYLENBURGH
17" eeuw. Hij is als portretschilder bekend o. a. door de
afbeelding van de Jan Gerritz van Embden, door J. F o 1k en a gegraveerd en voorkomende in de Geschiedenis der
Mennonieten, door H. Sehijn en G. Maatschoen.
Lie Kraam.

UYTENBOGAERT (Is AK), in 1767 te Amsterdam geboren, leerde de schilderkunst van J. Andries e n en schilderde landschappen met vee gestoffeerd, dood wild en vruchten. Ook teekende hij met zwart krijt en 0. I. inkt. Hij
woonde ruim 17 jaren te Hoorn en was door het stedelijk
bestuur tot directeur eener behangselfabriek benoemd. Later
rigtte hij zelf eene dergelijke fabriek op. In 1810 werd hij
bij :Felix Menitis en bij het geuootschap Kun8t zij ons doel
bekroond. Hij overleed to Amsterdam in 1831. Zijn soon
Abraham Uy t en b o g a a rd, is sedert 1823 stads-architect
te Weesp en geeft daar ook onderwijs in de teekenkunst.
Zie Immerzeel.

UYTENBOGAERT (JoANNEs). Zie WTENBOGAERT (JoANNES).

UYTENBROEK (Joffrou), eene jonkvrouw, die in 1587
zich niet schaamde van den Leidschen Magistraat het lever
van De Mau 1 d e aftebidden, met aanbod om hare hand
aan den veroordeelden te geven ; doch zij werd afgewezen.
Lie Collot d'Eseury. Holt, roem, D. II, bl. 179, 183.

UYTENBROUCK, Utenbroeck, Wtenbrouck ofUy tt en br o uc k (MozEs vAN), volgens I rn m erzee 1 ometreeks
1600 geboren en volgens anderen in 1650 gestorven, doch waarsehijnlijk moet men zijn geboortejaar vroeger stellen. K r a m m
wil dat hij uit een aanzienlijk geslacht te Delft sal geboren
zijn. Hij bloeide in de 17" eeuw en ontving aanzienlijke
sommen voor zij to sehilderijen. Volgens sommigen sou hij
een leerling van Cornelis Po el en burg zijn, in wiens
trant hij schilderde.
Bar t s c h noemt 58 stuks prenten van dezen meester, doch
hij etste er zeker weer. Zij verbeelden landschappen en
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voorstellingen uit de gewijde geschiedenis. Hij zelf etste
zijn portret.
Zie Immerzeel; Kramm.

UYTENHOEK (A.). Van hem bestaat een ijzeren plaat,
waarop zeer fraai is uitgehouwen een Romeinsch veldheer te
paard, door een triomfwagen en te paard zittende krijgslieden gevolgd.
Zie Kramm.

UYTERHAGEN DE MIST. Zie MIST (UYTERHAGEN Dr).
UYTERHAGE (Comirms). Theol. en phil. doctor, gaf in
het licht Naerder beric/it als oock een .Korte verantwoordinge voor het boeck nu onlangs uytgekomen onder den naeia
van Antichristus Mahotnetes, d. i. Mahomet den 4nti-Christ,
alwaer benevens de onwaerheden van het consestoriutn van
Leyden, oock deszelfs onwettelyck procederen wert aengewesen, A". 1666. Van de tweemaal gestorvene, 12°.
Zie Nay. D. XII, bl. 17 ; Rogge, Bibl. d. Contra-Rem. Geschrift,
bl. 175, Abcoude, Aanh. bl. 217. Muller, Bibl. van Nederl. Pamfletten, No. 5494.

UYTHAGE (0.), was
Hij schreef: Wonderen der Heylige Schriftuur, 's Gravenh.
1667. 8°.
Zie A bcoude, Aanh. bl. 217.

UYTTENHOVEN (ADRIAAN), zoon van Dirk U y t t e
hove n, huissehilder te Naarden, werd aldaar den 278ten October 1759 geboren. Hij bereidde zich te Wageningen, onder
den rector Hack en berg voor de Akademische lessen der
Utrechtsche Hoogleeraren. Te Utrecht sloot hij zich aan den
letterkundigen vriendenkring, waartoe ook Bel lam y, R a u
en 0 ck erse behoorden gn arbeidde merle aan de Proeven
voor het verstand, den 8maak, en het hart.
In 1784 werd
hij proponent en 't volgende jaar te Simonshaven, vervolgens
in 1787 predikant der kruiskerk op den zoogenaamden Olijfberg te Antwerpen. her bewerkte hij zijne Geschiedenis der
Hervormde Kerk te Antwerpen,
waarvan slechts het eerste
deel het licht ziet en liet hij een viertal leerreden drukken.
In 1792 werd hij naar Aardenburg en in 1795 naar Brouwershaven verplaatst. In 1832 emeritus. Hij overfeed den 9den
Mei 1839 ten huize van zijn zoon te Vlissingen.
Zie Glasius, Godgel. Nederl.: Kobus en de Riv ecourt; Zee-

land, 1855, 62.

UYTTERSCHOUT (AratrAiN), in 't laatst der 17d6 eeuw
onder Middelburgs Staatsasibachten geboren, gaf in 1711 te
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Vlissingen een rijinwerk uit, getiteld : Ledige Uren, bevattende De kinz-Kr ?kik van Zeeland, Bijbelstof, Jok en Ernst
in 4°., een gebrekkige vertaling van de Georgarikontainachia of Boeren- Overheidssirijd van B e r o n i c i u s. Hij liet
in hands. fia:
Nader verklaring • over het onderzoek des Zatans.
De Tooveres te Endcr.
Wederlegging tegen I. L. en J. Blonckebyle.
Zie La Rue, Gel. Zeel. bl. 173, 569; Abcoude, Aanh. bl. 217.

UYTERSWAAN (CLAAs), een voornaam knnstenaar te Delft,
in den nanvang der 15de eet1W.
Zie over hem en zijne werken (B o it e t), Besehrijv. v, Delft, bl.
166; K ramm.
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A A N W IJ Z I N G
DER

PERSONEN
blz,

blz.

14
1 Uitenbeek (3.). . .
— Uitenboogaard (C.). .
Uitenbogaert. Zie Uytenbogaert . .
15
2 Uitening. Zie Wtenin
Uitenlimrnige (Winter) .
Uitenha en. Zie Uyten-

Ubbe.nus (Martinus)
Ubbo.
i;i01. Ubelius (Petrus).
Ubeli (Stephanus) Schomug

.

.

.

.

.

.

.

.

Ubelman (Johannes). .
Ubbema (Joachim) . .
Uberfeld of Ueberfeld
(Johan Willem) .
Ubluck. (Theod.orus).
--r-- (H.)
Uehtervelt (Jaeoc) .
Uchtmannus (Alardus) .
Uchtmann (Th. Ala).
Udc (Gerrit)
Udemans (Cornelis Heyndriksz.)
—.. - .de Jonge (Cornelis) .. . . . . . .
------- (Godefridus Cornelis).

hageii .

Uitenwaal Lucas. Zie Lucas.

------, Utennael (Paulus)
3
4 -----, ---- (Joa- chim).
--. TJitgeest (Cornelis Comelist, van) . . . . . . 16
5
-- Uithoeck, Wthouck (Hendrick) .
— Uitkerke (Jan van). .
------- (Roeland van) . —
6 Uitterdijk (Jurjen) . . . 17
. 19
Uken (Fokke)
— Ukte,mburg. Zie Hugten90
burg (Johan van) .
9
(Willem) . .
— Ulbes (Grietje) . . .
-- Ulemarus, Ulmarus, VuUderrts (C. A.)..
lewarus, Wille ► iiarus
—
Uffirgu^ , Uffingius of Uffo. --Ulenburgh (Rowbertns) . -Uf kens (Poppo of Porn10 Ulerick of Ulrick (Pieter).
pejus)
21
Zie Vlerick (Pieter).
11
Uhl (L.)
-- Ulft (Jacob van der) .
—
Uil (Jan den)
22
12 Ulfers (N.) . . . . .
--of Uyl
--— Ulger (Conradus). .
Uilenbroek (Hendrik) .
--— Zie
Zie Uylerbroek - -. (Dietmar) . .
— -- (Everardus)
Uilkens (J.)
-- --- (Herman)
-(H.)
---- (Petrus) . . . . ,
----- (Jacobus Alber
— -- (Petrus) . . . .
tus)
^

-

-
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b1. l

Ulger (Iludolphus) .
Ulhoorn (Hendrik).
Ullens (F. G.) .

bk.

. 22 Utenhove (Willem) . .

tman (liartog) .
.
Ulsen (W. G. van)
Umbgroevis (Magnus).
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Utopia (Ooppen Gielis van)
23 Utrecht (Adriaan van)
---- -- (Adriaen van) .
--- Dresselhuis (Ab).
Zie Dresselhuis (Utrecht

Under Eyck (fl. . .

—

36

Unema (Janke van).
Unla (Aucke van) .
---- (Douwe Cared van) .
(R itske van) . .
--- -- of Unyngha (Kenipo)
---- (Keimpo van) .
-- (Willem Aemilius

------ (Gerhardus Ab.).
----- (Godefridus van

of Ab.). . .

-

------- Maria van) . .
---- (r. Pieter van) .
Uurslotmaker (Hendrik) .
Uwens (Laurentius). .

►

—

-
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28 Uyi. Zie Uil
van) .
Uylenbroek (P..1.) . .
Up wick (J. M. van der) .
39
Urbanus (Johannes). .
Ursela ( )
-- Uylenburg (Gerand). Zie
Ui lenburg (Gerard). . 41
Urselinx (Willem) . . 29
30 Uylenburgh (Bartholo
Urselius (Johannes). .
-

-

!^

!-r-

(.----)

-

Utenbogaert. Zie Wtenbogaert
Utendaele of Wtendaele

meus
-- -- --. (IRombout)
—

--

(Ch.)

Uten=Eno. Zie Wten-Eng
Utenhage. Zie Uytenhage
Utenham. Zie Ham . .
Utenhove (Anthonis) .
—. (Johannes) . . 31
i

—

---

(-----)
(—.--.--.-)

.— (Jan Jako bsz.).
------ (Carolus) .. . 33

—

(—`—)

)

34

.---------= (Jacob Maurits
34
Carel Baron van): .
.R---. -- (Nikolaas) . . 85

-

(

.

—
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)

Uytenbogaert (Isaak) .
------- (Joannes). Zie
Wtenbagaert Joannes).
Uytenbrock (Joffrou) .
Uytenbrouck (Mozes van).
Uytenhoek (A.) . . . .
Uyterhagen de Mist. Zie
Mist (Uyterhagen de). 43
Uiterhage (Cornelis) .
Uythage (0.)
Uyttenhoven (Adriaan)
Uytterachout (Adriaan) _Uyterswaan (Claae) . .
44
—

